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Od Redaktora 
Kończymy, wspólnie z naszymi 
Czytelnikami, kolejny rok dzia-
łalności. Ten ostatni był skrajnie 
trudny, z wielu powodów. W tym 
wydaniu chciałam zwrócić uwagę 
na teksty o rozmaitych przejawach 
aktywności mieszkańców, przede 
wszystkim – gospodarczej. wspie-
ranych przez naszą LGD „Partner-
stwo Izerskie”. A przede wszystkim 
– na rozmaitość spraw, których 
te działania dotyczą. Opisane są 
wszystkie jako „dobre praktyki”. 
Chciałam też przypomnieć, że tek-
stów o „dobrych praktykach” poja-
wiło się wiele także w poprzednich 
wydaniach „Ech”.

One wszystkie (nie teksty, 
a „praktyki”), pokazują fenome-
nalną wręcz gamę i skalę zainte-
resowań oraz  aktywności. Tylko 
w tym wydaniu widzimy i gabinet 
biorezonansu, i możliwość przy-
gotowania cennych produktów 
z owoców, które zapewne w sporej 
części byłyby zmarnowane, gdyby 
nie zostały przetworzone. Pisze-
my o nowopowstałym wyciągu 
narciarskim dla ludzi aktywnych 
fizycznie, i o „Zaczarowanej Kom-
nacie”, w której swoją szansę znaj-
dują ludzie, którzy mają trudne do 
wyobrażenia problemy. Są teksty 
o wyjątkowych gospodarstwach 
„agro”, bo z reguły każde z nich ma 
swoją atmosferę i niepowtarzalne 
walory, absolutnie unikalne. Pisze-
my o warsztatach, których uczest-

nicy nabywają umiejętności two-
rzenia naturalnych kosmetyków. 
Uczą się tego u mieszkanki wsi, 
która wcześniej uruchomiła inną 
działalność, polegającą  – w pew-
nym uproszczeniu  – na noclegach 
prawie w pszczelim ulu (kto nie 
przeczytał – ma taką szansę w na-
szym cyfrowym archiwum „Ech”). 
W jednej wsi atrakcją jest ławka 
solarna, w innej – spacer w skan-
senie. A wszystko to dzieje się na 
niewielkim przecież skrawku Dol-
nego Śląska. Czy zauważyliście 
Państwo, że te wszystkie aktywno-
ści znakomicie się uzupełniają? Że 
są wobec siebie komplementarne? 
A na koniec – że efekt synergii, 
które tworzą może stać się wyjąt-
kowym magnesem, by odwiedzały 
nas setki gości, wzmacniając tym 
samym promocyjny sygnał i jego 
oddziaływanie?

To Wasza zasługa – setek praco-
witych mieszkańców miejscowości 
Pogórza. A my, „Partnerstwo Izer-
skie” staramy się w tym pomagać, 
wspierać, sięgać po niezbędne 
środki, uczestniczyć życzliwie 
w rozliczaniu się z pobranych pu-
blicznych pieniędzy.

Życzę jak zwykle dobrej lektu-
ry, mając nadzieję, że po niej wie-
lu z Państwa zada sobie pytanie: 
skoro oni potrafili, to dlaczego ja 
jeszcze nie spróbowałem? I spró-
bujecie. 

Redaktor Naczelna
Bożena Mulik 
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Największą satysfakcję daje nam 
zawsze informacja, że ktoś związa-
ny z naszymi publikacjami został 
uhonorowany nagrodą. Na począt-
ku grudnia br. dowiedzieliśmy się, 
że laureatem – zdobywcą I miejsca 
w VI edycji konkursu „Polak Roku 
we Włoszech i na świecie 2022” w ka-
tegorii działalność kulturalna został 
bezapelacyjnie… ADAM SPOLNIK 
ze Starej Kamienicy.

Nagrodę otrzymał „za wytrwałość 
i chęć przybliżenia lokalnej społecz-
ności wydarzeń międzynarodowych”.

Laureat tej nagrody nie wiedział 
o jej przyznaniu, w Jego imieniu ode-
brała ją Dorota Wiśniewska z rąk 
Prezesa Academii dei Rampanti, Mi-
chała Winnickiego. Sam A. Spolnik 
otrzyma statuetkę w Olszynie (taki 
był przynajmniej zamiar) podczas 
Walnego Zebrania Stowarzyszenia 
LGD „Partnerstwo Izerskie”. Tekst 
ten powstaje na tydzień przed Zebra-
niem, fakt przyznania nagrody jest 
dla Laureata wciąż nieznany, nie wy-
kluczamy, że o tym wszystkim dowie 
się… z naszej gazety!

Organizatorem konkursu „Po-
lak Roku we Włoszech i na Świecie” 
jest Związek Polaków w Kalabrii, na 
zaproszenie tej organizacji przed-
stawiciele Polonii przyjeżdżali z naj-
bardziej odległych zakątków globu 

– z USA, i z Japonii, z Anglii, Au-
strii, Belgii, Danii i Irlandii, Niemiec, 
Ukrainy i – oczywiście – z Włoch, 
oraz innych krajów. Wśród przyby-
łych byli także kandydaci do tytułów, 
a z oficjalnych gości – senator Jerzy 
Fedorowicz, reprezentujący Marszał-
ka Senatu RP, Tomasza Grodzkiego 
oraz przedstawiciele Kancelarii Se-
natu. Byli obecni reprezentanci wielu 
stowarzyszeń, w tym Polskiej Funda-
cji Narodowej, Stowarzyszenia Polska 
– Italia, Via Dell Ambra sul Panaro, 
przedstawiciele mediów.

Miejscem ich spotkania był Dom 
Polski przy Via Cassia 1200 w Rzymie 
– tyle informacji formalnych, choć 
przydających całemu zdarzeniu sto-
sownego splendoru.

Pomysłodawczyni odbywającego 
się już od kilku lat konkursu jest pre-
zeska Związku Polaków w Kalabrii, 
Katarzyna Gralińska, a w regulami-
nie zapisano, iż celem konkursu jest 
aktywizowanie środowiska polonij-
nego i lokalnego, prezentacja dorob-
ku Polaków na obczyźnie, wzmoc-
nienie wizerunku Polaka, jako osoby 
przedsiębiorczej, odnoszącej sukcesy 
w rozmaitych dziedzinach życia spo-
łecznego, kulturalnego, artystycznego 
czy naukowego, a także zapoznanie 
się  z działalnością przedstawicieli in-
nych nacji na rzecz Polonii.

Jedną z najbardziej poruszających 
nagród w świetle wspomnianych za-
sad jest konkurs „Polak z wyboru”, 
w którym jury honoruje cudzoziem-
ców promujących Polskę, jej dorobek 
w kulturze i tradycji.

Nie nagrody jednak są wyłącznym 
celem konkursu, równie ważny jest 
program towarzyszący, w tym przy-
padku – edukacyjny projekt  „Ślada-
mi polskiej historii”. Okazuje się, że 
w granicach Włoch jest ich bardzo 
wiele , bo kto z nas nie słyszał o Um-
brii, w granicach której leży Monte 
Cassino, o Muzeum II Korpusu Pol-
skiego gen. Władysława Andersa, 
o polskich, żołnierskich  cmenta-

rzach we Włoszech m.in. w Mi-
gnano Monte Lungo, Venafro 
i in. W tej ostatniej miejsco-
wości włoskiej stoi… pomnik 
polskiego niedźwiedzia, służą-
cemu w 22. Kompanii Artylerii 
2 Korpusu Wojska Polskiego. 
Niedźwiedź o imieniu Wojtek 
został „wcielony” do Armii gen. 
Andersa i dosłużył końca wojny 
w dobrej kondycji. 

Poza Adamem Spolnikiem 
wyróżniono Janusza Chojec-
kiego  (za zachowanie polskiej 
tradycji, otwartość na polską 
kulturę ludową i propagowanie 
jej w świecie), w kategorii „dzia-
łalność artystyczna” zwyciężyła 
Halina Skroban  „za niezatarty 
znak dla przyszłych pokoleń 
i pamięci oddanej swojej Oj-
czyźnie, a ‘Nasz Teatr” z Chicago 
– za promocję polskiej literatury 
i tradycji w USA i Europie oraz dzia-
łalność artystyczną  na rzecz Polo-
nii  i Polaków zamieszkałych w USA. 
Małgorzata Pawlusiewicz została 
laureatką w kategorii „działalność 
naukowo-edukacyjna” za krzewienie 
języka polskiego, patriotyzmu i trady-
cji polskiej. Za działalność społeczną 
wyróżniono Annę Buchacz za serce 
dla dzieci z chorobami onkologiczny-
mi. Znakiem czasu było wyróżnienie 
Anny Samoilenko przez Związek Po-
laków w Kalabrii za pomoc społeczno-
ści polsko-ukraińskiej w Suwałkach.

Specjalne nagrody, m.in. Medal 
Senatu RP otrzymała dr Joanna Ra-

dwanowicz-Wanczewska, za budo-
wanie wizerunku polskiej nauki za 
granicą.

„Polakiem z wyboru” została m.in. 
Megumi Odsuka za popularyzację 
utworów Fryderyka Chopina.

Początkowo ten plebiscyt miał na 
celu wyłącznie honorowanie Pola-
ków, żyjących na obczyźnie za pro-
pagowanie polskiej kultury, sztuki 
i znaczących osiągnięć w innych dzie-
dzinach. Od pewnego czasu organi-
zatorzy starają się również zauważać 
osiągnięcia Polaków, którzy efektyw-
nie promują polską sztukę za granicą 
i to w tym obszarze Adam Spolnik 
zyskał uznanie jury. 

Z ziemi włoskiej do Polski..

…dotarła nagroda dla Adama Spolnika 

ADAM SPOLNIK – kierownik 
referatu ds. kultury i promocji 
Gminy Stara Kamienica. Zawsze 
społecznik – ZHP, LOP, PTSM). 
Kieruje działalnością Izerskiej 
Galerii Artystycznej w Krom-
nowie. Zorganizował w okresie 
swojej pracy w Gminie ponad 
130 różnych koncertów, ponad 
60 wystaw. Współpracuje ze Sto-
warzyszeniem Via dell’Ambra 
oraz Klubem Kultury Włoskiej. 
O przyznanie tytułu „Polak Roku 
we Włoszech” wnioskowała sekre-
tarz Stowarzyszenia Via dell’Am-
bra – Anna Pankowska. 
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BIBLIOTEKA IZERSKA

„Od Karkonosza do Flinsa” – wie-
rzenia słowiańskie w podaniach 
sudeckich – analiza religioznawcza’ 
– to pasjonująca książka autorstwa 
Rafała Jakubowskiego..

„Z głębokim pokłonem – pisze 
Autor w dedykacji – dla patrona du-
chowego książki, Ducha Gór – Flin-
sa”, a ta dedykacja określa w zasadzie 
aurę tego wydawnictwa.

Ta książka nie jest dla każdego 
Czytelnika – to warto powiedzieć. 
Ani łatwa w czytaniu, ani też nie 
opowiada prostych legend o dobrym 
Lwińcu, czy też trudnym we współ-

życiu Liczyrzepie. Ale dla tych, 
którzy lubią głęboką analizę i cenią 
naukowe podejście do wierzeń – re-
welacyjna.

To bardzo uporządkowany (może 
nawet za bardzo?) wywód, w którym 
bajki są posegregowane tematycz-
nie na te o zwierzętach, zwierzętach 
dzikich i domowych, zwierzętach 
i ludziach, na bajki magiczne, opo-
wiadające o nadludzkich zadaniach, 
o romantycznych przygodach, 
przedmiotach magicznych, itp. Na-
wet anegdoty i dowcipy też mają 
swoje „szufladki”, m.in. n.t. głupich 
sąsiadów, o spryciarzach, o księżach, 
kobietach, mężu i żonie… Okazuje 
się, że i w taki sposób można po-
strzegać sposób na prezentację ba-
dań etnograficznych.

„Znacząca jest zasobność kultu-
ry Łużyc w baśnie i podania – pisze 
Autor. – To oczywisty efekt tego, że 
ludzność łużycka zachowała swoją 
odrębność kulturową i nie asymilo-
wała się z innymi kulturami. A aż 
do połowy XIX w., kiedy to zaczęły 
obowiązywać pruskie rygory i nauka 
języka niemieckiego stała się przy-
musem – Łużyczanie cechowali się 
zupełną odrębnością językową”.

W ramach przygotowań do zbie-
rania materiałów do książki Autor 
zebrał ok. pół tysiąca legend odno-
szących się do postaci Ducha Gór. 
W innych regionach Europy jest ich 

znacząco mniej. Dlaczego? Może 
to wynika z faktu, że identyfikacja 
konkretnej (choć mitycznej) postaci 
z regionem jest tak silna?

Od historiozoficznych refleksji 
Autor szybko i płynnie przechodzi 
do opisu niektórych zwyczajów, 
analizując choćby skąd w kulturze 
słowiańskiej wziął się zwyczaj… tłu-
czenia garnków? Okazuje się, że ten 
obrzęd rozumiano jako odstraszanie 
i rozpraszanie negatywnych energii. 
Garnki bito i tłuczono z okazji naro-
dzin dziecka, ale także w przypadku 
pochówku.

Czy w tej sytuacji dziecięcy okrzyk 
– „pobite gary” – który i dziś słyszy-
my między przedszkolakami, które 
w taki sposób oznajmiają „skuchę” 
przy zabawie ma odniesienie do 
średniowiecznych zwyczajów? Otóż 
tak. Podobnie, jak wyliczanka o tym, 
jak „sroczka kaszkę warzyła” prze-
trwała wieki, bo sroka, jako przed-
stawicielka ptaków krukowatych, 
była ptakiem mantycznym (*) i w tej 
wyliczance zachowały się strzępy 
pamięci o wróżeniu losów dziecka 
z kaszy.

Podkreślając, iż ta książka nie jest 
lekturą na jeden wieczór i nie każde-
go wciągnie jej treść, zachęcamy do 
zerkania na jej strony co jakiś czas, bo 
ilość asocjacji, którą ona nam prezen-
tuje, jest doprawdy imponująca.

(*)  mantyczny – w tym kontekście – 
związany z wróżbami, przepowiedniami

Książka „Pionierzy nart u Ducha 
Gór” z podtytułem „Początki narciar-
stwa w Karkonoszach i Górach izer-
skich” jest książką wielce oryginalną, 
z niejednego powodu. Po pierwsze 
porusza tematykę narciarstwa sporto-
wego  w tym rejonie, ale na tle spor-
tu i turystyki narciarskiej w Europie, 
ilustrowana jest wyjątkowo rzadkimi 
zdjęciami narciarzy – liderów tego 
rodzaju relaksu, ale to nie wszystko. 
Praca Przemysława Wiatera ukazała 
się w drugiej połowie listopada br., 
niemal dokładnie dwa lata po śmierci 
Autora, jednej z licznych ofiar covidu. 
Składał tę książkę długo, dbając sta-
rannie o ikonografię, a jako historyk 
i dyrektor Muzeum Karkonoskiego 
chciał ją przygotować wyjątkowo. 
Finału – redakcji – dopełnili jego 
przyjaciele chcąc, by praca Autora nie 
została zaprzepaszczona. A że nie jest 
to pierwsza książka P. Wiatera wyda-
wana w jeleniogórskim wydawnictwie 
AD REM, więc można być pewnym, 
że zachowano wszelkie rygory, które 
mogłyby być troską Autora.

Okazuje się, że narciarstwo tak 
rozumiane nie ma wcale długiej hi-
storii. Fridtjof Nansen, norweski oce-
anograf i polarnik przeszedł Gren-
landię na nartach w 1888 r., a książka, 
która o tym traktuje stała się jednym 
z pierwszych odnośników do sprawy 
narciarstwa. Ale… to nie oznacza, że 
zapiski historyczne, tyczące narciar-
stwa są obfite. Co do karkonoskiego 
i izerskiego szczególnie szczupłe. 
Można odczytać wzmianki w ówcze-
snych periodykach, wydawanych na 
przełomie XIX/XX w. (Der Wanderer 
im Riesengebirge”, „Scharaiberhauer 
Wochenblatt”, czy „Der Bote aus dem 
Riesengebirge” (Wędrowiec Karko-
noski, Tygodnik Szklarskoporębki 
i Goniec Karkonoski). Poza nimi 
zdarzały się oczywiście wydawnictwa 
o tej tematyce, było ich jednak bar-
dzo niewiele.

Z książki możemy dowiedzieć 
się, że narty wzięły swój początek 
w Azji, w regionie Ałtaju i okolicach 
Bajkału,. Później – ale jeszcze wciąż 
ponad 5000 lat temu – pojawiły się 

w Skandynawii, ale te „urządzenia 
śniegowe” były bardziej podobne 
do śnieżnych rakiet. Narty w swojej 
przybliżonej do współczesnej posta-
ci, mają ok. 3.500 lat. Ale i one miały 
zadanie utrzymać „narciarza” na po-
wierzchni pokrywy śnieżnej.

Wszystko w tej książkę dowodzi 
drobiazgowości dociekań Autora, 
nawet informacja,  że po raz pierw-
szy posiłkowanie się dwoma kijkami 
można zapisać w roku 1713. Wcze-
śniej to był jeden kij, służący hamo-
waniu, kierowaniu i jako podręczna 
broń.

Narty mają też swój aspekt militar-
ny – wojska Szwecji i Norwegii w XV 
w. były wyposażone w ten sprzęt, 
czemu się trudno dziwić, skoro żoł-
nierze jakoś musieli pokonywać za-
spy. Symbolicznym był – pisze PW 
– narciarski marsz dwóch posłań-
ców króla Szwecji Gustawa Wazy, 
którzy w 1522 roku przebyli dystans 
90 km, by nakłonić  króla do objęcia 
dowództwa  nad powstaniem prze-
ciwko Danii. A stąd już prosta aso-
cjacja do polskich, sudeckich spraw. 
Tamten przemarsz stał się pretekstem 
do organizacji corocznego Biegu Wa-
zów, a ten z kolei dał pretekst Juliano-
wi Gozdowskiemu do zainicjowania 
Biegu Piastów. Czy to wszystko nie 
wygląda jak bajka? Świat (nart) jest 
mały.

Oczywiście narty przez całe deka-
dy kojarzyły się ze Skandynawią, co 
jest o tyle naturalne, że tam były dłu-
gie zimy, tam zalegały masy śniegu 
i tam trzeba było jakoś pokonywać te 
trudności.

W XIX w. ludzie zaczęli już mieć 
wolny czas i szukać rozrywki. W 1843 
roku zorganizowano bieg narciarski 
w Norwegii na dystansie 5 km, potem 
były skoki narciarskie, slalomy, itp.

Oczywiście – to nie były narty 
w dzisiejszym rozumieniu tego sło-
wa, stąd wyczyn wspomnianego już 
F. Nansena – pokonanie 500 km  na 
nartach w 1882 r. w święta Bożego 
Narodzenia między Bergen a Oslo 
było nieporównanie trudniejsze, niż 
dziś.

Ale skąd w narciarskiej wyobraźni 
pojawiły się Góry Izerskie i Karkono-
sze? Dobrze skomunikowana i leżąca 
w niemal równej odległości od Dre-
zna, Wrocławia i Pragi Jelenia Góra 
stała się celem przyjazdu, by pojechać 
stąd w góry, także do ówczesnego 
Bad Flinsberg.

Świeradów-Zdrój stał się celem 
narciarzy nieco później, ok. 1909 r. 
Miasteczko było trzecim w Niem-
czech uzdrowiskiem z wodami 
radonowymi, a w nartach upatry-
wano możliwości poszerzenia za-
kresu atrakcyjności uzdrowiska. 
Do Berlina można było dojechać 
pociągiem właśnie od 1909 r., więc 
dla narciarzy przygotowywano od 
tej pory zawody – Flinsberger Win-
tersportwochen (Świeradowski Ty-
dzień Sportów Zimowych, organi-
zowany przez Wintersport Ferein in 
Bad Flinsberg). Owo Towarzystwo 
Sportów Zimowych prowadziło też 
szkolenia dla początkujących, orga-
nizowałoo wycieczki narciarskie na 
Izerską Łąkę, a potem na Stóg, gdzie 
od roku 1927 istniało Heufuderbau-
de. Narciarze wypoczywali m.in. 
w Izerskim Młynie, Domu Narcia-
rza, i in.

Dla miłośników gór, szczególnie 
tych, którzy cenią narciarstwo, książ-
ka Przemysława Wiatera jest wyjąt-
kowo cenna, namawiamy do lektu-
ry, tym bardziej, że została wydana 
w wyjątkowo niewielkim nakładzie 
300 egzemplarzy dla koneserów.

Pionierzy nart u Ducha Gór

Od Karkonosza do Flinsa Liczby Warty
Najbardziej lapidarną, ale i wyrazi-

stą wizytówką każdej gminy są liczby 
odpowiadające na pytania: ile, czego, 
komu kto? Na pytanie – dlaczego? – 
można odpowiedzieć sobie samemu, 
znając poprzednie odpowiedzi, a przy-
najmniej – można próbować się tego 
domyślać.

Sieć wodociągowa: w tej gminie 
korzysta z niej 100% mieszkańców – 
trudno znaleźć inną gminę wiejską, 
gdzie byłoby podobnie. Cztery ujęcia 
wód podziemnych i 8 studni głębi-
nowych przy pomocy ponad 1,6 tys. 
przyłączy rozwiązują problemy.

Również 100% mieszkańców – a to 
już jest wynik rekordowy w przypadku 
gmin wiejskich korzysta z sieci kana-
lizacyjnej. W tym przypadku także 
gmina dysponuje ponad 1.6 tys. przy-
łączy.

Powietrze. W przypadku Warty 
Bolesławieckiej proces eliminacji pie-
ców na paliwo stałe trwa i sukcesyw-
nie likwidowane są kolejne paleniska. 
Tylko w jednym 2021 roku – zlikwido-
wano 58 pieców, w tym 56 opalanych 
węglem. W ich miejsce zainstalowano 
22 piece gazowe, 26 – na biomasę, 5 
– elektrycznych i 3 pompy ciepła, co 
w sumie zredukowało w istotny spo-
sób pyły, szczególnie uciążliwe – PM 
2,5 i PM 10, ale też dwutlenek węgla, 
benzo(a)piren oraz związki siarki 
i azotu. Oddycha się jeszcze lżej.

Tym bardziej, że w tym samym 

roku na terenach będących własnością 
gminy wysadzono kolejnych 40 drzew, 
mimo, że gmina jest już i tak zielona, 
w dobrym znaczeniu tego słowa.

Tylko 8 lokali mieszkalnych sta-
nowi własność gminy Warta Bole-
sławiecka, i tylko 3 budynki miesz-
kalne są w pełni własnością gminy, 
więc tylko w tym przypadku mogą jej 
władze decydować o remontach, czy 
inwestycjach. Pozostałe są w różnej 
formie sprywatyzowane, a we „wspól-
notowych” gmina ma niewielki, sym-
boliczny wręcz udział.

Półtora tysiąca lamp, w tym ponad 
900 „ledowych” zapewnia oświetlenie 
ulic i placów gminy, co kosztowało 
w minionym roku ponad 300 tys. zł

Cztery biblioteki dysponujące 
łącznym księgozbiorem prawie 50 tys. 
książek to sporo, ale liczba aktywnych 
czytelników nie jest przesadnie wielka 
i w dodatku nieco się zmniejsza – na 
koniec roku było ich niespełna 700, 
którzy łącznie pożyczyli ok. 10,5 tys. 
książek

Stowarzyszenie LGD Partner-
stwo Izerskie  pracuje nad przygo-
towaniem nowej Lokalnej Strategii 
Rozwoju 2023-2027. Serdecznie za-
praszamy do włączenia się w proces 
budowy i opracowywania głównych 
założeń tego dokumentu. Wybrane 
metody włączenia społeczności do 
przygotowania LSR pozwalają na 
uwzględnienie głosu mieszkańców 
na każdym etapie tworzenia doku-
mentu. 

W każdej gminie zorganizowa-
liśmy spotkania w których wzięli 
udział mieszkańcy,  przedstawiciele 
samorządu, organizacji pozarządo-
wych i przedsiębiorcy. Spotkania 
były w szczególności poświęcone 
analizie potrzeb rozwojowych i po-
znaniu potencjału danego obszaru, 
a także dotyczyły opracowania celów 
strategii i oczekiwanych rezultatów 
oraz planowanych działań. 

Prowadzimy spotkania warsz-
tatowe,  wywiady focusowe mi.in. 
z młodzieżą, przedstawicielami sa-
morządów, przedsiębiorcami, orga-
nizacjami pozarządowymi, agrotu-
rystami.  Przeprowadzono badanie 
ankietowe, ankiety udostępnione 
były  on-line oraz  wersji drukowa-
nej. Opracowano mapy aktywności 
na podstawie projektów zrealizowa-
nych przez Beneficjentów w okresie 
realizacji PROW 2014-2020. Zespół 
roboczy przeprowadził spacery ba-

dawcze, które pomogły zwizualizo-
wać zasoby i zdiagnozować   lokalny 
potencjał.  

Każdy mieszkaniec obszaru może 
mieć wpływ na budowanie doku-
mentu LSR, poprzez branie udziału 
w spotkaniach, spacerach, wywia-
dach, można zgłaszać swoje pomysły 
i uwagi do LSR w  biurze stowarzy-
szenia  gdzie został uruchomiony 
punkt konsultacyjny, otwarty w go-
dzinach pracy biura. Można w nim 
uzyskać informację o kolejnych 
etapach przygotowania LSR o spo-
tkaniach i informację o programie 
LEADER.

Wnioski z konsultacji społecznych 
przeprowadzonych na obszarze LGD 
zostaną wykorzystane przez zespół 
roboczy opracowujący  dokument  
do sformułowania ostatecznych za-
pisów w LSR. Ostatnią metodą kon-
sultacji  po opracowaniu dokumentu 
będzie otwarte ogólnodostępne za-
proszenie do składania uwag i opinii 
do przygotowanego dokumentu LSR, 
który zostanie zamieszczony na stro-
nie www LGD oraz 18 Gmin Człon-
kowskich. 

Wszystkie informacje o budowa-
niu nowej Lokalnej Strategii Roz-
woju oraz o możliwości uczestnic-
twa każdego mieszkańca w procesie 
tworzenia LSR znajdują się na stro-
nie www. lgdpartnerstwoizerskie.pl 
w zakładce LSR 2023-2027.

Prace nad Lokalną Strategią Rozwoju 2023-2027

Razem decydujmy o przyszłości 
Partnerstwa Izerskiego

Według stanu na koniec 
2021  r. w gminie Warta Bole-
sławiecka mieszkało 8.035 osób, 
nieco mniej, niż rok wcześniej, 
ale… w dłuższym okresie miesz-
kańców przybywa. Jedynym 
wyjątkiem w ostatnich latach 
jest „covidowy” rok 2021, gdy 
zmarło 129 mieszkańców gminy, 
znacznie więcej, niż się urodziło 
nowych  (60).
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Brązowy medal Mi-
strzostw Świata w Nordic 
Walking, Mistrz Polski 
2021 i 2022 w trójboju in-
telektualnym. Zapraszamy 
do przeczytania wywiadu 
z Mieczysławem Kacioty-
sem, zawodnikiem, który 
swoimi pasjami sporto-
wymi mógłby obdzielić co 
najmniej pół Zawidowa.

– Z tym się da pięknie żyć – 
mówi  Mieczysław Kaciotys, miesz-
kaniec Zawidowa. Tych pasji jest 
ogromnie wiele, w dodatku – bar-
dzo rozmaitych. A stwierdzenie, że 
Z TYM da się pięknie żyć dotyczy 
niewesołego faktu, iż sportowiec ma 
problemy ze wzrokiem, które naj-
lepiej ilustruje diagnoza „minus 20 
dioptrii”. 

– Moje sportowe zainteresowania, 
to m.in. mój sposób na życie – mówi. 
– Nie tylko nordic walking, który 
ostatnimi laty bardzo mnie wciągnął, 
ale też biegi średnio– i długodystan-
sowe. Predyspozycje do sportowego 
biegania przejawiałem już jako uczeń 
szkoły podstawowej. Potem je trosz-
kę zawiesiłem na rzecz innych zainte-
resowań, ale to pewnie tkwi w genach 
– wróciłem do nich i dobrze się z tym 
czuje.

Po bieganiu wciągnął mnie – także 
już w szkole podstawowej – brydż. 
To pasjonująca gra, gdzie liczy się 
i wyobraźnia, i taktyka, w dodatku 
– trzeba się liczyć też z osobowością 
partnera. Mieliśmy nawet wówczas 
swój klub, byłem jednym z naj-
młodszych zawodników. Od brydża 
– wbrew pozorom – niedaleko do 
szachów. I jedna, i druga dyscyplina 
wymaga umiejętności strategicznego 
myślenia i refleksu, więc nic dziwne-
go, że polubiłem też właśnie szachy. 
A potem przyszły warcaby, też gra 
stolikowa, ale w odmianie warcabów 
stupolowych, więc nieco innych, niż 
te najpopularniejsze. I na to wszystko 
należy nałożyć jeszcze jedną „siatkę” 
– ze względu na mój wzrok w nie-
których dyscyplinach mogę rywali-
zować z osobami pełnosprawnymi, 
w innych – raczej w grupie niedowi-
dzących i niewidomych. Zasady gier 
i ścigania są takie same, ale tzw. tech-
nologia – w szczegółach odmienna.

– To znaczy?
– To znaczy, że osoba niewidoma 

w biegach, czy w nordic walkingu 
biegnie przypięta do przewodnika 
specjalną liną. Muszą utrzymywać 
równe tempo (to oczywiście nadaje 
słabszy). Przewodnik sporo mówi, 
opowiada o przeszkodach, więc 
w tym przypadku rywalizacja z do-
brze widzącymi biegaczami byłaby 
z góry skazana na klęskę. W brydżu 
już jest inaczej.

– Karty są przecież takie same…?
– Właśnie nie, zasady niektóre 

też są inne. Karty są „brajlowane”, 
to znaczy niektóre elementy kon-
kretnych kart są wypukłe, żeby gracz 
mógł „przeczytać” jaką kartę ma 
w ręku. A w dodatku, kiedy kładzie 
ją na stół – musi głośno powiedzieć 
jaką kartę kładzie, bo przecież part-
nerzy tego nie widzą. Dlatego ta gra 
jest trudniejsza dla niewidomych, 
bo oni w dodatku muszą wszystkie 
rzucone karty zapamiętać, a i sami 
muszą być bardzo skupieni, żeby 
wiedzieć w każdej chwili, jakie wła-
śnie mają w ręku. To jednak kwestia 
wprawy; miałem znajomego, który 
potrafił grać w takim tempie, że do-
brze widzący nie nadążali.

– Podobne zasady są w szachach, 
bo przecież tam trzeba rozróżniać 
czarne i białe piony czy figury. One 
są też oznaczone w taki sposób, by 

można było dotykiem bez trudno-
ści je odróżnić. I pozostaje – jeszcze 
bardziej skomplikowana, niż w kar-
tach – sprawa ułożenia figur na sza-
chownicy. Tu potrzeba jest ogromna 
pamięć, wyobraźnia i koncentracja. 
Kto nie wierzy, niech zamknie oczy 
i spróbuje.

– To wszystko wygląda na mocno 
skomplikowane…

– Owszem, i tak niekiedy jest, ale 
jeśli ktoś potrafi i chce (to ważniej-
sze) poddać się próbie, to z czasem 
ten wysiłek – fizyczny i intelektual-
ny – go od sportu uzależnia. Właśnie 
sport przynosi swoistą rekompensatę 
za te wszystkie nasze stresy, wynika-
jące z niepełnych możliwości uczest-
nictwa w życiu.

A ja miałem trochę pecha, tro-
chę nie wykazałem się wyobraźnią. 
Kiedy miałem „tylko” minus pięć 
dioptrii, to zgubiłem swoje okulary, 
a że w tamtych latach w moim wieku 
noszenie okularów było krępujące, 
to postanowiłem ich nie nosić. Na-
wet nie starać się o nowe. Bez oku-
larów wydawałem się sobie lepszy. 
W krótkim czasie z ok. 5 dioptrii 
wada urosła do kilkunastu.  Oczywi-
ście – przeklinam swój młodzieńczy 
brak odpowiedzialności, ale to już 
nie wróci. Mogę tylko ostrzegać in-
nych. Szczęśliwie – teraz robią lepsze, 
ładniejsze oprawki okularów i już się 
młodzież nie wstydzi.

A do życia z wadą wzroku moż-
na przywyknąć i ono też może być 
atrakcyjne, chociaż… dla wielu po-
ważna wada, czy utrata wzroku jest 
absolutnym dramatem. I ja się temu 
nie dziwię. Czasami bowiem utrata 
ostrości widzenia postępuje powoli, 
ale niekiedy to sprawa sekund. Znam 
przypadek kobiety, która wjechała 
jako w pełni widząca do garażu sa-
mochodem, którym zawsze jeździła 
i… zrobiło się jej w oczach ciemno. 
Po prostu. W sekundę. Jej życie za-
mieniło się w koszmar, bo ona wcze-
śniej widziała bez problemów, a teraz 
nie widzi w ogóle. Trudno w niej 
wzbudzić optymizm do jakiegokol-
wiek działania.

Ci, którzy tracą widzenie powo-
li – przywykają. Mają czas, niekie-
dy życzliwe osoby, które pomagają 
przejść im przez życie w tym okresie 
łagodniej. Jest sport, są przedsięwzię-
cia kulturalne i artystyczne, przezna-
czone dla niewidomych i niedowi-
dzących, albo dedykowane m.in. dla 
nich, jak choćby płocki Festiwal Kul-
tury i Sztuki dla Niewidomych.

U mnie przepustką do fajnego ży-
cia jest sport. W dodatku osiągam 
w różnych dziedzinach spore sukce-
sy, co daje sporo radości. I okazji do 
podróży, bo startowałem we Wło-
szech, w Bergamo, w Polsce dwu-
krotnie w Mistrzostwach Europy, 
w Mistrzostwach Świata, rozgrywa-
nych w Polsce, w Choczewie. 

Zdarzyło się, że upadłem na kilka-
set metrów przed metą i sędzia „koń-
czący” chciał mnie podwieźć. Nie 
zgodziłem się, niemal doczołgałem 
do mety, ale o własnych siłach. Do-

stałem oklaski większe, niż biegacze 
z czołówki.

– Niepełnosprawni czasami spo-
tykają na swojej drodze życzliwych 
im ludzi i ich wsparcie daje impuls 
do wysiłku.

– U mnie było inaczej.    – Ja wy-
znaczam sobie cel. I nie odpuszczam. 
Nawet w pandemii, w okresie której 
nie było imprez masowych, ja w peł-
ni trenowałem. Startowałem on-li-
ne. Nigdy nie odpuszczam. Cel jest 
dla mnie wystarczającą motywacją. 
A największy sukces?  Brązowy me-
dal II Mistrzostwa Świata w Nordic 
Walkingu Choczewo 2022, potem 
zdobycie tytułu Mistrza Polski 
w roku 2021 i 2022 w TRÓJBOJU 
INTELEKTUALNYM osób niewi-
domych i słabowidzących (szachy, 
warcaby 100-polowe i brydż).

29 września 2022 r we włoskim 
Bergamo zakończyły się ME w war-
cabach 100-polowych. Ze swojego 
występu jestem zadowolony. Roze-
grałem kilka dobrych partii, co po-
zwoliło mi wyprzedzić 10 wyżej 
notowanych zawodników. Jako re-
prezentant Polski uplasowałem się 
na trzecim miejscu, w swoim śro-
dowisku na drugim miejscu. Pro-
mowałem swoje Miasto, wręczałem 
uczestnikom ,,smycze” z logo Zawi-
dowa. Obdarowani uczestnicy szu-
kali w Internecie informacji o mojej 
miejscowości. To było zabawne ale 
i bardzo miłe…

W tym roku zdobyłem także dwa 
razy drugie miejsca w zawodach 
z cyklu Puchar Polski. Można mieć 
frajdę. Najbardziej dla mnie emocjo-
nalny był start do „Biegu na 100-lecie 
Niepodległości”. Startowało ponad 
25.000 zawodników, ubranych w ko-
szulki białe i czerwone, „ułożyliśmy 
się” we flagę… To było bardzo emo-
cjonalne i poruszające.

Sport to nie tylko moja pasja, ale i sposób na życie”
Akurat w tym przypadku okre-

ślenia „królowa” i „pałac” nie mają 
ze sobą wiele wspólnego, a przynaj-
mniej nie ta królowa, i nie ten pałac.  
Chodzi bowiem o filmy, do których 
zdjęcia powstały bądź powstawa-
ły w Gryfowie Śląskim. Ostatnio aż 
czterokrotnie filmowcy różnych stu-
diów buszowali ze swoimi kamerami 
w tym mieście.

– „Królowa” może być jednym 
z głośniejszych filmów – informuje 
burmistrz, Olgierd Poniźnik – choć-
by dlatego, że występuje w nim An-
drzej Seweryn, a to aktor o ustalonej 
renomie, więc i filmy z jego udziałem 
mają swój dobry, wysoki poziom. 
Dwa kolejne filmy kręcone były 
w oparciu o scenografię, jaką stanowi 
pałac w Rząsinach. A czwarty, ostatni, 

który w tym roku powstawał w Gry-
fowie to „Fenomen”. Przez kilka dni 
obóz namiotowy filmowców rozbił 
się tuż pod Ratuszem, co było tro-
chę kłopotliwe, bo wszystkie z miejsc 
parkingowych, łącznie z „niebieski-
mi kopertami” zostały zaanektowane 
przez autorów filmu.

– „Fenomen” to historia osadzona 

w realiach lat 90-tych w Polsce, ale 
– jak zapowiadają twórcy – jest ona 
czystą fantazją. Opowiada o perype-
tiach dwóch sióstr, które odkrywa-
ją w sobie supermoce, co nawet dla 
nich samych jest zaskoczeniem. Film 
w reżyserii Macieja Barczewskiego 
(reżyserował m.in. „Mistrza”) będzie 
rozpowszechniany przez platformę 
Netflix.

Dla potrzeb „Fenomenu” rynek 
i okalające go sklepy musiały zostać 
poddane pewnej metamorfozie, na 
placu musiało powstać targowisko, 
niektóre witryny istniejących skle-
pów zostały oklejone, żeby mogły 
udawać całkiem inne sklepy, itp. Czy 
poznamy Gryfów Śląski na tym fil-
mie? – nie wiadomo. Ale być może 
poznamy niektórych mieszkańców, 

bo twórcy zaangażowali ich do odry-
wania ról statystów. Zapewne trzy fil-
mowe dni migną na ekranie w kilka 
chwil, ale skoro cztery ekipy filmowe 
w Gryfowie Śląskim odkryły warte 
uwagi elementy naturalnej scenogra-
fii, to być może jest tylko początek 
bardziej okazałej filmowej kariery 
miasta. 

Nie tylko Królowa i Pałac

Cały wiek istnienia szybownictwa, 
to także ostatnia setka lat aktywności 
Jeżowa Sudeckiego w tej branży. Tym 
razem, nie tylko ze względu na okrą-
gły jubileusz obchody będą miały 
charakter transgraniczny i odbywać 
się mają od lipca 2022 do końca mar-
ca 2023.

– To wielce interesująca wystawa 
– informuje Bożena Matuszewska 
z Urzędu Gminy Jeżów Sudecki – ale 
ekspozycja będzie miała charakter 
„wędrujący”. Prezentowane tam ob-
razy i przedmioty nie tylko dowo-
dzą ciągłości istnienia szybownictwa 
w Grunau (dawna nazwa Jeżowa Su-
deckiego), ale też ciągłości historii. 
Wystawa to oferta dla zwolenników 
takiego typu działań. Więcej sukce-
sów upatrujemy w aktywności szy-
bowników, którzy chcą m.in. zorga-
nizować warsztaty modelarskie, loty 
modeli latających, będzie też rajd śla-
dami największych szybowniczych 
wyczynów, itp.

Odbywały się i odbywać się będą 
konferencje popularno-naukowe, 
a w finale – w marcu 2023 r. – mi-

strzostwa (halowe) lotów modeli. 
Zapewne całość obchodów będzie 
zwieńczona dziełem utrwalającym 
pozyskaną wiedzę w formie wy-
dawnictwa książkowego. Nie bę-
dzie ono pierwsze z tego cyklu, bo 
o książce „Lotnictwo Kotliny Je-
leniogórskiej” autorstwa Tadeusza 
Kaczmarka i Stanisława Błasiaka 
już pisaliśmy w kąciku „Biblioteka 
Izerska”, ale dotyczyć ma zupełnie 
innych zakresów aktywności lot-
niczej i modelarskiej. Inicjatorzy 
takiego efektownego finału chcie-
liby wydawnictwo w formie PDF 
zamieścić na jakimś popularnym 
portalu, bo wychodzą –  z zapewne 
słusznego – założenia, że książka 
drukowana jest teraz kosztowną in-
westycją i nie zapewnia powszech-
nej dostępności. Ramowy program 
nie zawiera wszystkich inicjatyw, 
ale te, o których teraz niewiele wie-
my będzie uzupełniany na stronach 
internetowych Jeżowa Sudeckiego 
i Partnerstwa. Kto zainteresowany 
– będzie mógł we właściwym czasie 
po te zapiski sięgnąć. 

Sto lat JUŻ żyje nam!

Szybownictwo w Jeżowie Sudeckim

Ścieżka wokół
– To będzie zwyczajna ścież-

ka, zresztą w znacznej części ona 
już jest – usłyszeliśmy w Gminie 
Gryfów Śląski o nowej inwestycji 
związanej z trasą spacerową wokół 
Zalewu Złotnickiego. Ścieżka za-
czyna się od wsi Wieża przy kładce, 
a potem biegnie do Zapory w Złot-
nikach. Żeby powstała zgodnie 
z prawem i ku pożytkowi koope-
rowały w tej kwestii gminy Gryfów 
Śląski, Olszyna, Leśna i Nadleśnic-
two Lwówek Śląski. Zaletą tej trasy 
będzie, że powstała bez ingerencji 
w grunt, to znaczy bez kamiennej 
kostki, odcinków asfaltu, itp.

Czasy teraz takie nastały, że 
ludzie muszą się zająć tym, żeby 
wszystko było naturalne, a dawniej 
po prostu wystarczyło, że jakaś tra-
sa była potrzebna, to sobie ludzie 
wydeptali sami. Zadziwiające, ile 
wysiłku musimy włożyć w to, żeby 
było, jak było.

Rynek w Gryfowie kipiał od filmowców
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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

– Odpowiedź na pytanie – Co 
jest potrzebne, by w agroturystyce 
osiągnąć satysfakcję? – jest w miarę 
prosta – mówi Marta Brzozowska-
-Paluszek. – W zasadzie niewiele:  
wystarczy pomysł, wiara, że się uda, 
cierpliwość i wytrwałość, a przydatne 
są jakieś fascynacje, które mogą być 
bardzo silnym impulsem, by goście 
zechcieli przyjechać, a potem – po-
wracać. Oczywiście, byłoby warto 
naprawdę lubić ludzi (co nie elimi-
nuje potrzeby asertywności). I sporo 
konsekwencji w dążeniu do osiągnię-
cia celu. To przecież takie proste…

Teoretycznie tak, w praktyce spra-
wa jest nieco bardziej skomplikowa-
na, bo najlepszy nawet pomysł może 
zwiotczeć w konfrontacji z realiami. 
Trzeba mieć dom, z pozoru podobny 
do wielu innych we wsi, ale realnie na 
tyle inny, że zwraca uwagę oryginal-
nością, choć niekiedy trudno nazwać 
słowami, na czym polega ta inność. 
Niezbędna jest też aura domu, bo 
to nie kury, czy kozy tworzą klimat 
„agro”, a ludzie, których wartościo-
wa pasja jest na tyle wyrazista dla 
gości, że odczuwalna. I magia same-
go domu. Trudno, żeby było inaczej, 
jeśli w tym wypadku gospodarz jest 
historykiem, ale też przewodnikiem 
sudeckim, a gospodyni – etnologiem, 
a jej dziełem jest tapicerka wszystkich 
mebli w domu. Stół, przy którym po-
dawane są posiłki, powstał z dech, 
które dawniej stanowiły konstrukcję 
dachu. Stodoła, oddzielająca dom od 

drogi do dziś zachowała swoją kon-
strukcję i deskowanie sprzed dziesią-
tek lat.

– Ten dom w Kleczy nie jest ani 
najstarszy, ani największy – mówi 
Marta Brzozowska o gospodarstwie 
„Dwie brzozy”. – Te „brzozy” to my. 
Na terenie gospodarstwa rośnie rap-
tem jedna, a i to na granicy działki. 
Można metaforycznie powiedzieć, 
że do tego domu szliśmy „zakosami”, 
bo nasze marzenia z czasów wolonta-
riackiej działalności były nieco inne. 
Zaczynały się od wielkiego domu 
spotkań młodzieży. Ale ewoluowały. 
Ostateczny  wybór to nie rezygnacja 
z czegoś więcej, a opcja spośród kil-
ku. I już pierwszy sezon sprawił, że 
utwierdziliśmy się w poczuciu słusz-
ności jej wyboru.

Remontowali dom niemal 5 lat, 
pracowicie odłupując te fragmenty, 
które były zbędnymi pozostałościami 
różnych okresów przebudowy. Zgod-
nie z zasadą, że do powstania świet-
nej rzeźby należy po prostu odłupać 
niepotrzebne kawałki kamienia. 
”Rzeźbili” ten dom długo, pozostały 
piaskowcowe ściany , stare drewno 
i nastrój.

– Pierwotnie ten dom był obiek-
tem przysłupowym – mówi właści-
cielka – potem ktoś go rozbudował, 
a może rozbudowywał sukcesywnie. 
To działo się na tyle dawno, że trud-
no ustalić, jak wyglądał na początku 
i tę rozbudowę (poszerzenie domu) 
pozostawiliśmy. Nie znamy pełnej 

historii domu, mimo, że staraliśmy 
się ją odszukać w archiwach różnych 
miast. Jedynym śladem jest data – 
1856 – na jednym z wewnętrznych 
elementów, ale  to znaczy tyle tylko, 
że ten dom jest od niej starszy.

To, że budulcem zasadniczym jest 
piaskowiec, a grubość murów się-
ga 75 cm nie daje gwarancji ciepła 
w zimie, a chłodu w lecie. Właściwo-
ści izolacyjne kamienia są zbadane 
i cudów nie należy się spodziewać. 
Jednak atmosfera, jaką uzyskano od-
słaniając złomy jasnego piaskowca 
warta jest swojej ceny.

– Ludzie tu przyjeżdżają z kilku 
powodów, a przyjeżdża ich wię-
cej, niż mogliśmy się spodziewać 
w pierwszym roku działalności – 
mówi Marta Brzozowska-Paluszek. 
– Przyjeżdżają tu przede wszystkim 
szukający spokoju, który dla nich jest 
bezcenny. I inni, zaintrygowani hi-
storią, jaką niesie ten dom. Dla wielu 
to nie jest po prostu „miejsce nocle-
gowe”, a miejsce, w którym „dotyka 
się historii”, czasami czegoś nieokre-
ślonego. Dlatego (a także ze względu 
na dietę wegetariańską) zachęcamy 
rodziny z dziećmi, żeby poszukali 
czegoś bardziej odpowiedniego dla 
siebie w innych „agro”. To w żadnym 
wypadku nie jest odtrącanie, a oferta. 
Zdecydowaliśmy się dawać ludziom 
spokój, ciszę, aurę sprzyjającą reflek-
sji, a dzieci mają inny rodzaj energii, 
są dynamiczne. Jedni i drudzy razem 
pewnie nie czuliby się dobrze. 

Rzeczywiście – od kilku lat obser-
wuje się swoistą specjalizację takich 
gospodarstw. O ile na początku pro-
cesu ich dynamicznego rozwoju sie-
ci  „agro” było utożsamiane z obec-
nością zwierząt gospodarskich, czy 
zapachu siana, to jest dziś inaczej. 
Dawniej koguty piały, pies szczekał, 
swojski zapach obornika dało się 
miejscami wyczuć, kozy, czy owce 
zaglądające do sieni były zjawiskiem 
naturalnym. Teraz takie „agro” wciąż 
istnieją, ale pojawiły się inne, oferu-

jące możliwość uprawiania turystyki 
rekreacyjnej, biznesowej, „refleksyj-
nej”, czy – jak w Dwóch Brzozach” 
– wegetariańskiej . Są takie, które sta-
nowią wręcz „domy pracy twórczej” 
dla ludzi kreatywnych.

– Mąż oferuje potrawy, jakich gdzie 
indziej nikt nie znajdzie, choćby „ślą-
skie niebo” w opcji „wege”, więc za-
miast polędwiczek wieprzowych ze 
śliwkami są… inne polędwiczki. To 
tzw. potrawa dziękczynna, mająca 

swoje historyczne korzenie, trudno 
je odszukać w kucharskich książkach 
wydawanych współcześnie. Zapra-
szamy też na tradycyjną swego cza-
su w tych okolicach „kaiserschmen” 
– cesarki omlet szarpany, z rumem, 
rodzynkami, podany z jabłkowym 
musem. Oczywiście – z całym na-
leżnym szacunkiem do sklepów sie-
ciowych – składniki naszych potraw 
pochodzą z roli, ze sprawdzonych, 
ekologicznych upraw, więc ich smak 
jest inny. A że posiłkom towarzyszy 
gawęda o historii, kuchni tych ziem, 
które to opowieści nasi goście chło-
ną tak samo chętnie, jak potrawy, to 
wszystko razem smakuje inaczej.

– Co może być źródłem sukcesu 
w takiej pracy?

– Jeśli ktoś chce osiągnąć sukces, to 
powinien robić to, co lubi, w taki spo-
sób, żeby goście widzieli, że to wszyst-
ko jest autentyczne. Jeśli inwestuje się 
w budynek widząc w tym jedynie in-
teres, to trudno o sukces. W naszym 
domu placek na talerzu nie jest tylko 
pozycją z karty dań, my „sprzedaje-
my” swoje doświadczenie, i swoje fa-
scynacje. I nasi goście to rozumieją, 
tego oczekują. To wielka satysfakcja, 
jeśli nasze oczekiwania wzajemne się 
uzupełniają i spełniają.

Wszystko ma swoją historię

„Dwie brzozy” – jeden dom
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– Czy prowadzenie wyciągu nar-
ciarskiego w Świeradowie-Zdroju 
może być dobrym interesem/ – zapy-
taliśmy właścicielkę jednego z takich 
urządzeń, Annę Kisielińską-Rutkow-
ską.

– Wszystko i wszędzie może być 
dobrym interesem, jeśli ma się po-
mysł, chęć do ciężkiej pracy i odro-
binę szczęścia – powiedziała. Nawet 
jeśli tego szczęścia jest okresowo nie-
co mniej, ale nie brakuje wytrwało-
ści, to też przynosi sukces. Natomiast 
trzeba się uczyć i rozwijać każdego 
dnia – bez tego nie ma gwarancji po-
wodzenia.

Sam wyciąg długości ok. 100 m, 
zlokalizowany tuż pod wyciągiem 
gondolowym w Świeradowie-Zdro-
ju nie kosztował wiele, trochę ponad 
120 tys. zł. Ale… posiadanie wycią-
gu jest tylko początkiem wydatków, 
i to niedużym. Trzeba pokonać wiele 

procedur urzędowych, gwarantu-
jących bezpieczeństwo, zatrudnić 
kwalifikowaną i pewną kadrę obsługi 
urządzeń, a ponadto – kadrę instruk-
torów narciarskich, którzy nie tyl-
ko potrafią jeździć, ale maję przede 
wszystkim umiejętność kontaktu 
z ludźmi, głównie dziećmi. Nie-
zbędnym w obecnym klimacie jest 
armatka śnieżna. Trudno też myśleć 
o przygotowaniu stoku bez ratraka. 
To wszystko trzeba kupić albo wypo-
życzyć, mieć pełną wiedzę, że śnieg 
śniegowi nierówny i pracowników, 
którzy są samodzielni i odpowie-
dzialni. I – na dodatek – w miarę kla-
rowną wizję rozwoju, bo to nie jest 
tak, że ludzie przyjdą ponownie do 
tego wyciągu, gdy im się spodobał za 
pierwszym razem, jeśli w trakcie ko-
lejnej wizyty nie zobaczą czegoś no-
wego i ciekawego. Wygląda więc na 
to, że tworzenie wyciągu jest trochę, 
jak gotowanie „zupy z gwoździa” – 
początkowo może się wydawać, że 
inwestycja jest niezbyt kosztowna, 
ale wymaga dodania kilku drobia-
zgów, a wtedy to wymaga intensyw-
nego finansowania, ale wówczas na-
biera smaku.

– Z tego wszystkiego widać po-
nadto, że recepta na sukces może być 
skomplikowana…?

– I tak, i nie. Z przygotowywa-
niem się do prowadzenia wyciągu 
jest – przy pewnym uproszczeniu – 
jak w kuchni. Można mieć recepturę 
potraw teoretycznie opanowaną, ale 
zawsze trzeba być gotowym na to, 
że zdarzy się coś niespodziewanego. 
W moim przypadku też tak było.

Procedury certyfikowania pierw-
szego zakupionego wyciągu prze-
dłużały się z rozmaitych przyczyn 
i w zaplanowanym sezonie wyciąg 
nie wystartował. W następnym se-
zonie wystartowała… epidemia 
covid-19, więc z całej zimy tylko na 
dwa tygodnie w lutym udało się uru-
chomić orczyk. Dopiero trzeci sezon 
okazał się pełny i pozwolił uwierzyć, 
że to naprawdę ma sens i szansę po-
wodzenia. Niezależnie od innych 
spraw warto jest mieć wiarygod-
nego mentora w branży. W moim 
przypadku jest to mój mąż, który 

doświadczenie w pracy z wyciągami 
ma dłuższe, więc podpowiadał, co 
i w jakim czasie warto zrobić. M.in. 
trzeba zgromadzić… śnieg na zapas.

– To możliwe?!
– To konieczne! Zimy bywają 

ostatnio kapryśne, więc z tego po-
wodu moim ulubionym programem 
telewizyjnym jest… prognoza pogo-
dy. To trochę żart, ale kiedy widzę, 
że przewidywana temperatura w ja-
kimś czasie opadnie do minus 5 st. 
i więcej, to wtedy armatka pracuje 
intensywnie, a ratrak zbiera zapasy 
śniegu w pryzmę. Szansę, jaką daje 
natura trzeba natychmiast wykorzy-
stać. Taki zapas pozwoli przetrzy-
mać nerwowe 2 – 3 tygodnie, jeśli 
temperatura wzrośnie. Zresztą są też 
chemiczne sposoby na „utrwalanie” 
śniegu, po które sięgamy w osta-
teczności. Przede wszystkim jednak  
trzeba „rozumieć” śnieg i wiedzieć, 

jak się zachowuje mokry, jak suchy, 
a jak trochę zlodowaciały. I odpo-
wiednie rodzaje śniegu odpowiednio 
gromadzić. Kiedy kalendarz pod-
powiada, że zbliżają się ferie, a ter-
mometr informuje, że za kilka dni 
wzrośnie temperatura, wtedy wiado-
mo, co trzeba robić i według jakiego 
harmonogramu.  Udało się nam ze-
brać grupę ludzi, z których każdy jest 
fachowcem w swojej dziedzinie, więc 
nie trzeba za każdym razem pokazy-
wać palcem jakieś drobiazgi – można 
się skupić na koordynacji. I strategii.

– I co ta strategia podpowiada?
Z pewnością, że trzeba w dobrze 

pojętym interesie gości i własnym 
„domykać” segmenty takiego przed-
sięwzięcia. Przy wyciągu musi funk-
cjonować szkółka narciarska, bo 
skoro wyciąg położony jest na tylko 
trochę pochyłym zboczu, to znaczy, 
że mogą tu jeździć dzieci, które na 
ferie przyjechały z rodzicami, ale bez 
nart. Muszą więc te narty (buty, kije) 
wypożyczyć. Rodzice czekający aż się 
dzieci wyszaleją chcieliby się napić 
gorącej kawy, czy herbaty bez odcho-
dzenia ze stoku, więc przydatny jest 
food-track. Można bilety sprzedawać 
ręcznie, można też przez urządzenia 
elektroniczne i wtedy łatwo połą-
czyć jeden czy dwa zaprzyjaźnione 
wyciągi w jedno przedsięwzięcie, 
obsługiwane jednym biletem… Ta-
kich pomysłów jest wiele, więc będą 
(czasami już są) po kolei wdrażane. 
Przyszłość widzę w miarę jasno.

Pozostaje jeszcze potrzeba otwar-
tości i biznesowej empatii. Właści-
cielka wyciągu współpracuje z mia-
stem, więc możliwe są zaproszenia 
grup przedszkolnych w wieku 4-6 lat 
na naukę jazdy. Przygotowywane są 
pakiety rodzinne, zakupiono pomoc-
ne bardzo maty edukacyjne, które 
najmłodszym ułatwiają zapoznanie 
się z tajemnicami radosnej zabawy 
na śniegu. To wszystko są elementy 
puzzli, które muszą złożyć się w ca-
łość. I wtedy można być optymistą, 
który wie, że przychodzą czasami 
trudne problemy, ale można sobie 
z nimi radzić. Najlepszy biznesplan 
nie zastąpi wytrwałości i cierpliwości 
przedsiębiorcy. 

Wyciąg narciarski, czyli… zupa z gwoździa

– To nie są cuda, to jest czysta fi-
zyka w służbie medycyny – mówi 
Adam Kaczorowski.  – A że skutek 
działania biorezonansu niektórzy 
ludzie odbierają, jako niemal cud, 
to już jest sprawa odbioru i opinii. 
Nie jestem lekarzem, a inżynierem, 
ludzie, którzy przychodzą do mnie, 
żeby się dowiedzieć o sobie, swojej 
kondycji, stanie zdrowia, to nie są 
pacjenci, a klienci. Przede wszyst-
kim – to są ludzie, którzy potrzebują 
pomocy. I dzięki technologii biore-
zonansu taką pomoc uzyskują, czują 
się albo uspokojeni, albo (częściej) 
dobrze poinformowani o tym, jaki 
jest stan ich organizmu. A czasami 
efekt działania biorezonansu pozwa-
la im na pozbycie się uzależnień, na 
ustąpienie jakichś rodzajów alergii… 

W pokoju, w którym rozmawiamy, 
niewiele jest urządzeń, ale też tech-
nologia biorezonansu ich za wiele nie 
potrzebuje. Zasada ich działania jest 
– pozornie – bajecznie prosta. – Wy-
korzystujemy fale elektromgbnetycz-
ne  – mówi A. Kaczorowski – skanu-
jąc ciało osoby poddanej badaniu. 
Gość trzyma elektrody, więc prądy 
przechodzą przez niego i za pomo-
cą ampułek, wypełnionych płynami 
(roztworami) dedykowanymi dla 
poszczególnych rodzajów przypa-
dłości możemy rozpoznawać stan 
organizmu, poszczególnych orga-
nów, ale też trochę „historię” powsta-
wania tego stanu. Każda „paletka” 
z roztworami, które są wypełnione 
rozmaitymi zawartościami, osobno 
sprawdzana, pozwala na odszuka-
nie odpowiednich częstotliwości, 
którym odpowiada jakaś odmiana 

rozmaitych dolegliwości. Dla przy-
kładu – możemy określić 61 odmian 
bakterii boreliozy, co później pozwa-
la na dobranie precyzyjnego sposo-
bu leczenia. Szukam odpowiedniej 
„fali drgań” i jeśli już dopasuję, to 
mogę z tego wyciągnąć interesujące 
gościa wnioski. A że aparat pozwala 
wzmocnić sygnał nawet ponad 60 
RAZY, to minimalizuje możliwość 
popełnienia omyłki.

To wszystko  niełatwo opowiedzieć 
„po ludzku”, a nie ma też większego 
sensu epatować skomplikowanymi 
nazwami urządzeń, czy technologii, 
bo nawet jeśli napiszemy określenie 
„informatoterapia”, czy będziemy 
opowiadać o przewagach aparatury 
„serii Venue”, od „serii Versana”, czy 
„Vivid”, „Voluson”, albo odwrotnie, to 
nikomu od tego ani wiedzy, ani zdro-
wia nie przybędzie. 

– Nasi goście – powiedział A. Ka-
czorowski – oczekują od nas żeby-
śmy wychwycili za pomocą analiz 
wszelkie informacje o patogenach 
w ich organizmach, o dręczących ich 

pasożytach, paciorkowcach, grzy-
bach, wirusach, pierwotniakach… 
Organizm człowieka bardzo często 
jest obciążony rozmaitymi tego typu 
„stworzeniami”. A stanowi bardzo 
łakomą dla nich przystań, bo wystar-
czy powiedzieć, że gdyby policzyć 
powierzchnię wnętrza jelit (cienkie-
go i grubego) dorosłego człowieka, 
to sięga ona… 300 m2! To obszar, 
w którym może się zagnieździć nie-
prawdopodobna ilość drobnoustro-
jów. Jedne szkodzą bardziej, inne 
mniej, niektóre pozostają „uśpione”, 
albo całe życie człowieka, albo uzło-
śliwiają się w jakimś momencie. Bio-
rezonans jest w stanie odczytać wiele 
informacji o takich „lokatorach”. 
Mamy teraz w dyspozycji ok. 150 fio-
lek pozwalających na badanie bakte-
rii, 90 – odpowiednich do poszuki-
wania pasożytów. Będzie więcej.

Biorezonans pozwala w miarę 
ściśle określić, z jakich to powodów 
człowiek się źle czuje, bywa osła-
biony. – Możemy później zasugero-
wać, w jaki sposób wzmocnić orga-
nizm, żeby się sam bronił. Możemy 
za pomocą fal „wybić” nękające nas 
drobnoustroje, ale potem trzeba 
oczyścić organizm z pozostałości 
po nich – mówi właściciel firmy,  
–  Po kolei – najpierw falami bada-
my, co w nas tkwi, potem niejako 
„odwracając falę” możemy znisz-
czyć patogeny, które powodują złe 
samopoczucie, a następnie trzeba się 
pozbyć resztek, żeby umożliwić orga-
nizmowi odtworzenie sił witalnych. 
Czy to ma coś wspólnego z chińską 
medycyną naturalną? – owszem. Ale 
to czysta fizyka, co trzeba powtarzać, 
by nie mieszać pojęć. 

A że ta „czysta fizyka” pozwala na-
łogowemu palaczowi pozbyć się skłon-
ności do nikotyny, albo przynajmniej 
ograniczyć wielokrotnie jej łaknienie, 
to już inna sprawa. Pozwala też na 
określenie przyczyn alergii, a w kon-

sekwencji – na eliminację wpływu 
niekorzystnych elementów diety na 
samopoczucie. Organizm dorosłego 
człowieka broni się przed wpływem 
biorezonansu nieco dłużej, u dzieci do-
broczynny wpływ jest szybszy. 

Ta technologia w niektórych kra-
jach jest już refundowana, przynaj-
mniej w części, przez tamtejsze służ-
by ochrony zdrowia, jako pomocna 
i bezpieczna. Pewnie w Polsce też 
tak będzie za jakiś czas. Stanowi bo-
wiem specjalistyczny łącznik między 
medycyną dalekiej przeszłości, opar-
tą na naturze z ultranowoczesnymi 
technikami. Ważne, że pozwala na 
rozwój. A urządzenia stosowane 
dziś w pewnym zakresie można tak 
ustawić, że przy ich użyciu możliwa 
będzie na przykład … elektroaku-
punktura. Ale o tym – być może – 
w kolejnych wydaniach.

Wirusy i bakterie, grzyby i pierwotniaki

O czym nam opowie elektroniczna maszyna? 

Kaczkomat
Wszystkich, którzy chcieliby się 

domyślać jakichkolwiek podtekstów 
wynikających z brzmienia tytułu 
z góry chcemy rozczarować. Kacz-
komat – to urządzenie, które zostało 
zainstalowane w lwóweckim parku 
i pozwala na dokarmianie kaczek, 
jeśli ktoś miałby na to ochotę.

Najczęściej bowiem „ludzie do-
brego serca”, a małej wyobraźni kar-
mią ptaki pieczywem, czasami sple-
śniałym „żeby się nie zmarnowało”, 
czy szkodzą ptakom, które nie mogą 
żywić się solonymi pokarmami. 
Można w sklepach zoologicznych 
kupować mieszanki odpowiedni 
dla ptactwa, ale często nachodzi nas 
potrzeba karmienia, gdy zobaczymy 
ptaki pływające w zimnej wodzie, 
a wtedy do mikro zoo jest z regu-
ły daleko. Wtedy możemy wrzucić 
monetę do kaczkomatu i otrzymać 
automatycznie dawkę (niedużą) od-
powiedniej dla ptaków karmy. Moż-
na jednak i wcześniej uruchomić 
wyobraźnię, kupić ziarna wcześniej 
– wyjdzie taniej i zdrowiej.

Paleta „czarodziejskich” ampułek
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Gdyby zapytać – ile czasu minęło 
od pomysłu o utworzeniu w Siedlęci-
nie wypożyczalni rowerów elektrycz-
nych do pierwszej wizyty turysty? – to 
odpowiedź nie byłaby prosta. Pomysł 
powstał w 2019 r., wniosek o dofinan-
sowanie złożono niemal rok później, 
a pierwszy turysta wyjechał na trasy 
w roku 2021.

– Ten czas przygotowań nie był 
zmarnowany – usłyszeliśmy – bo 
wykorzystaliśmy na „dopieszczanie” 
sposobów realizacji, wprowadza-
liśmy poprawki, będące wynikiem 
analiz i zdobywanych doświadczeń, 
itp. Samo wypożyczanie rowerów jest 
sprawą nieskomplikowaną, ale w dru-
giej fazie m.in. dołożyliśmy pomysł 
budowy fotovoltaiki, służącej ekolo-
gicznemu systemowi ładowania aku-
mulatorów, i kilka innych. To łącznie 
spora inwestycja, równanie z wieloma 
niewiadomymi, a niektóre obserwacje 
– nie ukrywamy – bardzo nas zasko-
czyły. Odbiegały bardzo od wstępnych 
założeń.

– Dla przykładu – które?
– Dowiedzieliśmy się, że w wypo-

życzalniach w miejscowościach pod-
górskich głównymi użytkownikami 
są młodzi mężczyźni, zainteresowani 

wyczynem. Okazało się, że w naszym 
przypadku potrzebne są bardziej ro-
wery typu „S”, bo co najmniej połowa 
wypożyczających – to kobiety. Znacz-
na część, to 12 – 15 letnie (a zdarzają 
się młodsze, mniejsze) dzieci. Po-
trzebne były mniejsze rowery. Trafił 
się nam nawet 8.latek, więc naprawdę 
trzeba mieć sporo sprzętu różnej wiel-
kości. W naszych warunkach – z dużą 
rezerwą dla kobiet i dzieci.

Założyliśmy, że szczytowym okre-
sem wypożyczeń mogą być waka-
cje, szczególnie lipiec. W praktyce 
okazało się, że w naszych rejonach 
wypożyczeń jest sporo od początku 
wiosny do połowy czerwca, potem 
od sierpnia do połowy września. Li-
piec – to „plaża”. Myśleliśmy, że naj-
większe zapotrzebowanie na rowery 
będziemy odnotowywać w weekendy. 
Wręcz przeciwnie – niedziele są puste, 
a i soboty nie tak intensywne, jak śro-
dy, czy czwartki, szczególnie w okresie 
wakacji.

Takich „zdziwień” było więcej.
Obawialiśmy się ewentualnych de-

wastacji, m.in. na skutek intensyw-
nego użytkowania.. Szczęśliwie – nie 
było takich przykładów, ale za to za-
dziwiająco duża część osób dopiero 

u nas poznawała jazdę na rowerze  
elektrycznym po raz pierwszy w ży-
ciu. A trzeba wiedzieć, że ta jazda róż-
ni się od konwencjonalnych rowerów, 
więc sporo czasu trzeba było sobie po-
wyjaśniać różne aspekty sprawy. Tym 
bardziej, że nasze rowery są przezna-
czone do jazdy w terenie, a jeśli ktoś 
chce jechać do miasta, to musi się ina-
czej przygotować.

Zanim gość siadł na rower, najczę-
ściej słyszał krótki instruktaż na temat 
różnic w jeździe między zwyczajnym, 
a „elektrykiem”, między dedykowa-
nym do miast i w teren, o konieczno-
ści zachowania właściwych odległości, 
co jest w przypadku rowerów waż-
niejsze nawet od jazdy samochoda-
mi. Rowery stają niemalże w miejscu, 
a jeśli inny jest tuż za tym gwałtow-
nie hamującym, to stłuczka gotowa. 
Zdarzała się sugestia „jazdy próbnej” 
przed wyjazdem na trasę. Inna spra-
wa, że pojęcie „jazdy próbnej” moż-
na rozszerzyć. Dla przykładu: jeden 
z naszych młodych gości miał jechać 
kilka tygodni później do Włoch, czy 
Szwajcarii, więc pobyt w Siedlęcinie 
wykorzystał na opanowanie „elektry-
ka”, żeby zagranicą pokazać się, jako 
„stary praktyk”.

Gospodarze musieli też wyjaśniać, 
niekiedy na wprost, że w przypadku 
rowerów elektrycznych nie można 
doszukiwać się analogii z samocho-
dami elektrycznymi, „że się siada 
i się jedzie”. Wprawdzie podróżowa- nie „elektrykiem” rowerowym jest 

zdecydowanie mniej męczące, niż 
rowerem konwencjonalnym, ale aku-
rat tu trzeba momentami przyłożyć 
się do pedałów. 

Żeby mieć w ofercie dobry i wytrzy-
mały rower na trasy, to trzeba prze-
znaczyć na jeden egzemplarz 12 – 16, 
a nawet 18 tys. zł. To jeszcze nie jest 
„górna półka”, ale już bardzo przy-
zwoity sprzęt. Dlatego wypożyczenie 
rowerów nie jest tanie, skoro muszą 
się amortyzować.

– Niektórzy nasi goście – usłysze-
liśmy – mimochodem i niechcący 
sugerowali nam istnienie potrzeb, 
jakich się nie domyślaliśmy. Na przy-
kład – przyjechali z malutkimi dzieć-
mi, mieli własne wózki doczepne 
do rowerów, ale zainteresowani byli 
profesjonalnymi mocowaniami, żeby 
tego wózka nie zgubić. Inni potrze-
bowali uchwytu na komórkę, żeby 
zainstalować smartfona z mapami, 
inni – uchwyty na mapy, bo nie byli 
zwolennikami smartfonów. Jeszcze 
inni bali się, że jeśli w akumulatorze 
jest jedna kreska mniej, niż „full”, to 
czy dojadą do Wlenia i z powrotem. 
Mniej obeznani dziwili się wadze – 
rower elektryczny to ok. 20 kg, więc 

nie stawia się go tak, jak konwencjo-
nalny.

Nie obawiamy się konkurencji co-
raz bardziej popularnych w miastach 
hulajnóg, bo one akurat nie nadają się 
do jazdy terenowej wcale. Nie obawia-
my się konkurencji innych wypoży-
czalni, chociaż sporo się ich pojawi-
ło, bo mamy własne doświadczenia 
i pomysły na usługi komplementarne 
wobec podstawowych, więc suma do-
świadczeń, jaką udało się nam zebrać, 
będzie naszym atutem. Jedynym ob-
szarem niepewności jest odpowiedź 
na pytanie – jaki będzie kolejny sezon, 
czy ludzie będą chcieli korzystać z do-
brodziejstwa wolnych dni i możliwo-
ści przyjazdu tutaj. Ale tę odpowiedź 
przyniesie czas. Wiemy już na pewno, 
że niemała grupa ludzi szuka odpo-
czynku nie w Szklarskiej Porębie, czy 
w Karpaczu, a na północ od Jeleniej 
Góry, w niezatłoczonych miejscowo-
ściach, w których jest mnóstwo cieka-
wych miejsc. Nie chcą się czuć cząstką 
tłumu. A my będziemy rozszerzać 
swoją ofertę, bo każde nowe doświad-
czenie oznacza dla nas konieczność 
realizacji kolejnych potrzeb. Pakiet 
zdziwień już się nie będzie powiększał 
aż tak intensywnie, jak do tej pory. 

Rozpędzamy się rozważnie

Suma rowerowych zdziwień

– Róża – to pojęcie dla nas niemal 
metafizyczne, można powiedzieć, 
że w pewnym sensie słowo-klucz 
różnych przejawów naszego życia, 
prywatnego i zawodowego  – mówi 
Małgorzata Gajdamowicz, właści-
cielka firmy CERAMIDŁO, którą 
Czytelnicy „Ech Izerskich” mieli oka-
zję poznać już kilkanaście miesięcy 
temu, jako inicjatorkę i właścicielkę 
domków letniskowych. Goście dom-
ków mogą w nich odpoczywać, a na-
wet spać w zapachu miodu, bo we 
wnętrza domków wkomponowano 
czynne ule. Sąsiedztwo pszczół nie 
jest groźne, bo owady mają swoje, 
autonomiczne leże, ale zapach efek-
tów ich pracy roznosi się po całych 
wnętrzach domków.

Ale właścicielka nie ustaje w po-
szukiwaniach oryginalnych pomy-
słów. W trakcie jednego z jarmarków 
w Mirsku, podczas Festiwalu „Izer-
skie Klimaty” rozmawialiśmy – bar-
dzo wstępnie – o pomyśle ręcznej 
produkcji mydeł, a może i innych 
specyfików służących zdrowiu i uro-

dzie. Minęło sporo czasu, ale pomysł 
się właśnie zmaterializował, mimo 
pandemii i innych trudności.

– Zawsze pociągał mnie pomysł 
działalności „mydlarskiej”, ale chcia-
łam też wykonywać oryginalne 
przedmioty ceramiczne – wspomi-
na M. Gajdamowicz. – To mocno 
rozbieżne aktywności, ale udaje się 
je połączyć. Faktycznie, nawet wer-
balnie, bo z tych dwóch moich pasji 
powstało „CERAMIDŁO” właśnie.

Początki były trudne, dalszy ciąg 
też niełatwy. Pasji i siły, czy pomy-
słów było i jest sporo, ale trójka ma-
lutkich dzieci też wymaga starannej 
pracy. – Pierwsza była Róża – sły-
szymy. – Nieprzypadkowo, bo zna-
jomość z moim mężem zaczęła się 
właśnie od zbierania owoców róży. 
Posłużyły one do produkcji nalewki, 
którą kosztowali goście na naszym 
ślubie. Druga była Kalina, stąd na-
sza pasieka  (a mamy 70 pszczelich 
rodzin) nosi nazwę „Róża i Kalina”. 
Pasieka powstawała, kiedy nie było 
jeszcze Tymka, który oficjalnie jest 

Tymoteuszem, ale w relacjach ro-
dzinnych nazywamy go oczywiście 
„Tymiankiem”. Całe życie kręci się 
wokół spraw zielarskich, pszcze-
lich… szeroko pojętej natury.

Małgorzata jest formalnie filolożką 
polską ze specjalnością dziennikar-
ską, ale już będąc studentką Uniwer-
sytetu podjęła naukę w Technikum 
Farmaceutycznym, bo z chemią była 
za pan brat od dziecka. Gdy inni 
w szkole chodzili na korepetycje, by 
uzupełniać braki w wiedzy z różnych 
przedmiotów, to ona chodziła na do-
datkowe zajęcia z chemii, bo tego co 
w szkole,  było jej za mało.

Dziś wykształcenie uniwersyteckie 
przydaje się do działań marketingo-
wych czy reklamowych, zresztą stu-
dia zawsze poszerzają horyzonty. Ale 
wiedza, która swoje źródło ma w pa-
sji jest podstawą działalności. Sukces 
przychodzi w sytuacji, kiedy praca 
nie jest udręką, a zabawą, choćby 
czasami męczącą. 

– Wsparcie ze strony Partnerstwa 
Izerskiego pozwoliło na stworzenie 
warsztatów, w trakcie których mogę 
dzielić się wiedzą i doświadczeniem 
– mówi. – Dzielę się, ale też pozysku-
ję od innych, bo te dziedziny wiedzy 

wymagają ustawicznego samokształ-
cenia. Zaczęło się od trochę „prza-
śnej” ceramiki (zaczynałam jako 
uczestniczka  warsztatów prowadzo-
nych przez Jeleniogórskie Centrum 
Kultury. Dziś sama robię m.in. my-
delniczki, co pozwala spiąć ze sobą 
różne dziedziny mojej pracy.

Wyroby „mydlarskie” i tabliczki 

zapachowe, eksponowane w starej 
stodole, w której spory fragment 
wnętrza zaadaptowano do potrzeb 
nowej działalności są używane 
w szafach bieliźniarkach, czasami są 
ozdobami choinkowymi… subtelny 
zapach róży, lawendy, cynamonu i in. 
jest wszechobecny.

– Ta praca wymaga dobrej wody, 

Ceramidło

Stodoła pachnąca Różą 

„Ceramidło” – rzeczona synteza idei i nazwy
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więc mamy odwiert głębinowy 
w gospodarstwie, jakiejś dawki wie-
dzy chemicznej, przynajmniej ta-
kiej, żeby wiedzieć, że ług sodowy 
z tłuszczem roślinnym daje w efekcie 
sól, którą jest właśnie mydło – mówi 
Małgorzata. – Ale to byłoby spore 
uproszczenie, bo przecież mydła są 
różne – sodowe, potasowe, czy gli-
cerynowe, każde z nich wymaga nie-
co innej obróbki. I choć stosowanie 

cyfrowego „kalkulatora mydlanego” 
pomaga w procesie, to nie zastępuje 
wyobraźni. A ja chcę od początku 
mieć pełną kontrolę nad przebiegiem 
procesu, bo ważne są proporcje, 
szczególnie w kompozycji zapachów. 
To się zawsze opłaca, bo nawet jeśli 
zrobię jakiś błąd, to szybciej go znaj-
dę. Nie zostawiam sprawy przypad-
kowi. Zioła też zbieram sama. I dla-
tego nabiera się wprawy (nie mylić 

z rutyną) i pewności siebie potrzeb-
nej m.in. na warsztatach. 

Niebawem zajęć będzie więcej, bo 
CERAMIDŁO mające status firmy 
szkolącej, zyska też możliwość pro-
dukcji na sprzedaż. Pierwszą odsło-
ną tej nowej fazy będzie najpewniej 
Jarmark Bożonarodzeniowy, który 
w połowie grudnia br. zorganizowa-
ny będzie w Jeleniej Górze – zapra-
szamy na pachnące stoisko już teraz.

– Czy tytuł tego tekstu ma jakiś 
sens? – zapytaliśmy w Jeżowie Sudec-
kim Edytę Wawrzyńską.

– Owszem – odpowiedziała – je-
śli weźmiemy pod uwagę nie same 
zęby, a mięśnie .Przecież mięśnie za-
ciskające szczęki kończą się nam na 
plecach, w okolicy łopatek. Niewiele 
osób zdaje sobie z tego sprawę.  Jeśli 
nawet uznamy, że konstrukcja tego 
pytania jest nazbyt swobodna, to jed-
nak sens ma. Możemy  zresztą takich 
pytań, które w swojej treści brzmią 
wręcz niewiarygodne zadawać wię-
cej, choćby: – Czy ból miednicy 
może mieć coś wspólnego z naszym 
zgryzem? 

– A ma?
– Oczywiście – pada odpowiedź. 

– Nie tylko kości miednicy, ale też 

kręgosłup jest powiązany z mięśnia-
mi  pozwalającymi nam na pracę sta-
wów skroniowo-żuchwowych, więc 
nasze dolegliwości różnych części 
ciała mogą mieć swoje pierwotne 
źródło w sposobie zaciskania szczęki, 
a precyzyjnie  –  językiem specjali-
stycznym – możemy powiedzieć, że 
dysfunkcje stawów skroniowo-żu-
chwowych dają objawy rozmaitych 
dolegliwości, pozornie niezwiąza-
nych ze szczęką. Przykładem mogą 
być  choćby migrenowe bóle głowy, 
kojarzone niekiedy ze zmianami po-
gody, bo pojawia się tzw. sklejenie 
powięzi, a powięź reaguje na ciśnie-
nie atmosferyczne.  Problemy z mię-
śniami żuchwy mogą powodować 
bóle oczu, choroby laryngologiczne, 
itp.  Trudno, nie używając języka ści-

śle medycznego, opisać te związki, 
ale nie ma żadnych wątpliwości, że 
od naszych zębów – nie tylko ich sta-
nu, ale i sposobu zaciskania, ułożenia 
żuchwy – zależy ogólne samopoczu-
cie.

Nasza rozmowa wzięła się stąd, że 
w jednej z informacji odczytaliśmy, iż 
w Jeżowie Sudeckim istnieje „gabinet 
fizjoterapii stomatologicznej”. Trud-
no było nam sobie wyobrazić – co też 
w takim gabinecie można robić? Fi-
zjoterapia kojarzy się bowiem raczej 
z ćwiczeniami ogólnorozwojowymi, 
przywracaniem sprawności kończyn, 
żeby nie powiedzieć „z machaniem 
rękami i nogami”. Okazuje się, że to 
jest bardzo zawężone i nazbyt proste 
postrzeganie sprawy. 

– Fizjoterapia stomatologiczna – 
wyjaśnia Edyta Wawrzyńska – doty-
czy, jako forma przywracania spraw-
ności, bardzo szerokiej grupy osób, 
cierpiących  na bardzo zróżnicowa-
ne dolegliwości. Sęk w tym, że nie 
wszyscy zdają sobie sprawę ze źródła 
swoich kłopotów. Dla medycyny jest 
ważne, by lecząc zaczynać od przy-
czyny, a szeroko pojęte dysfunkcje 
stawów skroniowo-żuchwowych 
dają objawy, które pozornie dotyczą 
zupełnie innych części ciała.  Choćby 
tego, że bezwiednie zaciskając zęby 
przeciążamy te stawy i… zaczynają 
się kłopoty.

Jeszcze do niedawna związki przy-
czynowo-skutkowe wady zgryzu 
ze skrzywieniem kręgosłupa były 
w ogóle niedostrzegane. Zresztą i te-
raz o ile wiemy, czym się z grubsza 
zajmuje laryngolog, kardiolog, czy 
reumatolog, to kto z nas wie, czym 
się zajmuje… okluzodontolog? I nie-
wiele wyjaśni informacja, że m.in. 
bruksizmem, czy atrycją. A pierwsze 
to – mimowolne zgrzytanie zębami, 
drugie – nieświadome zaciskanie 
zębów. To z kolei przekłada się nie 
tylko na problemy stomatologiczne 
(ubytki w szkliwie), a wiele innych, 
począwszy od problemów neurolo-
gicznych.

Z ultranowoczesnych urządzeń 
gabinetu w Jeżowie Sudeckim ko-
rzystają m.in. osoby przygotowujące 
się do zabiegu z zakresu chirurgii 
szczękowej, którym zalecane jest 
skrócenie, albo wydłużenie żuchwy, 
osoby ze szczękościskiem, pacjenci 
z porażeniem nerwu twarzowego. 
Laser wysokoenergetyczny, zakupio-
ny m.in. z pomocą Partnerstwa Izer-
skiego jest – w co trudno uwierzyć … 
PIĘĆDZIESIĄT RAZY  skuteczniej-
szy od stosowanej dotychczas biosty-
mulacji, która uznawana jest przecież 
za spore novum w lecznictwie. Inne 
urządzenie do elektroterapii oddzia-

łuje na mięśnie szczęki, co ułatwia 
ich rozluźnianie.

Zęby są u człowieka swoistym pa-
pierkiem lakmusowym – czujnikiem 
ogólnego stanu zdrowia. A konkret-
ne zęby – stanu poszczególnych or-
ganów. Już dawno ustalono, że pro-
blemy z chorymi zębami powodują 
choroby kardiologiczne. Doświad-
czeni dentyści wiedzą, że jeśli widać 
na zębach mikropęknięcia szkliwa, 
to może być oznaka… stresu, jakie-
mu poddawany jest człowiek. Nie-
koniecznie musi zaciskać zęby, wy-
starczy, że przeżywa jakieś większe 
kłopoty

W medycynie chińskiej, którą od 
czasu do czasu „odkurzamy” przy 
odkrywaniu nowych zdobyczy me-
dycyny każdy ząb z osobna ma swój 
odpowiednik w konkretnym organie 
wewnętrznym człowieka, więc moż-
na powiedzieć – „pokaż mi swoje 
zęby, a powiem ci, na co jesteś chory”.

– Urządzenia, którymi dysponu-
jemy – mówi Edyta Wawrzyńska nie 

są cudownym panaceum  na wszel-
kie dolegliwości, ale dają niezwykłe 
możliwości nie tylko terapeutyczne, 
ale i diagnostyczne, więc nasi pa-
cjenci mogą już bardziej precyzyjnie 
poznać źródło swoich problemów 
zdrowotnych. 

Zagadki ludzkiego ciała

Gryziemy… plecami?!
Na modelu łatwiej zobaczyć, że naprawdę szczęka 
może być „związana” także z miednicą.

Małgorzata Gajdamowicz jest uczestniczką i laureatką różnych przed-
sięwzięć związanych z wykorzystaniem ziół, m.in. wygrała jeden z kon-
kursów w trakcie Festiwalu Mydła i Dzikiej Kosmetyki, organizowanym 
w Borowicach. Zyskała laury prezentując krem pod oczy z udziałem m.in. 
parzydła leśnego, które nie parzy, a – wespół z innymi specyfikami – roz-
jaśnia cienie. Ale w palecie wyrobów CERAMIDŁA możemy znaleźć też 
musy do ciała z udziałem lawendy, malin, czy konopii i coraz więcej pro-
duktów, których zapachy podpowiada łąka pełna ziół i… wyobraźnia. 
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ROZWÓJ DZIAŁ ALNOŚCI GOSPODARCZEJ

– „Zaczarowana Komnata” to 
magia, ale nie iluzja. Z jednej stro-
ny jest to konkretne miejsce, w ma-
terialnym rozumieniu tego słowa, 
które pozwala spotkać się, rozma-
wiać, bawić, pracować nad swoimi 
talentami, ale z drugiej tę ideę na-
leży rozumieć wręcz abstrakcyjnie, 
jako przestrzeń, w której każdy 
może się znaleźć, by pomóc sobie 
i drugiemu człowiekowi.

Nawet jeśli to wyjaśnienie księdza 
Krzysztofa Kiełbowicza może się wy-
dawać zawikłane, gdy odczytujemy 
je w gazecie, to  w miejscu, o któ-
rym mowa sprawa jest prosta. Dzięki 
wysiłkowi, uporowi i determinacji 
z kupki gruzów – o czym świadczą 
ruiny na zachowanych zdjęciach 
i filmach – powstała sala, a właści-
wie sale, które umożliwiają zebranie 

kilkuset osób na imprezie andrzejko-
wej, turnieju tańca, prezentacji spek-
taklu teatrzyków dziecięcych, albo 
może powstać poważna estrada dla 
poważnych zespołów – muzycznych, 
kabaretowych, i in. Akurat w tej spra-
wie (w wielu innych zresztą także, ale 
w tej szczególnie) Partnerstwo Izer-
skie może być dumne z osiągniętego 

– dzięki wsparciu LGD – efektu.
– Sala jest ogromnie ważna – wy-

jaśnia ks. K. Kiełbowicz, prowadzący 
Fundację im. Św. Krzysztofa, poprzez 
którą udało się zrealizować tę ideę. – 
Rzeczywiście, dla ludzi, którzy nie 
mają gdzie się podziać, albo chcą się 
podzielić swoim talentem, taka sala 
jest szansą. Ale nie jest przypadkiem, 
że nazwaliśmy to wszystko „Zaczaro-
waną Komnatą”. Mówię „to wszyst-
ko”, bo nie tylko sala jest naszym 
skarbem. Ta symboliczna „komnata”, 
jest czymś więcej. Tu pracują ludzie 
(a to kilkudziesięcioosobowa gru-
pa), którzy przewinęli się przez nasze 
Centrum Integracji Społecznej. Naj-
częściej życie ich poobijało, dostali 
w skórę od losu, a przecież każdy 
człowiek jest ważny, więc oni teraz 
dla innych też chcą zrobić coś ważne-

go.  To jest ta magia, o której mówię. 
Do tego potrzebna jest ta sala, jako 
jedno z narzędzi – nasza „Zaczaro-
wana Komnata”.

W tej sali odbył się już koncert 
dziewczyny z Płakowic, która zaczy-
na robić karierę artystyczną w War-
szawie. Przyjedzie niebawem uznany 
zespół muzyczny, a jego  liderem 

jest ktoś, kto świetnie radzi sobie 
w środowisku artystycznym, a cał-
kiem niedawno nie radził sobie ze 
swoimi uzależnieniami. Uwolnił się 
od uzależnień i chce opowiedzieć, 
jak było i jak się to robi, żeby wyjść 
z problemów. Ta sala, nasza „Kom-
nata” jest otwarta dla wszystkich, 
i dosłownie, i w przenośni. Współ-
pracujemy i z Lwóweckim Ośrod-
kiem Kultury i z każdą organizacją, 
która chce i potrafi pomóc ludziom 
w jakikolwiek sposób. Tym, którzy 
mają szczęście – dać szansę się tym 
pochwalić, żeby dawali wzór optymi-
zmu. Tym, którzy tego szczęścia do 
tej pory nie mieli – dać nadzieję. 

Na pytanie – czy łatwo jest za-
chęcać ludzi, by na swoje szczęście 
pracowali? – ksiądz Krzysztof od-
powiada, że pytanie jest niewłaści-
wie postawione. Po prostu – warto 
zachęcać ludzi do pracy nad sobą, 
szczególnie teraz, kiedy w wielu, bez 
żadnej głębszej przyczyny, budzi się 
nierozumna agresja, zamiast empatii.

– Gdybyśmy starali się przede 
wszystkim zrozumieć drugiego 
człowieka, byłoby nam samym ła-
twiej – mówi. – I temu drugiemu też. 
Pomagamy wyjść z bezdomności, 
a przecież każdy człowiek u progu 
swego życia ma jakiś – lepszy czy 
gorszy – dom. A fakt, że staje się 
bezdomnym, z czegoś wynika. Oczy-
wiście, najczęściej z jego różnych 
przewinień, ale czasami z fatalnego 
zbiegu okoliczności, na który mamy 
bardzo ograniczony wpływ. Najła-
twiej potępić, trudniej wesprzeć i zo-
baczyć, czy daje to dobry efekt. I nie 
wolno się zniechęcać, że ten efekt nie 
przychodzi w takim tempie, jakby-
śmy tego chcieli. Zresztą nie chodzi 
tylko o uzależnionych. Opiekujemy 
się grupą osób niepełnosprawnych, 
którzy pozostają pod opieką starzeją-
cych się rodziców. Rodzice z trwogą 

patrzą na kalendarz, świadomi, że 
kiedyś odejdą, a ich niepełnospraw-
ne dzieci pozostaną same  i będą ska-
zane na dom pomocy społecznej, bo 
inaczej sobie rady nie dadzą. Te domy 
są absolutnie niezbędne i wypełniają 
swoją rolę, ale można spróbować 
usamodzielnić niepełnosprawnego, 

żeby mógł o siebie – z niewielką po-
mocą – zadbać sam. Nasza „Komna-
ta” tworzy taką przestrzeń – fizyczną 
i duchową aurę, by temu można było 
sprostać. Fizyczną też, bo staramy 
się o windę – uśmiecha się ksiądz 
Krzysztof –jako że sama dobra wola 
nie wystarczy, by wejść na piętro, kie-
dy ktoś ma problemy z poruszaniem 
się. Ale fizyczne ograniczenia – po-
ważnieje – to tylko część problemów.

Ta sala musi na siebie zarobić, 
musi utrzymać pracujących dla niej 
niepełnosprawnych, i tych, którzy 
– jeszcze – nie potrafią dla niej pra-
cować. Żyjemy w realnym świecie, 
gdzie są urzędy skarbowe i podatki, 
gdzie są składki ZUS. Zatrudniamy 
– (na umowach!) – blisko 30 osób, 
więc czasami trochę żal tych pienię-
dzy z podatku VAT, które wpłacamy, 

kiedy można byłoby za nie zrobić tyle 
przydatnych ludziom rzeczy. Pozo-
staje mieć nadzieję, że nasze składki 
i podatki też służą finansowaniu cze-
goś pożytecznego.

Przedstawiciele naszej Gazety byli 
w tym miejscu dwa lata temu, pytając 
wówczas o inaugurujące swoją dzia-

łalność Centrum Integracji Społecz-
nej. Pamiętamy więc, jak to miejsce 
wyglądało. W niczym nie przypomi-
nało tej sali, w której rozmawiamy. 
I to jest jeszcze jeden wymiar „Zacza-
rowanej Komnaty”. W szerokiej prze-
strzeni (nad którą kiedyś – w co trud-
no uwierzyć– nie było nawet skrawka 
dachu), zachowała się jedna z pamią-
tek przeszłości. To front wielkiego 
pieca, przeogromnego. Były takie trzy, 
ogrzewały kopcąc niemiłosiernie 26 
obiektów całego kompleksu ośrodka 
w Płakowicach. Fragment tego jedne-
go został tylko po to, żeby przypomi-
nać, że wszystko jest możliwe, i każda 
zmiana może być zmianą na lepsze.  
A o przebytej drodze pamiętać warto, 
choćby dlatego, że ta pamięć daje nam 
miarę osiągniętego sukcesu, osobiste-
go i wspólnego. 

Zaczarowana Komnata

Kompleks obiektów w Płakowi-
cach, które już dziś są częścią miasta, 
od wielu lat służył i służy ludziom, 
którym życie ”dawało w kość”, w róż-
ny sposób. Tuż po II wojnie świato-
wej był miejscem, gdzie udzielono 
opieki dzieciom – sierotom, ofiarom 
wojny w Korei. Kilkuletni pobyt dzie-
ci koreańskich doczekał się nawet 
książki, dokumentującej ich historię, 
a z opublikowanych tekstów wyni-
ka, że wśród personelu polskiego ten 
okres pozostał w żywej pamięci do 
dziś. Może i ‘Zaczarowana Komnata” 
doczeka się podobnej publikacji, bo 
sprawa wprawdzie dotyczy innych 
spraw i innego czasu, ale także jest 
głęboko poruszająca. 

Fragment pieca c.o. przypomina 
o przeszłości tego miejsca
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Czaruś i inni
Czaruś jest wyjątkowy. Wprawdzie 

każdy z nich jest wyjątkowy i ma 
inny charakter, bo i Waldek jest in-
teresujący, a Stefan, który najbardziej 
lubi się poprzytulać, ma swoje zalety. 
Ale Czaruś jednak budzi największe 
zainteresowanie. Zapewne z racji 
płci zarówno Elizabeth, jak i Julietta 
zachowują się inaczej, są mniej ufne 
i raczej trochę „wycofane”. Cała piąt-
ka nie tylko znakomicie dogaduje się 
ze sobą, ale też są znakomite w kon-
takcie z gośćmi.

Mowa o alpakach, zamieszkują-
cych jedno z gospodarstw w Jeżowie 
Sudeckim, którego nazwa – ALPA-
KOLANDIA – nie mu się tłumaczyć, 
bo jest jasna od samego początku.

– Rzeczywiście Czaruś na tle ca-
łej grupy wyróżnia się szczególnie 
– przyznaje właścicielka, Barbara 
Matiasz-Płońska. –  Jest przesłod-
kim trzpiotem, jeśli tak można 
powiedzieć o alpace, jest najwięk-
szym figlarzem w stadzie. Nieprze-
widywalny, bo i przytulić się lubi, 
jest niezwykle przyjazny i otwarty, 
ale… Od czasu do czasu wpada na 
rozmaite pomysły, choćby takie, że 
nie z tego, ni z owego zerwie komuś 

czapkę z głowy i ucieknie kilkanaście 
metrów, czekając na reakcję. Sprawia 
wrażenie że wie, iż wyciął komuś psi-
kusa i bawi go to ogromnie. Czaruś 
lubi odwiedziny kobiet, okazuje się 
w takich sytuacjach wręcz szarmanc-
ki, tylko że… Gdy zapach perfum 
używanych przez gościa jest dla nie-
go nieakceptowany, to jest w stanie… 
splunąć. Wprawdzie plucie alpaki jest 
raczej prychaniem i nie niesie takich 
konsekwencji, jak plucie lamy, (która 

w takich sytuacjach wyrzuca z siebie 
treść żołądka), ale tak czy inaczej – 
można się zdziwić emocjonalną re-
akcją alpaki.

Samice są płochliwe, zdystanso-
wane, samce – wścibskie, ciekawskie, 
co niektórzy odwiedzający odbierają 
jako rodzaj natarczywości. To jednak 
jest niesprawiedliwe postrzeganie 
tych zwierząt, które są idealnymi 
towarzyszami dla ludzi najogólniej 
ocenianych jako „niespokojni”. 
W towarzystwie alpak cierpiący na 
ADHD, czy porażenie mózgowe, lub 
też inne dolegliwości o charakterze 
psychicznym czy nerwowym, mogą 
się łatwiej wyciszyć. Spokój tych 
zwierząt, ich dotyk, bardzo wyrazi-
ste, głębokie spojrzenie – uspokajają 
i koją. 

– Alpaka to nie jest antybiotyk – 
mówi właścicielka – i nie można li-
czyć na to, że jedna czy dwie wizyty 
odmienią natychmiast człowieka 
dotkniętego takimi przypadłościa-
mi, tyle że z całą pewnością widocz-
ny jest dobry wpływ zwierząt tego 
gatunku na ludzi i ich zachowanie. 
Alpaki budzą tkliwość i trudno w ich 
otoczeniu  zachowywać się gwałtow-
nie – emanują spokojem. Takie wy-
ciszanie emocji w kontakcie z ufnym 
zwierzęciem to długi, w zasadzie nie-
kończący się proces. Rodzaj „suple-
mentu diety”, który może zadziałać, 
jeśli jest przyjmowany regularnie.

Samice alpak są nie tak wścibskie 
i nie tak psotne, jak samce, chociaż… 
gdy gaśnie światło, nawet samice po-
trafią psocić. – Swego czasu zaczęłam  
zauważać, że ginie karma – wspomi-
na właścicielka. – Niby niewiele, ale 
to było irytujące. Tym bardziej mnie 
to denerwowało, że nie umiałam 
znaleźć tego, który podkrada. Któ-
regoś dnia postanowiłam skorzystać 
z elektroniki i zostawiłam „na war-
cie” telefon. – Okazało się, że nagrał 
przestępcę i okazała się nim … Ela!

To ogromna radość patrzeć na al-
paki, choć trudno wskazać jeden po-
wód, dla którego przebywanie z nimi 
to wielka przyjemność. Może to spoj-
rzenie wielkich, ufnych oczu.  Może 
miękki dotyk zwierzęcia, które się 

wcale przed nim nie broni, a wręcz 
odwrotnie – samo prowokuje, by je 
głaskać. Może to futro, a właściwie 
wełna, niezwykle delikatna, która 
ma właściwości zadziwiające – sku-
tecznie izoluje i od zimna, i od go-
rąca? Może ten ich charakter trochę 
łobuziarski, pełen przekory, ale nie 
agresji? Jakikolwiek jest ten powód 
– z całą pewnością ma magnetyczne 
właściwości.

– Zapraszamy do nas i grupy dzie-
ci z przedszkoli czy szkół, ale też 
przyjeżdżają rodziny. Czasami przy-
chodzą we dwójkę – trójkę nastolatki 
po to, żeby „pobyć”, nakarmić.

Alpaki uwielbiają marchewkę, ale 
– w odróżnieniu od najmniejszych 
nawet koni – nie mogą jej dosta-
wać w całości, a musi być potarta. 

Te zwierzęta nie mają bowiem zę-
bów w górnej szczęce i nie mogły-
by rozgryźć twardej  marchwi. Nie 
mogą więc ugryźć (czego czasami 
obawiają się nieznający tych zwie-
rząt rodzice małych dzieci). Mogą 
wprawdzie uszczypnąć, ale są na to 
za delikatne – to musiałby być nie-
zwykły przypadek.

„Alpakolandia” istnieje raptem 
niespełna rok, choć pomysł na jej 
powstanie ma prawie trzy lata. Swe-
go czasu właściciele zastanawiali się, 
czy nie sprzedać kawałka przyległej 
do domu działki, bo ze względu na 
inne zajęcia, i inne okoliczności po-

zostawała właściwie niewykorzy-
stywana. Alpaki wtedy zaczynały 
być szalenie modne – tworzyły się 
kolejki ludzi, którzy byli nimi zain-
teresowani. Dziś popularność alpak 
i zalety płynące z hodowli sprawiły, 
że miejsc hodowli jest więcej, ale 
przecież przebywanie z nimi daje 
tyle przyjemności i relaksu, że do-
chody – choć ważne – nie są jedyną 
motywacją do ich utrzymywania.

– Oczywiście – mówi właściciel-
ka – można upatrywać pożytków 
z ich wełny, bo ma niezwykłe wła-
ściwości, a przez to osiąga wyso-
kie ceny. Ale… jeśli nawet z alpaki 
można uzyskać ok. 3 kg wełny rocz-
nie, to przy niewielkim stadzie nie 
kompensuje to kosztów ich utrzy-

mania, opieki medycznej, itp. Te 
zwierzęta intrygują takie, jakie są. 
A że ktoś, kto je zobaczył, chętnie 
powraca, chętnie też chciałby mieć 
jakiś drobiazg związany z wizytą, to 
„Alpakolandia” stwarza takie możli-
wości. Są nie tylko figurki z wełny, 
poduszki – Przytulanki w kształcie 
alpak, gry, puzzle, skrawki materia-
łu umożliwiające samodzielny haft 
(oczywiście – z udziałem alpak) 
i wiele innych. Pamiątką z wizyty 
można się cieszyć też we własnym 
domu, myśląc o powrocie do Cza-
rusia i jego „bandy” pod Górą Szy-
bowcową. 

Alpaki są wszędzie – na puzzlach, 
serwetkach, poduszkach, 

kredkach...

Jeśli komuś się wydaje, że współczesna agroturystyka niewiele się różni od tej sprzed kilkunastu lat – to jest w grubym błędzie. Są na Pogórzu Izerskim, w najmniej-
szych nawet wsiach domy, których wnętrza mogłyby zadziwić gości renomowanych, pięciogwiazdkowych hoteli w najsłynniejszych kurortach. Mają klimat, mają 
kompletne, komfortowe wyposażenie i przechowały naraz – co jest szalenie trudne – ducha epoki zyskując luksus. Tak, jak na zdjęciach. O takich „gospodarstwach 
agro” napiszemu w kolejnych wydaniach „Ech Izerskich”, wtedy zdraszimy też, z jakiego wnętrza pochodzą publikowane poniżej zdjęcia. Zapraszamy do lektury 
naszej Gazety – także w przyszłym 2023 roku. 

Po prostu – 
„AGRO”
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W każdym sklepie można dziś 
kupić sok z jabłek, w zasadzie pra-
wie taki sam, jak wyciskany u was, 
więc po co tyle zachodu? – zapytali-
śmy  Inkubatorze Przedsiębiorczości  
w Świeradowie-Zdroju.

– W żadnym sklepie nie można 
kupić soku z jabłek z własnego sadu, 
w którym nie ma ziarnka cukru, 
kropli chemii, a może być przetrzy-
mywany co najmniej pół roku z gwa-

rancją smaku i aromatu świeżych 
owoców – usłyszeliśmy w odpowie-
dzi. Rzeczywiście – „prawie” czyni 
różnicę. Każdy, kto przywiezie owoce 
do tłoczni, jaka powstała z obiektu 
starej remizy (dziś nie do poznania) 
otrzyma sok z WŁASNYCH owoców, 
niezależnie od tego, czy przywiezie 
30 kg, czy półtorej tony.

– Im więcej, tym lepiej – usły-
szeliśmy – ale rzeczywiście trudno 
jest w naszym procesie produkcji 
zagwarantować sok z owoców, któ-
re mieszczą się w jednym wiaderku, 
bo wielkość urządzeń nie pozwala 
na przerób malutkich ilości z gwa-

rancją, że klient dostanie tylko swój 
sok. Tyle, że na wszystko są sposoby, 

Kiedyś przyszedł mężczyzna z odro-
biną derenia. Nie mogłyśmy samego 
derenia poddać obróbce, ale zachęci-
łyśmy go, żeby zdecydował się na sok 
dereniowo-jabłkowy. Doniósł jeszcze 
trochę jabłek i – mogłyśmy sądzić 
z wyrazu twarzy – jego sok smakował 
mu bardzo.

Pierwsze tłoczenie owoców w tym 
miejscu odbyło się 22 września br., 
więc relatywnie niedawno. Przed 

końcem listopada, a więc w niespeł-
na dwa miesiące przez urządzenia 
(i przez ręce właścicielek) przeszło 
już… ponad 13 ton owoców. Głównie 
jabłek, ale był też wspomniany dereń, 
winogrona, gruszki, marchewka, pi-
gwa, a nawet dynia.

– Nie cofamy się przed wyzwania-
mi – usłyszeliśmy. – Naszym firmo-
wym credo jest powiedzenie babci 
jednej z nas „Co ziemia dała, czło-
wiek nie może zmarnować”. To szla-
chetne, ale na potrzeby marketingu 
może dobre byłoby też: „wyciśniemy 
wszystko do ostatniej kropli”, bo to 
prawda. Z miąższu, który pozostaje 

po owocach nie wycieknie już ani 
kropelka soku…

Cały proces produkcyjny jest kla-
rowny. Po przyjęciu owoców są one 
myte, a jabłka oczyszczane w sortow-
ni (ręcznie) z ewentualnie nadgni-
łych części, bo w przypadku spadów 

takich nie brakuje. Potem wsypywane 
do wielkiej tuby, gdzie następuje ich 
rozdrobnienie. Pulpa jest umieszcza-
na w wyciskarce (wodnej), które ci-
śnienie – 3 bary – pozwala na odpływ 
soków w całości. W finale odciśnięty 
miąższ pozostaje zgromadzony w po-
jemnikach, a sok płynie do pasteryza-
tora, a stamtąd ścieka do szczelnie za-
mykanych 3-litrowych worków. I już.

– Zajmujemy się przeróbką owo-
ców – usłyszeliśmy – które nie zawsze 
wyglądają bardzo efektownie, ale sok 
z nich jest rarytasem. Prasa hydrau-
liczna wyciska na zimno, na żadnym 
etapie obróbki nie używamy che-
mii, sok zawiera drobinki owoców, 
więc jest najzdrowszy ze zdrowych. 
W domowych blenderach trudno 
byłoby uzyskać podobny efekt bez 
strat. W naszym przypadku – w za-
leżności od gatunku jabłek – możemy 
oszacować po dwumiesięcznych do-
świadczeniach, że z 5 – 8 kg owoców 
możemy uzyskać 3 litry soku. Dziś 
możemy gwarantować, że przetrwa 
w świetnym stanie pół roku, ale tech-
nologia przekonuje, że okres trwało-
ści – to 12 miesięcy. Tyle, że musimy 
to sprawdzić w praktyce, to znaczy 
w okresie rocznej pracy, a mamy za 
sobą raptem dwa miesiące, więc takie 
gwarancje będziemy odpowiedzial-
nie dawać w przyszłym sezonie. 

– Czy tylko soki są produktem tej 
firmy?

– Oczywiście, że nie – pada od-
powiedź. – Możemy wytłaczać na-
siona oleiste i przygotowywać olej. 
Można przygotowywać musy owo-
cowe, które wymagają trochę innej 
obróbki, innym urządzeniem. Prze-
cieraczka do  musów eliminuje – na 
przykład – zdecydowaną większość 

małych pesteczek z malin.  Pieczemy 
też chleb w piecu konwekcyjnym, 
przygotowujemy wypieki tzw. ślą-
skich oblatów (w naszym wydaniu – 
dolnośląskich. To cieniutkie płatki 
ciasta z wytłoczonymi zdobieniami. 
Są szalenie popularne na Górnym 

Śląsku, Można je kupić w Internecie, 
lub zamówić – świeżutkie – u nas. To 
wszystko nie jest naszym ostatnim 
słowem, bo mamy jeszcze sporo po-
mysłów w zanadrzu, ale tymczasem 
zajmujemy się sokami, żeby nie ze-
psuły się owoce. Same jesteśmy za-
skoczone, że ten sezon na przeróbkę 
owoców wciąż trwa (rzeczywiście – 
byliśmy w „tłoczni” na tydzień przed 
końcem listopada i właśnie w tym 
dniu dowieziono blisko tonę jabłek 
od jednego klienta).

– A co się dzieje z resztkami wyci-
śniętego miąższu?

– W myśl dewizy babci – nic się 
zmarnować nie może. Albo ludzie, 
którzy dostarczyli owoce, odbierają 
„wytłoczki” i używają ich do kar-
mienia zwierząt, czy też do kompo-
stowania, albo mogą pozostawić je 
u nas, wtedy my się nimi zajmujemy 
i przekazujemy do miejsc, w których 
są odpowiednio i zgodnie z zasada-
mi wykorzystywane. Z reguły jednak 
wracają do właściciela owoców. 

Sok z inkubatora

To metamorfoza 
ze starej remizy 
OSP

Do olejów... ...i do „oblatów”

INKUBATOR PRZET WÓRST WA LOKALNEGO

Przygotowanie Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego przez 
Stowarzyszenie Spichlerz było dużym przedsięwzięciem. Nie 
byłoby to możliwe bez wsparcia i pomocy Rady Miejskiej, Bur-
mistrza oraz pracowników Urzędu Miasta Świeradowa- Zdroju. 

Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia Spichlerz serdecznie 
dziękują wszystkim którzy okazali swoją pomoc i wsparcie dla 
powstania tej inwestycji, która przyczynia się do rozwoju pro-
duktów lokalnych z naszego regionu.   

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych 
usługami które oferuje Inkubator Przetwórstwa Lokalnego 
w Świeradowie – Zdroju.
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Jakkolwiek to abstrakcyjnie brzmi 
projekt czterech różnych LGD pod 
wspólnym hasłem KiS jest i konkret-
ny i bardzo atrakcyjny. Tym bardziej, 
że każde z 4 partnerstw  ma swo-
ją koncepcję, które są wobec siebie 
w sporej części komplementarne. 
A KiS – to „Korzenie i skrzydła” co 

można rozumieć bardzo rozmaicie. – 
Naszą intencją jest – dowiedzieliśmy 
się w Lubomierzu – żeby z jednej 
strony twardo trzymać się ziemi, bo 
konkret jest niezbędny, ale z drugiej 
– nie hamować wyobraźni, inicjaty-
wy, pomysłowości.

Partnerstwo Izerskie, Wzgórza 
Dalkowskie, Bory Dolnośląskie 
i TUR – Turkowska Unia Rozwoju to 
uczestnicy projektu. Każdy z nich ma 
własny pomysł.

Partnerstwo Izerskie zorganizo-
wało, wyposażyło w stylowe meble 
i nowoczesny sprzęt do pracy z zio-
łami jedną z efektownych sal byłego 
klasztoru benedyktynek. Właśnie 
zakonnica, znana ze swojej afirmacji 
ziół – siostra Hildegarda, a właściwie 
jej dzieła – jest duchowym patronem 
przedsięwzięcia. LGD Wzgórza Dal-
kowskie postawiły na ceramikę, two-
rząc Centrum Edukacyjne Ceramiki, 
w którym będzie miejsce nie tylko 
dla warsztatów, ale także nowych, 
ceramicznych pomysłów. LGD Bory 
Dolnośląskie „odleciały” najdalej or-
ganizując centrum edukacyjne wir-
tualnej rzeczywistości, proponując 
w ramach tego odlotu podróż latają-

cym dywanem, a ściśle – zabawy in-
terakcyjne z użyciem nowoczesnych 
technologii. TUR zdecydował się 
zorganizować swoje centrum eduka-
cyjne, podobnie jak w Lubomierzu, 
na zabawach z ziołami.

– Nasze izerskie  „korzenie” – usły-
szeliśmy w Lubomierzu – są relatyw-

nie najmocniejsze, mamy bowiem do 
dyspozycji postać autentyczną, mo-
żemy się odwołać do niej samej i do 
jej prac. Siostra Hildegarda znana jest 
z wielu wydawnictw dotyczących ziół 
i ziołolecznictwa. W Lubomierzu ma 
to wymiar szczególny, bowiem po-
stać tej zakonnicy uwieczniono na 
jednym z podsklepiennych fresków 
w kościele pw. św. Materrnusa, naj-
większej tutejszej świątyni.

– Gdyby się uważnie przyjrzeć 
postaci Hildegardy – usłyszeliśmy 
– można zobaczyć, że trzyma w dło-
niach coś na kształt serca, a w jego 
centrum widzieć można maluteń-
kie dziecko w pozycji embrional-
nej. Takie ponoć pierniki rozdawa-
ły mieszkańcom miasteczka przed 
świętami Bożego Narodzenie tutejsze 
benedyktynki. Będziemy chcieli do 
tej tradycji powrócić i przygotować 
„pierniki Hildegardy z Bingen”. Szu-
kamy tradycyjnej receptury, wiemy, 
że były to pierniki z mąki orkiszo-
wej, słodzone miodem, a nie cukrem 
i z użyciem dwóch ziół. Jakich? To 
tymczasem tajemnica. Z udziałem 
ponad 70 ziół, zakonnice wytwarzały 
tu także eliksir, rodzaj likieru. Sprawa 

ziół jest prosta w miarę do odgadnię-
cia, ale istotne w tym przypadku są 
ich wzajemne proporcje. Być może 
uda się nam i tę tajemnicę rozwiązać.

Kilkanaście kroków na drodze do 
rozwikłania tajemnic już zrobiono, 
następnie są ściśle zaplanowane. Wia-
domo, że zakonnice miały w okolicy 
klasztoru swój ogród, podzielony na 
dwie strefy – w pierwszej uprawiały 
warzywa i zioła, druga miała cha-
rakter relaksacyjny. W tym obszarze 
opatka podejmowała swoich gości, 
którzy mogli się tu cieszyć spokojem. 
Rewitalizacja ogrodu już się roz-
poczęła kilkanaście miesięcy temu. 
Wiosną w bezpośrednim sąsiedztwie 
sali „ziołowej” powstanie ogród ziół, 
które potem będą przedmiotem ope-
racji w trakcie zajęć warsztatowych. 

– W naszym przypadku hasło „ko-
rzenie i skrzydła” można odczytywać 
wręcz dosłownie, i to w kilku znacze-
niach – powiedziała Bożena Mulik, 
Prezes LGD. – Wśród naszych urzą-
dzeń, zakupionych do prowadzenia 
warsztatów są m.in. nowoczesne, 
mikroskopy, niewielkie bardzo po-
ręczne. Za pomocą różnych aplikacji 
można połączyć mikroskop ze smart 
fonem i odczytując kody dowiedzieć 
się wszystkiego o konkretnej roślinie 

i jej właściwościach leczniczych. Jak 
to zrobić? – zapraszamy do udziału 
w warsztatach, tam wszystko wytłu-
maczymy.

Tak samo, jak młodym kobietom, 
kilkaset lat temu lubomierskie bene-
dyktynki tłumaczyły tajniki smacznej 
kuchni, z udziałem ziół, właściwości 
lecznicze roślin, itp., by później, już 
jako żony i matki mogły opiekować się 
możliwie najlepiej swoimi rodzinami.

Sala, która stanowi bazę warszta-
tów już dziś jest pełna ziół – i tych 
ususzonych, zebranych we właści-
wym czasie, zgodnie z poradami 
siostry Hildegardy, i tych namalo-
wanych na ścianach, czy na pod-
wieszonych pod sufitem płótnach. 
W starych, odświeżonych i zadba-
nych szafach stoją słoje i retorty, 
w szafie bibliotecznej – dziesiątki 
książek traktujących o zielarstwie. 
Wśród nich także przygotowane 

specjalnie z myślą o najmłodszych 
uczestnikach warsztatów, którzy 
mogą sobie pokolorować i ubarwić 
zioła, które dzięki temu lepiej po-
znawać będą, gdy się natkną na nie 
w polu.

PROJEKT Y WSPÓŁPR ACY

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja pn . „Korzenie i Skrzydła” mająca na celu utworzenie kompleksowego produktu turystycznego wykorzystującego lokalne zasoby Partnerów, 
stanowiącego podstawę do realizacji działań edukacyjnych w czterech nowo utworzonych Centrach Edukacyjnych. 

Wspólne opracowanie ofert edukacyjnych wpłynie na wzmocnienie, zwiększenie kapitału społecznego, 
podniesienie atrakcyjności regionów Partnerów projektu współpracy.

Zadanie współ� nansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. 
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałania 19.3

Przygotowanie i realizacja działań w zakresie projektu współpracy  z lokalną grupą działania Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Partnerzy projektu:

Centrum Edukacyjne 
„Zielarnia Benedyktynek”

Warsztat: 
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Internat – Zespół Szkolno-Przedszkolny

Kolorowanka, w której najmłodsi 
mogą nanieść odpopwiednie kolory 
na konkretne szkice ziół, jest jednym 
z narzędzi edukacji

Dodać korzeniom skrzydeł  
...i poznać zioła

… tak zaczyna się jedna z popular-
nych piosenek filmowych. Złośliwi 
dodają „ale nie jesteś, więc cienko 
śpiewasz…”. Zainspirowało nas to do 
poszukiwania, które gminy Pogórza 
Izerskiego są bogate, a które nie za 
bardzo, bo czasami pozory mylą.

I rzeczywiście – niespodzianki 
udało się odnaleźć dzięki analizom 
Ministerstwa Finansów, które co-
rocznie dokonuje takich obliczeń, 
publikując je w ogólnie dostępnych 
materiałach.

Czy  – dla przykładu – ktoś mógł-
by się domyśleć, że Stara Kamieni-
ca w zamożności, przeliczanej do-
chodami podatkowymi na jednego 
mieszkańca – niewiele ustępuje… 
Szklarskiej Porębie? Czy to ozna-
cza, że w Szklarskiej Porębie „cien-
ko przędą”, czy też umieją zgrabnie 
ukryć dochody, m.in. w szeroko re-
alizowanych inwestycjach. Wpraw-
dzie Szklarska Poręba leży już poza 
granicami Partnerstwa Izerskiego, 

ale porównanie daje zadziwiający 
wynik. Szklarska Poręba ma docho-
dy na 1 mieszkańca w wys. 2.906 zł 
i znajduje się na 137 miejscu listy, 
a Stara Kamienica wprawdzie jest 
wyraźnie niżej (169 miejsce), jednak 
z dochodami w wys. 2.750 zł.

Skupiając uwagę wyłącznie na 
gminach izerskich możemy odnoto-
wać, że: właśnie Stara Kamienica jest 
najwyżej notowana, następny (267 
miejsce) jest Świeradów-Zdrój, ma-
jąc 2.416 zł/głowę), potem Sulików 
(356 miejsce i 2.234 zł), tuż za nim 
Platerówka (359 miejsce i 2.229 zł).

Absolutnym dla nas zaskoczeniem 
jest fakt, że dopiero na 598 miejscu 
znajduje się Warta Bolesławiecka, 
mająca 1932 zł per capita, a wyprze-
dzana jest m.in. przez znajdujący 
się na 598 miejscu Jeżów Sudecki, 
w którym na głowę przypada 1953 zł. 
Wydawałoby się to niewiarygodne, 
jeśli weźmiemy pod uwagę najbar-
dziej chyba obfity program wsparcia, 

realizowany z budżetu gminy, a kie-
rowany do wielu grup mieszkańców. 
Tania woda, niedrogie śmieci, itp., 
a ze statystyki zamożności wynika, że 
Warta ma problemy. Nowogrodziec– 
615  miejsce – mając dochody na po-
ziomie 1916 zł wyprzedza… gminę 
Zgorzelec, uznawaną za jedną z naj-
zamożniejszych na Pogórzu. W tej 
statystyce Gmina Zgorzelec zajmuje 
miejsce 692 z dochodami 1846 zł.  
Dalej jest już większa różnica, bo 
Lwówek Śląski zajmuje dopiero 1.031 
miejsce i ma dochody 1.590 zł, gmi-
na Lubań – 1547 zł i miejsce 1116, 
Zawidów – 1.149  miejsce, dochody 
i 1.529 , Olszyna (odpowiednio 1.174  
miejsce i dochody 1.514, potem Sie-
kierczyn (1.644 miejsce i 1.284 zł), 
Gryfów Śląski (1.654 miejsce i 1.279 
zł), Mirsk (1.775 miejsce i 1.223 zł), 
Wleń (1917 miejsce i 1.148 zł). Leśna 
(2.144 miejsce i 1028 zł oraz Lubo-
mierz (2.269 miejsce i 933 zł).

Tyle Pogórze. Ostatnią sklasyfiko-
waną polską gminą jest Potok Gór-
ny na Lubelszczyźnie (2.477 miejsce 
z dochodami 524 zł. Rzeczywiście – 
na skraju. 

Z kolei w trzydziestce  najbogat-
szych polskich gmin znalazła się na 
26 miejscu Bogatynia z dochodami 
4.781 zł ulegając tradycyjnie niedo-
ścigłej (do tej pory) gminie Klesz-
czów, która zwyciężyła po raz kolejny 
w rankingu bogaczy mają na głowę… 
29.704 zł. Gdyby to porównywać, to 
kleszczowianie są bogatsi 32 RAZY 
od lubomierzan. 

Teoretycznie są wprowadzane tzw. 
mechanizmy wyrównawcze – co-
rocznie ok. 30 najbogatszych gmin 
„dzieli się” z najbiedniejszymi, bo 
oddaje część środków, które później, 
w ramach redystrybucji finansowej 
dzieli Państwo, ale… Zawsze lepiej 
mieć pieniądze i trochę ich oddać, 
niż nieć i  czekać na to, co z pańskie-
go stołu skapnie.

Zasadą jest, że najbogatsze są 
gminy, na terenie których pracu-
ją kopalnie, ale to byłoby za proste. 
Wprawdzie Kleszczów to gmina „ko-
palniana”, ale już podwrocławskie 
Kobierzyce – absolutnie nie. A tam 
8.125 zł i drugie miejsce w kraju. 
Bierze się to stąd, że podatki od firm, 
które pracują w bezpośrednim zaple-

czu Wrocławia, skąd dojeżdżają pra-
cownicy, płacą słono za zajmowane 
grunty.

Jedną z bogatszych polskich gmin 
jest Karpacz  (43 miejsce i ponad 
4.000 zł dochodu na głowę), tam 
z kolei podatki od nieruchomości 
i in., wynikające z ruchu turystyczne-
go płacą turyści. 

Żeby dopełnić lokalnego obrazu 
możemy poinformować, że w środku 
stawki (ale niżej od Warty Bolesła-
wieckiej0 znajduje się Jelenia Góra, 
stolica regionu. Tutaj dochody mają 
wysokość 1.919 zł, co daje 611 miej-
sce, z różnicą 23 zł od głowy w po-
równaniu z Nowogrodźcem. Też wy-
gląda na zaskakujące.

Statystyka ma to do siebie, że nie 
zawsze oddaje prawdziwy do końca 
obraz sprawy, tym bardziej, że mię-
dzy przychodami i dochodami jest 
„subtelna” różnica, mająca swoje źró-
dło m.in. w skali inwestycji, niemniej 
pogląd na sprawę, kto jest bogatszy, 
a komu sporo do tego brakuje moż-
na sobie na podstawie kilku słupków 
liczb znakomicie wyrobić. 

Figlarna statystyka 

Gdybym był bogaty…. 
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– Chodźmy na Górę Zamkową – nalegał Kacperek. – 
Ruszmy się z tej naszej dziupli, przecież nie można się cały 
dzień wylegiwać…!

– A niby dlaczego nie można? – zdziwił się szczerze Am-
broży. – Ja mogę. A ty, jeśli nie możesz usiedzieć, to sobie 
możesz nawet na tę Górę wbiegać. I to nie jeden raz – dorzu-
cił złośliwie.

– Nie chcesz, to nie – udał pokonanego Kacperek – ale 
właśnie teraz dojrzewają tam i jabłka, i gruszki… Myślę, że 
i śliwy też już mają owoce… 

Ambrożemu było głupio tak od razu zmieniać zdanie 
i przyznawać się do łakomstwa, więc przez chwilę nic nie mó-
wił. Kacperek także milczał. Udawał, że stracił zainteresowa-
nie wycieczką. Wiedział, że łakomstwo Ambrożego i słowa 
o owocach nie pozwolą mu na dalsze leniuchowanie.

– Bardzo chcesz tam iść? – zapytał Ambroży, przerywając 
ciszę. – Jeśli tak, to może rzeczywiście pójdziemy razem, bo 
jakbyś sobie – na przykład skręcił nogę – to nie miałby kto 
tobie pomóc…

Kacperek nie był tak złośliwy, żeby wypominać, że ni-
gdy sobie nogi nie skręcił,  a na Górę Zamkową droga jest 
prościutka i gładka, jak stół. Cieszył się, że jego przyjaciel 
zdecydował się na tę eskapadę, nawet jeśli jedyną przyczy-
ną zmiany decyzji były smaczne jabłka 
i gruszki.

– A jesteś pewny, że tam będą te 
jabłka? – spytał jakby od niechcenia 
Ambroży. – Nie chodzi o to, że mam 
na nie ochotę. Tak pytam, z ciekawości.

– Z pewnością będą – uśmiechnął 
się pod nosem Kacperek. – I w dodat-
ku są to jabłka, jakich nie ma nigdzie 
indziej. To są królewskie, złote jabłka…

– Królewskie?! Złote?! I smaczne?! 
Skąd to wiesz? – Ambroży już nie krył 
swojego zainteresowania.

– I ty się dowiesz, kiedy tam doj-
dziemy – odpowiedział tajemniczo 
Kacperek i nie powiedział już ani sło-
wa, mimo, że Ambroży wciąż dopyty-
wał. – Dowiesz się dopiero na miejscu 
– skończył stanowczo.

W takiej sytuacji w Ambrożego 
wstąpił demon szybkości. Gnał na 
Zamkową Górę, jak maratończyk. Kac-
perek, który nigdy się nie ociągał, tym 
razem ledwo nadążał z rozpędzonym 
Ambrożym, który nade wszystko lubił 
jedzenie i tajemnice.

Gdy skrzaty doszły już na miejsce, weszły w cień jabłoni 
i grusz, przestały się spieszyć. Zapach dojrzałych owoców, 
zwieszających się z wielu gałęzi, był oszałamiający. Pszczoły 
i osy też się kręciły, przysiadając na owocach, które tak na-
pęczniały od soków, że pękały wręcz, kusząc owady. 

– A teraz powiesz o tej tajemnicy? – zapytał Ambroży.
– Teraz to ja o niej powiem – usłyszał głos dochodzący 

spomiędzy gałęzi. Ledwo widoczny między liśćmi siedział na 
konarze, sięgając po gruszki, Stary Ogrodnik. – Przyszliście 
do sadu – ciągnął – który powstał w miejscu niezwykłym. 
I okoliczności jego powstania też są niezwykłe. Dawno, 
dawno temu był tu dwór, którego właścicielem był bardzo 
zamożny człowiek. Był on jednak bardzo skąpy i wszystkie 
pieniądze, jakie zdobył, zamieniał na złote monety. Zdarzało 
się też, że kupował u jubilerów złotą i srebrną biżuterie. Nie 
lubił dzielić się z ludźmi, nawet jeśli byli bardzo ubodzy. Ale 
też był uczciwy – nie zwlekał z wypłatą dla tych, którzy dla 
niego pracowali. Płacił w terminie i co do grosza. Właśnie – 
„co do grosza”. Tyle, ile się należało i ani grosza więcej, choć 
niejeden liczył na to, że za szczególnie ciężką pracę dostanie 
choćby odrobinę.

Z czasem wszyscy przywykli do właściciela majątku i po-
godzili się z jego charakterem, bo jednak nie był złym panem. 

Lata mijały, właściciel mocno się postarzał. Już nie wychodził 
z domu, by doglądać majątku i cieszyć się kolejnymi złoty-
mi talarami i dukatami. Tracił siły i przeczuwał zbliżający się 
koniec. Nie miał rodziny – całe życie spędził sam, ciesząc się 
swoim stale rosnącym majątkiem.

Któregoś dnia poprosił zaufanego jubilera i nakazał mu 
wziąć wszystkie złote przedmioty i przetopić je na jabłka 
i gruszki. 

– Weź wszystko – nakazał.– Mnie już wkrótce nie będzie 
i po co mi moje złoto? A ty, kiedy już złote jabłka będą gotowe, 
zakopiesz je na tym ugorze na górze. Chcę, by każdy z tych 
złotych owoców dał początek drzewu. Niech urosną tam, żeby 
ludzie mogli nacieszyć się owocami, które będą złote nie tylko 
od słońca – uśmiechnął się trochę przekornie. Ale i smutno. – 
Nie umiałem się dzielić swoją radością i swoim majątkiem za 
życia, więc chciałbym to zrobić, kiedy już odejdę. I zniknie po 
mnie najmniejszy ślad…

Jubiler chciał zaprzeczyć, że ślad po dobrym uczynku za-
wsze zostaje, ale właściciel dworu słabnącą ręką dał mu znak, 
by nic nie mówił. 

– Zrób tak – powiedział – wiem, co mówię. I usnął. Nigdy 
się już nie obudził.

Niedługo potem, w trakcie jesiennej burzy, piorun ude-
rzył w szczyt dworu. Wszystko spłonę-
ło. I rzeczywiście – po starym wielmo-
ży nie pozostał żaden ślad. Ale jubiler 
spełnił jego ostatnią wolę i na ugorze 
wyrósł sad. Jabłonie i grusze dawały 
przez dziesiątki lat tak wiele owoców, 
jak w żadnym innym sadzie w okolicy. 
Były smaczne i miały złotą skórkę. Lu-
dzie uznawali, że to dlatego, że słońce 
wygrzewało drzewa, rosnące na zboczu. 
Stary jubiler tylko się uśmiechał, ale ni-
komu nie zdradził tajemnicy. A kiedy 
i on odszedł, zabrał ją ze sobą…

Ambroży tak się zasłuchał, że pra-
wie zapomniał, po co przyszedł. Ale 
kiedy Stary Ogrodnik podał mu so-
czystą gruszkę – aż westchnął. – To był 
bardzo, bardzo dobry człowiek – po-
wiedział, kiedy już zjadł trzy wielkie, 
złote owoce.  – Ale nawet on chyba 
nie wiedział, jak bardzo smaczne będą 
te jego gruszki… Chyba będę tu wra-
cał… oczywiście, żeby powspominać 
– dodał szybko, widząc karcącą minę 
Kacperka. 

Dzisiejsi 60.latkowie-plus nie wy-
obrażali sobie – będąc dziećmi – że 
jabłka czy gruszki mogą być droższe 
od bananów i pomarańczy, zresztą 
od innych owoców importowanych 
też. Faktem jest, że jabłka bardzo 
często pochodzą z importu, ale – 
w odróżnieniu od bananów – może-
my wybrać polskie, albo zagraniczne 
owoce. Polskich bananów nie widzie-
liśmy…

Jabłka są bodaj najpopularniej-
szym owocem w Polsce. Jabłonie 
rosną niemal przy każdym miejskim 
domu, bywają też drzewami przy-
ulicznymi w miastach, chociaż to 
spory kłopot, bo owoce „miejskich” 
jabłoni są niejadane ze względu na 
konsekwencje ruchu licznego. Spa-
dające zaczynają być jesienią miazgą 
na chodnikach, ucztą dla os i klęską 
dla przechodniów. Ale… są wszę-
dzie.

A że wszędzie, więc nie powinno 
dziwić, że w końcu września obcho-
dzimy Światowy Dzień Jabłka.

Jabłko – niski indeks glikemiczny, 
niewiele kalorii, może być przysma-
kiem nawet dla cukrzyków. Można 
z nich zrobić kompot, zapiec w cie-
ście, a przede wszystkim – jeść na su-
rowo, i to w dużych ilościach.

W zasadzie – pić, bo w ok. 80% 
jabłka składają się z wody. Jabłka ob-

niżają poziom „złego” cholesterolu, 
chronią w pewnym stopniu przed 
nowotworami, mają nieprawdopo-
dobnie wiele Witami, głównie z gru-
py B i C, potasu (reguluje ciśnienie 
krwi), a poza tym żelaza, wapnia, 
cynku, magnezu.

Różnorodność odmian jabłek po-
raża – gala, ligol golden delicious, 
gloster, zaczynając od papierówek, 
kończąc na renetach (szarej i zło-
tej) możemy przez niemal pół roku 
delektować się świeżymi owocami. 
A szarlotką – przez cały rok.

Wśród setek odmian jabłek są 
jabłka wyjątkowe, które w zasadzie 
nie prezentują żadnej odmiany, ale 
i tak są sławne ponad wszystko inne, 
w dodatku – niektóre od wielu, wie-
lu wieków. Inna sprawa, że kiedy 
opowiadamy o jabłku, to nie zawsze 
mamy pewność, że to o nie chodzi.

Pierwsze pojawiło się jabłko 
z drzewa poznania dobrego i złego. 
Ewa – według Biblii – poczęstowała 
niam Adama, a on dał się skusić. Za 
to para została wygnana z raju, ale… 
znawcy Biblii przekonują, że mogło 
chodzić raczej o figę. Wychodzi więc 
na to, że Ewa pokazała figę, ale to źle 
zabrzmiałoby w lekturze Biblii, więc 
pewnie pozostanie jabłko.

Z pewnością funkcjonuje w nauce 
pojęcie „jabłka Adama”, czyli okre-

ślenie wypukłej chrząstki na grdyce 
mężczyzn. Oczywiście – musi być 
jakieś mityczne wytłumaczenie i to 
powszechnie znane mówi o tym, że 
łakomy Adam, jedząc w pośpiechu 
jabłko ofiarowane przez Ewę za-
krztusił się kawałkiem owocu i stąd 
to zgrubienie.

Grecy w swoich mitach też uży-
wają jabłek, w tym wypadku zło-
tych. Według nich (a w zasadzie ich 
mitologii) jabłoń została stworzona 
przez boginię Ziemi – Gaję. Drzewo 
dawało złote jabłka, a one z kolei – 
nieśmiertelność. 

A z naszego, izerskiego podwórka 
przypominamy bajkę z Zawidowa 
‘O złotych jabłkach”. W niej napisa-
no, że skąpy gospodarz nie za hojnie 
wynagradzał swoich robotników, ale 
kiedy jego życie zbliżało się do końca 
postanowił zakopać złoto, jakie zgro-
madził dzięki swemu skąpstwu na 
jednym ze zboczy. Z czasem wyrósł 
tam sad, a jabłonie tam zerwane były 
złote.

Jabłka były też przyczyną okrut-
nych wojen, bo przecież owoc z na-
pisem „dla najpiękniejszej” stał się 
przyczyną konfliktu  między Herą, 
Afrodytą i Ateną. Rywalizowały, któ-
ra z bogiń jest najpiękniejsza – zda-
niem Parysa wygrała Afrodyta, która 
w podzięce obiecała życzliwemu so-

bie jurorowi najpiękniejszą kobietę 
świata – Helenę. Piękna Helena zo-
stała w konsekwencji uprowadzona 
przez Parysa, co stało się początkiem 
wojny trojańskiej, w której zginęło 
bardzo wielu dzielnych mężczyzn.

Jeden z profesorów na uczelni 
ekonomicznej miał zwyczaj chwalić 
rozumne lenistwo. Mawiał: gdyby 
Newton zbierał jabłka w sadzie, to 
urobiłby się po łokcie i niczego nie 
odkrył. Ale on leżał pod jabłonką 
i „tylko” myślał oraz kojarzył. Jabłko 
spadające z drzewa przy jego domu 
sprawiło, że w 1752 r. odkrył prawo 
grawitacji. Co się stało z jabłkiem 
tak zasłużonym dla fizyki i światowej 
nauki – nie wiadomo. Ponoć jed-
nak malutka deszczułka z tej jabłoni 
przechowywana jest do dziś w kró-
lewskich archiwach Londynu.

Nawet nadgryzione jabłko może 
być i symbolem, i niemal fetyszem, 

jak się to stało w przypadku Ste-
ve’a Jobsa, który – jak wieść niesie 
– był wegetarianinem, lubił jabłka 
i wymyślił, że to ono będzie stano-
wić logo jednej z najsławniejszych 
firm współczesnego świata – kon-
cernu Aple. Dlaczego nadgryzione? 
Złośliwa fama głosi, że powodem 
jest obawa, że czerwone jabłko ktoś 
mógłby – gdyby było całe – pomylić 
z pomidorem, a nadgryzione w swo-
jej oczywistości nie podlega omyłko-
wym interpretacjom.

Znawcy twierdzą, że na świecie 
uprawia się około 8 TYSIĘCY od-
mian jabłek, w Polsce zarejestrowa-
nych jest „tylko” 71.  

Gdybyśmy więc chcieli każdego 
dnia skosztować jabłka innej od-
miany, to – łącznie z sobotami i nie-
dzielami – zajęłoby nam to… niemal  
22 lata! Można życzyć sobie – 
SMACZNEGO. 

Trochę miedzi, sporo cynku i żelaza, brak ołowiu

Po prostu – …jabłko!

Złote jabłka Zamkowej Góry O jabłkach też można bajkowo, a najlepszym dowodem na 
to stwierdzenie jest jedna z bajek o Zawidowie. Zachęcamy 
rodziców, żeby tę część gazety przeczytali swoim dzieciom.
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– Myślę, że to miejsce jest inne, niż 
większość tzw. stadnin – usłyszeli-
śmy w Małej Kamienicy. – Nie chcę 

przez to przekonywać, czy lepsze, czy 
gorsze, bo to zawsze sprawa indywi-
dualnych zapatrywań. Jest po prostu 
inne, bo chcieliśmy, żeby tu dobrze 
czuli się nasi goście, ale też zwie-
rzęta, To miejsce jest dla wszystkich 
domem. 

Agroturystyka więc została urzą-
dzona w taki sposób, że wprawdzie 
niektórzy goście mieszkają w domu 
gospodarzy, ale do ich pokojów 
wchodzi się w taki sposób, że jedni 
i drudzy sobie nie przeszkadzają. Są 
miejsca, gdzie się można spotkać 
i porozmawiać, wypić wspólną kawę, 
jeśli ktoś tego zapragnie, ale strefa 
prywatności daje komfort możliwo-
ści przebywania osobno.

– Nasze konie też mają komfort 
– słyszymy. – Przebywają cały czas 
na wolnym powietrzu. Mogą sobie 
skubać trawę, kiedy zechcą, schować 
się w cieniu zagajnika, kiedy im za 
gorąco, pogalopować, jeśli najdzie je 
taka chętka. Stajnia? Oczywiście, że 
ją mamy, ale nie jest specjalnie wy-
korzystywana przez konie. One wolą 
wolne przestrzenie, nawet gdy pada 

deszcz, albo sypie śnieg.  Bywają za-
kurzone, albo ubłocone i nikt z tego 
tytułu nie załamuje rąk, ani też nie 

zdziera sierści, czy nie zlewa zwierząt 
całymi litrami szamponów. Po co? 
Przecież każdy kosmetyk sprawia, 
że znika kolejna warstwa naturalnej 

osłony. Wtedy każdy deszcz prze-
chodzi przez sierść w jednej chwili, 
nadmiernie schładza ciało. A nasze 
konie mają suchą i ciepłą skórkę na-

wet po największej ulewie, bo woda 
po nich spływa. 

Właściciele stadniny „tinkerów” 
(to rasa koni charakterystycznych ze 
względu na obwite owłosienie koń-
skich goleni) mają bardzo specyficz-
ne podejście do zwierząt – uznają, że 
trzeba zadbać przede wszystkim o to, 
żeby konie mogły dorastać i dojrze-
wać naturalnym rytmie, więc z ich 
siodłaniem nie speszą się specjalnie. 
To z pewnością nie przynosi dyna-
micznie rosnących dochodów, ale…  
ich konie nie tylko dożywają długo-
wieczności w kapitalnej kondycji, 
ale są po prostu (po ludzku „po koń-
sku”?) szczęśliwsze, spokojniejsze.

– Nie zmuszamy naszych zwierząt 
do pracy w niesprzyjających warun-
kach, szczególnie podczas upałów  
nie dosiadamy dwulatków, chociaż 
konie w tym wieku biegają już często 
w gonitwach. To wszystko sprawia, że 
mamy do siebie nawzajem zaufanie.

Dowody tego zaufania widzieliśmy 
na własne oczy. Matka kilkutygodnio-
wego źrebięcia spokojnie skubała tra-

wę w oddaleniu ponad 100 m, mimo, 
że przy jej dziecku kręcili się obcy lu-
dzie. Od czasu do czasu zerkała z od-
ległości, czy wszystko jest w porządku 
i dalej zajmowała się sobą, a źrebię 
usiłowało wymusić głaskanie i piesz-
czoty na odwiedzających. Zachęcone 
marchewką i jabłkami konie podcho-
dziły spokojnie, zabierały poczęstu-
nek i równie spokojnie odchodziły. 
Nie dawały żadnych oznak agresji, 
irytacji, czy zdenerwowania. – Wiem, 
że właściwie mogę podejść do koni 
nawet z obcym dla nich człowiekiem, 
a one podejdą do nas spokojnie, da-
dzą się pogłaskać, uważają, żeby nie 
nadepnąć. One wiedzą, że nie muszą 
się spodziewać jakiegokolwiek przy-
musu, więc nie czują potrzeby nad-
miernej czujności. Są przecież u siebie 
w domu.  

Koń – to też domownik, tylko trochę inny

4 miliony w bruk
Rozpoczęły się roboty przy na-

wierzchni Placu Kościelnego w Lubo-
mierzu. Mają kosztować ok. 4 mln zł. 
Zanim pojawi się nowa nawierzchnia 
będą wyremontowane sieci i instala-
cje podziemne. 

Projekt, w ramach którego po-
prowadzone zostaną te roboty jest 
zdecydowanie większy, obejmuje 
także przebudowę „Domu Opatki”, 
częściowo zagospodarowanie terenu 
w parku przyklasztornym, rewitaliza-
cję parku miejskiego, i in.

Z informacji uzyskanych w Urzę-
dzie wynika, że przed kościołem 
będzie ułożona kostka. Pojawi się 
oświetlenie parku i placu, co pewnie 
też jest słuszne, ale w świetle – nomen 
omen – koniecznych oszczędności na 
zużyciu energii elektrycznej – nieco 
kontrowersyjne. Kontrowersji nie 
budzi zamiar zamontowania kamien-
nych ławek, tym bardziej, że mają być 
z powszechnego tutaj piaskowca, acz-
kolwiek – polerowanego

Władze Olszyny w działaniach in-
westycyjnych dla mieszkańców sze-
roko rozpięły swoje wizje.

W trakcie budowy – poinformo-
wał burmistrz, Leszek Leśko – jest 
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne 
przeznaczone dla osób w podeszłym 
wieku. Potrzeby w tym zakresie są 
spore, mimo tego, że rodziny wie-
lopokoleniowe tego typu opiekę 
prowadzą najczęściej we własnym 
zakresie, ale z różnych powodów to 
nie jest wystarczające. 

W nowym Centrum swoje miej-
sce stałego pobytu znajdzie 8 osób, 
a dla kolejnego tuzina przygoto-
wują się  tzw. miejsca „czasowe” 
przez co należy rozumieć rodzaj 
„domu dziennego pobytu”. Mimo, 
że sytuacja budżetowa Olszyny jest 
porównywalna z innymi gminami 
dynamiczny  (ubytek dochodów 
własnych, głównie przez obcinany 
ustawą PiT), to jednak ten wydatek 
jest nieodzowny. Z ogólnej kwoty 
5 mln zł aż dwa miliony będzie po-
chodziły z budżetu gminy.

Na drugim biegunie potrzeb so-
cjalnych jest rozbudowa przedszko-
la. Także przed nią gmina się nie 
cofa. Ten obiekt będzie kosztował 
trochę mniej (3,2 mln, z czego 1,5 
mln będzie płacone z budżetu gmi-

ny, reszta – 1,7 mln – ze środków 
zewnętrznych).

– Sytuacja, że rodzice wożą dzie-
ci do miejscowości innych, nawet 
do Jeleniej Góry – mówi L. Leśko 
– nie może dłużej trwać, głównie ze 
względu na zmęczone takimi podró-
żami dzieci. Oczywiście – liczy się 
też, że za pieniądze, które płacimy 
innym gminom za opiekę przed-
szkolną możemy rozbudować wła-
sne przedszkole. Może nie od razu 
powstanie, może trzeba się będzie 
zdobyć na jakieś trudne decyzje, ale 
zwiększymy liczbę dzieci objętych 
opieką przedszkolną z ok. 100, do 
ok. 150.

Trzeci pomysł, pozornie najprost-
szy, okazał się wyjątkowo trudny 
w realizacji. Rozbudowa boiska do 
lekkiej atletyki i piłki nożnej przy 
szkole podstawowej utknęła na eta-
pie przetargu. Wartość kosztoryso-
wa obiektu została określona na ok. 
8,9 mln zł, tymczasem jedna z ofert 
sięgnęła kwoty 25,8 mln. – Boisko 
też wybudujemy – mówi L. Leśko. – 
Może ze względu na te trzy unieważ-
nione przypadki nieco później, ale 
ono powstanie. Trwają już rozmowy 
z firmą, która reprezentuje sektor 
umiarkowanych cen, więc perspek-
tywy widzą jasne. 

Dla całkiem dorosłych i całkiem niedużych 

W Olszynie

Gościszowianie 
Gościszów (gmina Nowogrodziec) 

jest jedną z tych wsi na Pogórzu 
Izerskim, których społeczność po-
wstawała setki kilometrów stąd. Po 
II wojnie światowej przodkowie dzi-
siejszych mieszkańców przyjechali tu 
z krajów byłej Jugosławii.

Ale… nie od razu tam przecież 
trafili. Z dokumentów i rodzinnych 
opowieści wynika, że „przodkowie 
przodków” – a działo się to w 1899 r. 
– wyjechali na południe Europy, głów-
nie do Bośni. W rodzinnych bowiem 
stronach, w okolicach Sandomierza 
i wsi Trześń  trudno było wykarmić 
rodziny. Wygląda więc na to, że z Trze-
śni do Bośni, z Bośni do Gościszowa 
trwała pielgrzymka pokoleń. Gdyby 
liczyć rok 2022, to mija właśnie ponad 
120 lat od tamtego wyjazdu.

Jeden z najsławniejszych (w ostat-
nich latach) w Polsce most wiszący, 
kolejowy w Pilchowicach znowu 
w końcu lata wzbudził zainteresowa-
nie, spowodowane przede wszyst-
kim tym, że w jego rejonie pojawiło 
się wojsko. Skojarzenia mogły by-
ćjednoznacze, w końcu swego czasu, 
nie tak dawno temu, most miał być 
wysadzony, a kto wysadza lepiej, niż 
żołnierze?

Okazało się, że tym razem most 
jest wojsku potrzebny w całości, 
w takim stanie, w jakim jest, bo to 
świetny teren do ćwiczeń poligonach 

wymagających wyjątkowej sprawno-
ści. Wojsko zaplanowano wysadze-
nie tu desantu na wodę, a także połą-
czonej z desantem próby wspinaczki 
na okolicznych skałach. Można też 
trenować nurków, itp., itd. 

Obrońcy mostu po raz kolejny 
odetchnęli z ulgą. Most znowu za-
grał ważną rolę, tym razem – nie 
ostatnią w życiu. Może jakimś cu-
dem zamiast służyć coraz to innym 
pomysłom, po prostu wróci do swo-
jej służby i kiedyś pojadą po nim 
pociągi?

Most znowu na ustach

Gminy przyjazne  
słońcu i wiatrowi 

W siedzibie Gminy Zgorzelec od-
było się kolejne spotkanie Zarządu 
SGPRO. Pod tym zagadkowym skró-
tem kryje się  Stowarzyszenie Gmin 
Przyjaznych Energii Odnawialnej. 
W samej gminie i w okolicach, na 
terenach Gminy Sulików, w rejonie 
Małej Wsi Dolnej można bez trudu 
zobaczyć farmy wiatrowe, a na da-
chach dziesiątkach domów – panele 
fotowoltaiczne, więc ta przyjaźń do 
czystej energii ma w tym obszarze 
bardzo konkretny wymiar.

Tyle, że same gminy nie rozwią-
żą problemów ustawowych, które 
ostatnio nie są przyjazne inicja-
torom budowy urządzeń, dzięki 
którym można pozyskać energię 
„czystą”. Stowarzyszenie więc ak-
tywnie uczestniczy w analizowaniu 
i opiniowaniu rozstrzygnięć usta-
wowych, a mają sporo doświadczeń 
wnosi konstruktywne do nich po-
prawki.

Odświeżono sentymentalne 
wspomnienia pradziadków w końcu 
października br., kiedy Gościszo-
wianie udali się z wizytą do partner-
skiej Gminy Gorzyce, zajechali do 
Trześni, wzięli udział w nabożeń-
stwie, „domykając klamrę czasu”. 
Właśnie po nabożeństwie w 1899 r. 
rozpoczął się ten exodus.

Dziś „Gościszowianie” to 25-oso-
bowy zespół, mający w swoim re-
pertuarze całą gamę pieśni – od 
zalotnych, miłosnych, przez we-
selne po pogrzebowe. A i z innych 
okazji drzewiej śpiewano, więc 
w repertuarze zespołu są też żniw-
ne, świętojańskie, dożynkowe, ma-
łomiasteczkowe…  Nic dziwnego, 
że ten zespół, jako jeden z niezbyt 
licznych, został uhonorowany od-
znaczeniem „ZASŁUŻONY DLA 
KULTURY POLSKIEJ”.

Do Gościszowa spod Kielc przez Jugosławię
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Nie ma już w gronie żywych wielu 
aktorów, związanych z filmem „Sami 
Swoi”, a potem „Nie ma mocnych”, 
czy „Kochaj albo rzuć”.  Lista wydłu-
ża się z każdym rokiem – Władysław 
Hańcza, Wacław Kowalski, Eliasz Ku-
ziemski,  Witold Pyrkosz, czy Jerzy 
Janeczek – to tylko niektórzy z nich. 
Rok temu zmarł Sylwester Chęciński, 
reżyser filmu, we wrześniu 2022 r. 
zmarła Ilona Kuśmierska-Kocylak, 
jedna z tych, którzy  zostali w Lu-
bomierzu uhonorowani „Kryształo-
wym Granatem”. Ona za rolę Jadźki 

Pawlakówny, przewijającej się przez 
wszystkie trzy części trylogii.

I za tę rolę chyba najmocniej po-
kochali ją widzowie, choć przecież jej 
pierwszą rolę w głośnym swego cza-
su filmie „Lenin w Polsce” była Ulka, 
grała też w filmach „Droga”,  „Ogło-
szenie matrymonialne”, „Trzecia gra-
nica”, a nawet w bardzo popularnym 
– „Noce i dnie”. Była reżyserką kilku 
filmów, uznaną aktorką teatralną, 
m.in. z teatru „Buffo”, ‘Syrena” i „Ko-
media”, czyli najbardziej znanych 
w stolicy.

W dubbingu – ta sfera dla wielu 
widzów pozostaje absolutnie nie-
znana – reżyserowała dubbing i wy-
stępowała w najpopularniejszych 
filmach z serii „Scooby-Doo”, „Ulica 
Sezamkowa”, „Tom i Jerry”, „Zemsta 
futrzaków” i dziesiątki innych.

Można powiedzieć jednak, że 
i Ona niemal od początku swojej 
kariery, aż po ostatnie godziny ży-
cia związała się z „Samymi Swoimi”, 
bo jako młodziutka aktorka została 
Jadźką, a w przeddzień swojej śmier-
ci, 17. września br. uczestniczyła 
w uroczystym spotkaniu w Gostko-
wicach pod Wrocławiem, gdzie świę-
towano 55 rocznicę powstania filmu 
„Sami Swoi”. 

Odchodzą bohaterowie trylogii „Samych Swoich”

Jednym z ważniejszych jubileuszy 
jesienią 2022 r. jest z pewnością 
30.lecie Związku Gmin „Kwisa”. Taki 
„szmat czasu” (ile to jest „szmat” 
– patrz str. 16) w historii lokalne-
go międzygminnego związku jest 
symptomatyczny, bo oznacza, że 
członkom tego stowarzyszenia było 
ono naprawdę niezbędne. W innym 
przypadku podobne organizacje 
„rozklejają się” przy pierwszych pro-
blemach, które dzielą interesy miesz-
kańców.

– I u nas też nie było tak całkiem 
gładko – wspomina Leszek Leśko, 
burmistrz Olszyny, jeden z założy-
cieli Związku, przewodniczący Za-
rządu w latach 2010 – 2022, a wcze-
śniej członek władz organizacji przez 
kolejne dwie kadencje. – Myślę, że 
spoiwem w tym przypadku były za-
równo interesy społeczności naszych 
gmin, jak i zrozumienie wójtów 
i burmistrzów, a nawet zawiązane 
przy tej okazji przyjaźnie. Dowodem 
na twierdzenie o potrzebie istnienia 
„Kwisy” jest choćby fakt, że udało 
mi się zachęcić do przynależności 
także te gminy, które z rzeką Kwisą 
nie mają wiele wspólnego, bo leżą… 
nad Bobrem. O ile w pierwszych la-
tach Związek Gmin „Kwisa” skupiał 
gminy od Świeradowa-Zdroju do 
Osiecznicy wzdłuż biegu tej rzeki 
(nieco później „wykruszył się” Świe-
radów-Zdrój), to z biegiem czasu 
z kolei dołączały gminy nadbobrzań-
skie. Dziś Związek to nie tylko gminy 
znad Kwisy, ale też miasto i gmina 
Bolesławiec, Warta Bolesławiecka, 
Lwówek Śląski, Lubomierz, Wleń… 
Łącznie piętnaście samorządów.

Działalność początkowo miała za 
główny cel promocję, i tę „lekką”, to 
znaczy foldery, broszury informa-
cyjne, a potem nawet solidne, książ-
kowe, monograficzne opracowania, 
ale z czasem Związek wziął się też za 
sprawy inwestycyjne.

– Uznałem w pewnym momencie 
– mówi L. Leśko – że kilka proble-
mów możemy wspólnie rozwiązać 
metodą „zrzutki”. Jednym z tych, któ-
ry doskwierał (i wielu gminom wciąż 
doskwiera) była sprawa schroniska 
dla zwierząt. Z przepisów wynika, że 
gminy albo muszą takie prowadzić, 
albo mieć umowę z instytucją, któ-
ra je prowadzi. W naszym wypadku 
podjęliśmy negocjacje ze Strażą Gra-
niczną, która miała nieczynny obiekt, 
wcześniej użytkowany do tresury 
służbowych psów, na terenie gminy 
Platerówka, w Przylasku, więc nie-

mal na rogatkach Lubania. Kosztował 
sporo, bo niemalże 4 mln, ale nam – 
ze względu na cel – został sprzedany 
za 550 tys. zł. Wystarczyło po 50. tys. 
od każdej gminy i był nasz. Wpraw-
dzie władze Miasta Lubań chciały 
początkowo wymusić na Związku 
zakup działki miejskiej i budowę ta-
kiego schroniska od fundamentów, 
ale ze względu na to, że moje roz-
mowy z ówczesną prezes oddziału 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska, Bogumiłą Turzańską- 
Chrobak sprawiły, że Związek otrzy-
mał dotację i pożyczkę na remont 
i adaptację, więc dalibyśmy sobie radę 
bez Lubania, który w konsekwencji 
do nas też w tej sprawie dołączył.

Dziś to schronisko można uznać 
za wzorcowe. Korzysta z niego wiele 
gmin, a stan zwierząt jeszcze niedaw-
no był bardzo wysoki; w schronisku 
przebywało w miarę stale ok. 300 
psów i ok. 100 kotów. Teraz presja 
jest wyraźnie mniejsza, bo obaj do-
tychczasowi szefowie, Bogusław Mo-
ścicki wcześniej, a teraz Aleksander 
Kasprzak byli bardzo zaangażowani 
i adopcje zwierząt pozwoliły na roz-
ładowanie tłoku.

Dziś w schronisku są i zwyczajne 
boksy, i tzw. ciepłoluby dla malut-
kich, dopiero co urodzonych zwie-
rzaków, jest opieka weterynaryjna 
i wszystko układa się jak trzeba. 
Schronisko od 2014 r. jest chlubą 
Związku.

Na terenie b. województwa jele-
niogórskiego schroniska tego typu 
można wyliczyć na palcach jednej 
ręki. Najstarsze prowadzi jelenio-
górskie Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej w Jeleniej 
Górze, są jeszcze prywatne w Dłuży-
nie (afiliowane przy Związku Gmin 
Zgorzeleckich) i w Rudzicy. Swoisty 
schroniskiem – głównie dla ptaków 
– jest obiekt w Tomaszowie Bolesła-
wieckim, ale on ma zupełnie innych 
charakter.

Podobnych inicjatyw Związ-
ku Gmin „Kwisa” można wyliczyć 
jeszcze trochę, ale lepiej zerknąć na 
strony internetowe – można tam od-
czytać, ile różnych emocji i komen-
tarzy wzbudzały  działania Związku, 
którym kierowali (chronologicznie): 
Janusz Skowroński, Jerzy Zieliński, 
Konrad Rowiński (wszyscy trzej byli 
burmistrzami Lubania), później Le-
szek Leśko, burmistrz Olszyny, a od 
6.09. 2022 – Andrzej Jasiński, bur-
mistrz Mirska. Jubilatowi życzymy 
kolejnych 30. lat sukcesów.

Kwisa „łyknęła” Bóbr

Szkoła podstawowa w Niwnicach, 
powiat Lwówek Śląski, była jedną 
z najpiękniej położonych placówek 
oświatowych, w obiekcie, który sta-
nowił cacko architektury barokowej, 
z późniejszymi przebudowami w sty-
lu klasycystycznym.

Wyjątkowo urokliwy, z przeszklo-
nym dziedzińcem wewnętrznym pa-
łac położony jest w rozległym parku, 
z malowniczym stawem, fragmen-
tem fosy a cały przynależny teren ma 
prawie 10 hektarów powierzchni.

Ale dzieci uczyło się tam coraz 
mniej, koszty utrzymania obiek-
tu rosły, „wygaszono” więc szkołę, 
a w listopadzie br. pojawiło się ogło-
szenie o sprzedaży  powstałego ok. 
1800 roku obiektu. 

Czy i kiedy pałac zyska nowe ży-
cie? Trudno powiedzieć, bo i proce-
dura sprzedaży też nie będzie pew-
nie łatwa. W b. szkole na piętrze 
istnieją komunalne mieszkania, 
zajmowane przez kilkanaście osób, 
więc koszty ewentualne adaptacji 
domu, mającego blisko 1,4 tys. m 
kwadr. powierzchni przy koniecz-
ności przekwaterowania miesz-
kańców oznacza wielomilionowe 
wydatki dla potencjalnego zaintere-
sowanego. Ten będzie musiał mieć 
świadomość, że remont i adaptacja 
pod okiem konserwatora zabytków 
może być przedsięwzięciem nieła-
twym i wyjątkowo kosztownym. 

Niwnice – koniec szkolnej sagi

Pro memoriam
Kazimierz Janik, zmarły niedawno wójt Gminy Zgorzelec otrzymał – 

pośmiertnie – wyróżnienie „Dolnośląski  Klucz Sukcesu”. W finale XXVI 
edycji tego przedsięwzięcia kapituła powołana przez Stowarzyszenie na 
Rzecz Promocji Dolnego Śląska uznała, że właśnie K. Janik zasługuje na 
owo wyróżnienie w kategorii „Za wybitne osiągnięcia w działalności samo-
rządowej”. W laudacji napisano, że był „samorządowcem dwóch wieków 
(…) zarządzał Gminą Zgorzelec przez 28 lat”.

To prawda, ale nie cała prawda. Mieliśmy okazję wiele razy rozmawiać 
z K. Janikiem, za każdym razem odkrywając tajniki jego wyjątkowo barw-
nej osobowości. Ubóstwiał jeździć na motocyklu, mawiał, że właśnie z wy-
sokości  siedzenia motocykla najlepiej widać wieś. Był pełen szacunku dla 
oponentów, chociaż nie zawsze się z nimi zgadzał. Ale… – powiedział nam 
– zawsze uważnie słucham ludzi, którzy mają inne zdanie niż ja. Czasami, 
jak każdy z nas, opowiadają głupoty, ale czasami sugerują dobre rozwiązania, więc dlaczego mam ich nie po-
dejmować. Z ambicji? Z przekory? Jeśli są dobre, to są korzystne dla ludzi i wtedy moja ambicja ma mniejsze 
znaczenie. 

Dziś, kiedy panele fotowoltaiczne są wszechobecne, mało kto pamięta, że do gminy tę ideę sprowadził K. Janik, 
zobaczywszy je kiedyś za granicą. Zachęcił wielu, żeby je zainstalowali, stosując wysokie dopłaty dla zaintereso-
wanych. Potem już „poszło samo”, gdy się ludzie do nich i do korzyści z nich przekonali. 

Przed karierą samorządowca pracował m.in. w państwowych gospodarstwach rolnych, ale swoją aktywność 
ujawniał także w kontaktach z ludźmi, będąc bardzo bezpośrednim człowiekiem, otwartym na nowe relacje, 
potrafiącym przekonać do swoich opinii.

To uhonorowanie jest ważne, przekonuje bowiem, choćby dlatego, żeby utrwalić pamięć o dokonaniach czło-
wieka, który niespecjalnie dbał o rozgłos, nie pojawiał się „na Facebook’u”, nie promował na Twitterze, Instagra-
mie, itp. Popularność i poważanie przyszły same tylko dlatego, że taki po prostu był.  

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

W sosie i w runie
Tytuł wymaga pewnego wyjaśnienia, 

tym bardziej, że dotyczy dwóch spraw, 
a precyzyjnie – dwóch smaków w trakcie 
jednej imprezy. Koło Gospodyń Wiej-
skich w Sławnikowicach, uczestniczące 
w tzw. Bitwie Regionów, organizowanej 
w Męcince pod Wrocławiem otrzyma-
ło wyróżnienie za potrawę „babcine 
gołąbki z ziemniakami zapiekane w le-
śnym sosie”. Trochę szkoda, że nie było 
to pierwsze miejsce, ale ono także przy-
padło „izerskiej” gminie, a dokładnie 
Kołu Gospodyń Wiejskich z Czerniawy. 
Zwycięskie gospodynie otrzymały laury 
za potrawę „Czerniawianka w izerskim 
runie”. Będziemy starali się zdobyć prze-
pisy na obie te potrawy i popularyzować 
je (przepisy i potrawy) na łamach  „Ech 
izerskich”. Ciekawość nas wręcz zżera, bo 
nie umiemy sobie wyobrazić smaku izer-
skiego runa, ale… wszystko jest przed 
nami i – oczywiście – Czytelnikami. 
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Zgorzeleckie  
               pigułki
ŁOŚ  stale aktywny

Lodowisko ŁOŚ w Łagowie, 
jedne z najbardziej obleganych 
w okolicy zainaugurował już sezon 
zimowy – od 10. listopada wszy-
scy chętni mogą korzystać z tafli 
lodowej, choć pierwsza połowa 
tego miesiąca należała do wyjąt-
kowo ciepłych. Organizatorzy za-
jęć w ŁOŚ mieli do rozwiązania 
niemały dylemat – z jednej strony 
konieczność oszczędzania ener-
gii elektrycznej, której cena jest 
zdecydowanie wyższa, niż w mi-
nionym sezonie, z drugiej – ko-
nieczność otwarcia się na potrzeby 
młodzieży i dorosłych. Wójt Gmi-
ny Zgorzelec pomógł rozwiązać 
część problemów – zdecydował 
o wymianie żarówek na energo-
oszczędne. Wprawdzie nie rozwią-
zuje to wszystkich kłopotów, ale 
pozwala na poczynienie pewnych 
oszczędności. Tym bardziej ko-
niecznych, że ŁOŚ w sezonie czyn-
ny będzie w każdym dniu tygodnia 
i pewnie w każdym dniu będzie 
miał komplet chętnych. 

Psu na budę
Powiedzenie „psu na budę” 

ma raczej znaczenie pejoratywne 
i w powszechnym odczuciu mówi 
o zmarnowanym wysiłku. W tym 
jednak przypadku, to znaczy połą-
czonych sił żłobka „Muchomorek” 
i przedszkola „Krasnoludki” w Ję-
drzychowicach nabrano ono szcze-
gólnego, wyjątkowego znaczenia.

Przedsięwzięcie „Psu na Budę” 
pozwoliło zebrać – dzięki rodzi-
com dzieci – sporo karmy, lego-
wisk i innych  przedmiotów przy-
datnych schronisku dla zwierząt 
w Dłużynie Górnej. To jedno z nie-
licznych schronisk na terenie Part-
nerstwa Izerskiego. Korzystają z tej 
instytucji setki zwierząt z kilku 
okolicznych gmin. W ich imieniu 
dary zebrane w Jędrzychowicach 
przejął „Shaggy”, jeden ze schro-
niskowych psów,  który przyjechał 
uczestniczyć w finale przedsię-
wzięcia, pod opieką przedstawicie-
la schroniska.

Dwie dekady z imieniem
Dwadzieścia lat temu szkoła 

w Trójcy otrzymała imię Osadni-
ków Wojskowych. Spośród kilku 
szkół na Dolnym Śląsku, które no-
szą takie imię placówka z Trójcy 
ma szczególną legitymację moral-
ną do tego zaszczytu, bowiem kilka 
kilometrów stąd odbyła się w 1945 
r. operacja forsowania Nysy w dro-
dze na Berlin, a wielu żołnierzy, 
którzy walczyli w polskiej armii 
osiedliło się właśnie w okolicznych 
miejscowościach. Kultywowanie 
pamięci tzw. bohatera zbiorowego 
nigdy nie jest łatwym zadaniem, 
ale dzięki wyjątkowo rozmaitym 
działaniom, podejmowanym przez 
minione dwie dekady udało się 
znaleźć wciąż nowatorskie na to 
pomysły.

Marsz… Onkologiczny
Rozmaite są sposoby, by popu-

laryzować działalność profilak-
tyczną, popularyzując konieczność 
wczesnych badań zapobiegających 
rozwijaniu się chorób nowotwo-
rowych, ale o tym, że można to 
robić w… marszu , jeszcze nie sły-
szeliśmy . Sam marsz oczywiście 
nie jest formą terapii medycznej, 
chociaż wysiłek fizyczny pomaga 
w zwalczaniu wszelkich chorób, 
ale finałem Marszu było spotkanie 
i prelekcje lekarzy i naukowców, 
a to już była solidna dawka wiedzy, 
z pewnością pomagająca w zrozu-
mieniu istoty problemu.

Historycy nie mają żadnych wąt-
pliwości, że ta wieś ma już 780 lat, 
tyle, że trudno dokładnie wska-
zać datę zaistnienia tu osady. Czy 
prawdziwą jest teza, że sama nazwa 
wynika z faktu, że zabudowania tu  
powstające w tamtym okresie kon-
struowane były z kamienia – trudno 
potwierdzić. Domniemanie, że już 
w X wieku ktoś na tych ziemiach 
mieszkał i budował dla siebie schro-
nienie (dom) nie mogą być tymcza-

sem udokumentowane badaniami 
archeologicznymi – nie ma bowiem 
na to wystarczających środków.

Z zapisków historyków, w tym 
znanego popularyzatora przeszłości 
tej części Śląska, Arkadikusza Kuzio-
-Podruckiego wynika, że ok. roku 
1243 wnuk Jadwigi z Meranu, mał-
żonki księcia Henryka Brodatego , 
książę legnicki  Bolesław II Rogatka 

przekazał zamek Kamienica. Nie-
zależnie od innych wątpliwości to 
oznacza, że taki zamek już istniał, 
a więc był zbudowany dużo, dużo 
wcześniej. 

Prawdziwość dokumentów, w któ-
rych zapisano bywa podważana i nie 
zawsze wiadomo, czy badacze posił-
kują się prawdziwym źródłem, czy 
falsyfikatem, skoro nawet falsyfikat 
może mieć … 700 lat.

Ale te wszystkie wątpliwości nie 
zniechęciły organizatorów pikniku 

historycznego do organizacji obcho-
dów jubileuszu swojej wsi.

Zjechali, jak tradycja każe do Sta-
rej Kamienicy wojowie i rycerze nie 
tylko z najbliższych okolic, ale też 
odległych krain, w tym przypadku 
z Czech i nawet Białorusi. Organiza-
torzy z pomocą Opolskiego Bractwa 
Rycerskiego zbudowali w miejscu 
fosy średniowieczne miasteczko. 
Wykorzystano odrestaurowany most 
jako granicę między światami – śre-

dniowiecznym i współcze-
snym. Po jednej stronie 
eksponowano elementy 
historii, bardzo zamierz-
chłej, po drugie – współ-
czesne osiągnięcia wsi 
i gminy.

Uczestnicy i goście mo-
gli popisać się umiejęt-
nością używania gęsiego 
pióra przy sporządzaniu 
notatek. To dla młodego 
pokolenia, przywykłego 
do pisania wszystkiego na 
klawiaturze smartfona, 
było wyzwaniem nie lada, 
dla niektórych – trud-
nością nie do pokona-
nia. Miotano toporami, 

strzelano z łuków, rzucano nożami 
i włóczniami…

Były pokazy artyleryjskie, ale 
i pokazy elegancji. Trudno sobie to 
wyobrazić, ale w dawnych czasach 
kobiety chadzały w sukniach, a nie 
w legginsach, czy jeansach. Dla ko-
biet (niektórych) to także było przed-
miotem zdziwień. 

Scena na przedzamczu gościła wie-

lu artystów. W pierwszym dniu Pik-
niku Kasztelańskiego wystąpiły dzie-
ci z Gminnego Przedszkola, Szkoły 
Podstawowej w Kopańcu, Szkoły 
Podstawowej w Barcinku, Szkoły 
Podstawowej w Wojcieszycach oraz 
Zespołu Szkół w Starej Kamienicy. 
Oprócz piosenek, tańców, mogliśmy 
zobaczyć inscenizację zabójstwa 
z 1615 roku, która miała miejsce na 
Zamku w Starej Kamienicy, w wyko-
naniu reaktywowanej Małej Sceny ze 
Starej Kamienicy. 

Naprawdę stara Stara Kamienica

Dostojny jubileusz 780.latki
– Jednego z pewnością powiedzieć 

nie można, że ktoś ma charakter prze-
ciętnego Ukraińca – usłyszeliśmy 
w szkole podstawowej w Biedrzy-
chowicach, która w kilkanaście dni 
„spuchła” z około 90 uczniów do 134. 
Klasy liczące 12 – 15 osób zwiększyły 
się do ponad 20. Nowi nie mieli ni-
czego – książek, tornistrów, czy ple-
caków, zeszytów, piórników, a nawet 
butów, nie wspominając już o stro-
jach gimnastycznych, itp. „frykasach”. 
Oczywiście – nie było dla nich ławek, 
krzeseł, szafek…  po prostu – niczego. 
Nie ma „przeciętnego Ukraińca” – to 
bardzo zróżnicowana społeczność 
i kulturowo trudno ją określić przyj-
mując jedną miarę. Nie ma „przecięt-
nego” Ukraińca, tak jak nie ma „prze-
ciętnego” Polaka, czy Czecha. 

– W pierwszych tygodniach była 
ogromna chęć i zapał udzielania po-
mocy tym, którzy chronili się u nas 
przed wojną – powiedziała Sylwia 
Kubińska, dyrektorka tej szkoły. 
W poważniejszych problemach mebli 
kłopoty rozwiązał burmistrz Olszyny, 
w sprawach pozornie drobniejszych – 
sponsorzy, rodzice polskich uczniów. 
Pojawił się szybko ukraiński psycho-
log, dwie doświadczone opiekunki, 
także z Ukrainy. Korzystnym zbie-
giem okoliczności jedna hobbystycz-
nie uczyła się polskiego przed wojną, 
więc po kilkunastu dniach impono-
wała znajomością języka i dzieci po-
trafiły to docenić. Ale trudniejsza niż 
w innych miejscowościach  sytuacja 
w Biedrzychowicach wynikała z tego, 
że część dzieci miała matki niemal 
pod ręką, a część – to podopieczni 
ukraińskiego domu dziecka.

– Akurat te wróciły już do tego 
swojego domu dziecka – mówi S. 
Kubińska w listopadzie br. – i nie 
powiem – ich wyjazd był dla nas 
ogromnym przeżyciem. Po prostu to 
były przesłodkie dzieci, uważne, sta-
rające się… Do dziś koresponduje-
my z nimi, codziennie wymieniamy 
informacje i zdjęcia. One wszystko 
chcą nam opowiedzieć – o grzybo-
braniu, o tym, jak gotują potrawy, 
co robią w swojej szkole, jak wyglą-

dał początek ich roku szkolnego… 
A my? Wysyłamy sms-y i MMS-y 
o tym, co się dzieje u nas. Zastana-
wiamy się, czy nie wrócą, skoro tam 
są tak ogromne kłopoty z ogrzewa-
niem, a do końca wojny nie wiado-
mo, jak długo.

Dzieci mające rodziców zachowy-
wały się i zachowują trochę inaczej. 
Najczęściej „przylepione” do smatfo-
nów, jakby trochę nieobecne, pozu-
jące na nieustannie zmęczone. Ale.. 
i w jednej i drugiej grupie widać, 
że nauczyciele matematyki w Ukra-
inie są ludźmi potrafiącymi dotrzeć 
z przekazem tego przedmiotu. W in-
nych dziedzinach umiejętności ukra-
ińskich i polskich dzieci specjalnie 
nie odbiegają od siebie.Pedagodzy 
odnosili wrażenie, że to im bardziej 
zależy na  nauczeniu gości, niż go-
ściom na zdobywaniu wiedzy. – Jakaś 
część przyczyn leży w poczuciu tym-
czasowości – wyjaśniają. – To trudne 
w wieku kilkunastu lat zdobyć się na 
zapał i planowanie przyszłości, gdy 
nie wiadomo, co będzie za tydzień. 
Poza tym – one będąc pod opieką 
niespecjalnie miały szansę na forso-
wanie własnego zdania, formułowa-
nie osobistych oczekiwań.

Są jednak wśród uczniów dzieci 
niezwykłe. Jedna z dziewczynek no-
sząca oryginalne imię Feyt, jest czar-
noskórą Ukrainką. Zaadaptowała się 
znakomicie, uczy się pilnie i jest po-
nadprzeciętnie wrażliwa.

– Jakie lekcje podobają się tobie 
najbardziej? – zapytaliśmy.

– Polskiego – odpowiedziała bez 
śladu akcentu.

Na nasze zdziwienie, że ośmiolatka 
jest tak zdecydowana w niekoniecznie 
oczywistej odpowiedzi wyjaśniła, że 
ona kocha czytać bajki, a że lubi pol-
skie bajki, to chce poznać język. Takie 
to proste…

W początkach listopada 2022 r. 
z 47 uczniów z Ukrainy pozostało już 
tylko dziesięcioro. Czasami znikają 
z rodzicami niemal bez uprzedzenia, 
czasami poprzedniego dnia wieczo-
rem bąkną, że od jutra ich nie będzie. 

I rzeczywiście nie ma…

My z Ukrainy…

Fotovoltaika w Sulikowie 

Siedem instalacji fotowoltaicz-
nych zostało zamontowanych na 
sześciu obiektach użyteczności 
publicznej Sulikowa. Jako pierw-
szą „odpalono” w świetlicy wiej-
skiej w Mikułowej, a planowane są 
także w samym Urzędzie Gminy, 
w świetlicy w Studniskach Dolnych 
i Wrociszowie (w tym przypadku 
– w Górnym) i dwie kolejne w Su-
likowie – na szkole oraz Ośrodku 
Kultury. Łącznie szacuje się, że po-
żytek z nich sięgnie ponad 110 kW. 
Wszystko kosztowało niemal pół 
miliona, z czego dofinansowanie – 
ok. 340 tys. zł.

Korzyści będą nie tylko finanso-
we, Sulików leżący u podnóża rela-
tywnie wysokiego zbocza w warun-
kach inwersji w okresach opałowych 
miał widoczne problemy z utrzyma-
niem czystości powietrza. Będą zde-
cydowanie mniejsze. 

Lew (będzie) odnowiony 

Ponad 26 mln zł to kwota, którą 
władze Lwówka Śląskiego przezna-
czają na inwestycje w przyszłorocz-
nym budżecie. Po zestawie zadań 

widać, że we Lwówku – jak w niemal 
wszystkich polskich samorządach 
– rok 2023 będzie „chudy”. Budo-
wa oświetlenia ulicznego, budowy 
i remonty chodników, termomo-
dernizacja placówek oświatowych, 
itp. – te zadania są „na oko” mało 
efektowne, choć przecież niezbęd-
ne. Najdroższa będzie budowa sieci 
kanalizacyjnej między Rakowicami 
Małymi i Wielkimi, bo pochłonie 
niemal 4,5 mln zł.

Z inwestycji „dla oka” w długim 
spisie pozostała renowacja Fontanny 
Sukienników i Fontanny z Lwem na 
lwóweckim rynku, co ma kosztować 
ok. 150 tys. zł. Na inwestycje „z roz-
machem” przyjdzie zapewne czas 
później… Takie czasy. 
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Pomniki Izerskie

Tablica  
w Olesznej

Piaskowcowe tablice „wpisały się” 
w krajobraz miejscowości Pogórza 
Izerskiego. Nie tylko one zresztą, bo 
w niektórych witają albo drewniane 
rzeźby, albo też drewniane tablice. 
Ale piaskowiec jest wdzięcznym ma-
teriałem, bo daje możliwość nie tyl-
ko wykucia liter, ale i zdobień – wi-
zerunków charakterystycznych dla 
miejscowości.

W przypadku Olesznej Podgór-
skiej to wieża kościoła ewangelic-
kiego, zachowana do dziś. Wbrew 
niektórym opiniom sam kościół 
nie został zburzony po, a grubo 
przed II wojną światową, na skutek 
wyjątkowo nieszczęśliwego zbiegu 
okoliczności (pisaliśmy o tym w po-
przednich wydaniach „Ech”). Wieża 
została. Kościół katolicki, w dobrej 
kondycji, też góruje nad wsią, ale 
uznano, że to wieża nieistniejącej już 
świątyni jest dla sołectwa bardziej 
charakterystyczna. 

Podobne tablice zdobią między 
innymi inne miejscowości. Widzi-
my taką w parku w Gryfowie, na 
wjeździe do Proszówki, w Olszynie 
i Wleniu. W Proszówce, o czym pi-
saliśmy w jednej z gazet, działa cała 
pracownia, w której takie kamienne 
pamiątki przygotowywane są dla za-
interesowanych.

Stoi na stacji lokomotywa, cięż-
ka, ogromna i pot z niej spływa…” 
któż z nas nie pamięta tego uro-
czego wierszyka o abstrakcyjnym 
parowozie, dyszącym parą, atletach, 
kotletach i wielu wagonach, docze-
pionych do owej lokomotywy.

Na stacji w Świeradowie-Zdroju 
też stoi lokomotywa, a precyzyjnie 
parowóz, tyle, że an i nie jest spo-
cony, ani nie sapie… może dlatego, 
że to „Stacja Kultury”, więc wypada 
się zachowywać należycie. A na se-
rio – parowóz jest ozdobą i atrakcją 
stacji, na której rozgrywają się roz-
maite sceny i imprezy. Czy będzie 
tak samo, jeśli – o co walczy bur-
mistrz miasta – na torowisko, które 
ma zostać odbudowane od Gryfowa 
Śląskiego do Świeradowa-Zroju 
wrócą pociągi? Międzygminne po-
rozumienia już zapadły, w Mirsku 

na dworcu sporo już wykonano, te-
raz tylko pozostały poważne prace 
na linii przebiegu odświeżanej dro-
gi kolejowej i „Stacja Kultury” już 
przestanie być cichym zakątkiem 
miasta. 

Wprawdzie Festiwal komedii fil-
mowych rozgrywa się w Lubomierzu 
i kanwą historycznej jego części są 
filmy związane z trylogią „Samych 
Swoich”, ale przecież komedie to nie 
tylko dzieła Sylwestra Chęcińskiego, 
ale też Stanisława Barei, przez kilka 
lat mieszkańca nieodległej od Lubo-
mierza Jeleniej Góry.

Stanisław Bareja był absolwentem 
jeleniogórskiego I LO im. St. Żerom-
skiego, o czym informuje specjalna 
tablica honorowa z makietą prze-
sławnego misia. Z życia czerpał wiele 
inspiracji, można przypuszczać, że 
z życia jeleniogórskiego także. Nie jest 
przypadkiem, że w „Misiu” właśnie 
pada zdanie: „ten kamień jest z Jele-
niej … to znaczy z Jasnej Góry …”.

Związków Lubomierza i Jeleniej 
Góry na kanwie „barejady” jest zresz-
tą więcej. Nawet sam Stanisław Bareja 
nie przypuszczał zapewne, że festiwal 
filmowy może odbyć się… bez poka-
zu filmów! A to się zdarzyło w ostat-
nim roku, bo konkursowe prezentacje 
filmowe lubomierskiego Festiwalu 
odbywały się w jeleniogórskim kinie, 
choć aktorzy gościli w „ogrodach” za 
Muzeum Kargula i Pawlaka w Lubo-
mierzu. 

Nic więc dziwnego, że jeleniogó-
rzanie przebąkują, iż byłoby zna-
komicie, gdyby właśnie w Jeleniej 

Górze odbył się równoległy Festiwal 
Filmowy poświęcony filmom Stani-
sława Barei, który ubóstwiał kręcenie 
komedii, skoro w Lubomierzu filmów 
tego kultowego reżysera w trakcie 
tamtejszego Festiwalu się nie wy-
świetla. A ostatnio nie wyświetla się 
w ogóle filmów…

Katarzyna Bareja, córka reżysera, 
autorka niedawno wydanej książki 
„Żaby w śmietanie”, będącej wspo-
mnieniem o jej Ojcu wspomina-
ła podczas spotkania autorskiego, 
promując tę książkę, iż reżyser był 
istnym pożeraczem słowa drukowa-
nego – czytał kilka książek na raz, 
a jednocześnie pochłaniał czasopisma 
w tempie, którego nie można sobie 
wyobrazić.

– Planował, że wróci na Dol-
ny Śląsk, właśnie do Jeleniej Góry 
i w okolice – mówiła. Niestety, zmarł 
w 57. roku życia. Jego nauczyciele naj-
pewniej zdziwiliby się bardzo, gdyby 
zobaczyli, że w szkole wisi tablica 
pamiątkowa „tego nygusa”, bo aktyw-
ność życiowa licealisty była ogromna, 
jednak szkoła nie była miejscem jego 
samorealizacji. Z radością chodził do 
teatru, chciał być marynarzem, ale po 
próbnym rejsie i wyjątkowo „dyna-
micznej” chorobie morskiej odpuścił 
sobie swoje marzenia w tym wzglę-
dzie. Z teatru wynosił znajomości, 

które potem procentowały w jego 
filmach, w tym m.in. podziw dla wy-
stępującej na scenie Teatru im. C.K. 
Norwida Ireny Kwiatkowskiej, którą 
zaangażował do „Zmienników”.

Sam też występował przede wszyst-
kim z… oszczędności. Czasy były 
takie, że należało planować filmy 
możliwie najtaniej, więc sam zagrał… 
starą Żydówkę, żonę zaangażował do 
„Żony dla Australijczyka”, czy „Bru-
neta wieczorową porą”… To nie był 
przejaw kumoterstwa – wyjaśnia K. 
Bareja – czasami sprzeczał się z żoną 
i żeby dać wyraz temu, że się z nią 
nie zgadza, to gotując obiad (a robił 
to z przyjemnością) używał czosn-
ku, którego żona nie znosiła. Zapach 
czosnku był zwiastunem, albo fina-
łem domowej awantury. 

I bimber. Sam nie opił alkoholu, 
ale nie tylko pędził bimber, ale też 
nauczył tego córkę, właśnie Katarzy-
nę i uważał to za świetny dowcip, że 
dziecko wie, jak przyrządzić zacier.

Nie wymyślał dialogów, ale uważ-
nie słuchał swoich rozmówców 
i z tego powstawały najbardziej za-
bawne fragmenty jego filmów…

Może rzeczywiście taki festiwal 
wspomnień o Stanisławie Barei i jego 
dziele powinien zaistnieć? A czy 
w Lubomierzu, czy w Jeleniej Górze – 
to już całkiem inna sprawa. 

Festiwal filmowy bez prezentacji filmów

To możliwe tylko w stolicy komedii filmowej 

W gminie Warta Bolesławiecka 
zdecydowano, iż ze spisu pomników 
przyrody nieożywionej należy skreślić 
cztery pozycje, w tym – jak na ironię – 
pomnik o nazwie „Stróż”, który, jak się 
okazuje, nie upilnował nawet sam sie-
bie. Jedynym powodem skreślenia po-
mników z listy pomników był fakt, że 
ich nie ma,  zniknęły. Zniknęły w ogó-
le, nie tylko z listy, ale i z przyrody.

Sprawa jest zadziwiająca, bo te po-
mniki to nie byle co. Wszystkie pby-
ły… głazami narzutowymi, a takie do 
lekkich nie należą.  Nie znamy dokład-
nej wagi pomników, ale domyślamy 
się, że były to pomniki wagi ciężkiej. 
Nikt ich do torby nie schował.  Nie-

brzydkie, bo były to głazy granitowe 
ciemnoróżowe.

W tej informacji znaleźliśmy jednak 
wątek optymistyczny, przynajmniej 
częściowo. Trzy z czterech pomników 
zostały odnalezione, więc jako że po-
wróciły realnie, to zapewne powrócą 
też formalnie, to znaczy na listy po-
mników przyrody.

W dokumencie, który zawiera opis 
tej sprawy nie udało się nam odna-
leźć informacji, kto je ukradł i jakim 
cudem. W każdym razie był to wy-
jątkowo zuchwały złodziej, bo ukraść 
wielki kamień, to trzeba mieć wielką 
wyobraźnię, mnóstwo siły. tyle, że ro-
zumek nieduży. 

Policjanci ze Lwówka Śląskiego za-
trzymali mężczyznę, który z jednego 
ze sklepów ukradł… damskie rajsto-
py. Przy przeszukaniu mieszkania za-
trzymanego złodzieja ujawniono też, 
że są tam inne elementy damskiej 
odzieży, m.in. gorset, biustonosz, ko-
szulki…  Zatrzymany nie potrafił po-
wiedzieć, skąd się wzięły u niego te 
rzeczy. Tym bardziej nie mógł sobie 
przypomnieć przyczyn dla których 
niezbędne mu były rajstopy.

Policjanci z Nowogrodźca z kolei 
schwytali po krótkim dochodzeniu 
innego mężczyznę, który ukradł sto-
jącą przy drodze wiejską skrzynkę na 
listy. On też nie wiedział po co mu ta 
skrzynka. Jedynym wytłumaczeniem 
było, że stała przy drodze, więc ją so-
bie wziął.

Bardziej przytomni okazali się zło-
dzieje, którzy dali się złapać „w bez-
pośrednim pościgu” w gminie Lwó-
wek Śląski, gdy wywozili osobowym 
autem skradzione płyty piaskow-
cowe. Ze skradzionych  płyt miała 
być ułożona posadzka w jednym 
z gospodarstw. Oni  jednak uznali, 
że ułożą posadzkę, ale w innych po-
mieszczeniu, w zupełnie innej wsi. 
Tak byli zajęci opracowywaniem 
koncepcji rozwoju działalności po-
sadzkarskiej , że wpadli autem do 
rowu razem z płytami. Policjanci po-
mogli im wydostać uwięzione w bło-
cie auto i zapewnili im noclegi (na 
dłużej), a samochodowi – strzeżony, 
aczkolwiek nie za darmo parking.

To tylko trzy wskazania kretyń-
skich złodziejstw z ostatnich tygodni 
w obszarze Pogórza Izerskiego. Nie 
wykluczamy, że były jeszcze głupsze, 
ale nie o wszystkich udało się nam 
dowiedzieć. 

W naszym rankingu absolutny 
prym wiedzie jednak inny złodziej, 
który operował wprawdzie tuż 

poza granicami gmin Partnerstwa 
Izerskiego, bo w Węglińcu, jednak 
wspominamy o jego przypadku, al-
bowiem nic bardziej śmiesznego 
nie udało się nam odnotować. Otóż 
policjanci i strażnicy SOK pilnujący 
stacji schwytali w – a jakże – „ bez-
pośrednim pościgu” złodzieja, który 
z jednego z wagonów stojących na 
bocznicy ukradł… drzwi do wago-
nowej ubikacji. Ten bezpośredni po-
ścig trwał długo, bo i policjanci, i so-
kiści zataczali się ze śmiechu goniąc 
złodzieja po podkładach kolejowych, 
niosącego drzwi ciężkie, jak nie-
szczęście. Uciekającemu z wielkim 
ciężarem plątały się i ślizgały nogi, 
ścigającym też, bo nie mogli uwie-
rzyć w to, co widzą. Łup został od-
zyskany, m.in. dlatego, że uciekający 
osłabł i zachodziła obawa, że dojdzie 
do zatrzymania akcji serca ze wzglę-
du na wysiłek.

Złodziejski pech dał znać o sobie 
także w Nowogrodźcu, gdzie kilka 
lat temu (2019) dzięki błyskawicznej 
akcji strażaków i informacji świadka 
zdołano uratować mężczyznę, który 
stracił przytomność w zadymionym 
budynku. Policjanci weszli do po-
mieszczenia, wyciągnęli poszkodo-
wanego, a strażacy podali mu tlen, 
więc nieszczęśnik odzyskał błyska-
wicznie przytomność. To była dobra 
(dla niego także) wiadomość. Chwi-
lę później już było zdecydowanie 
gorzej. Policjanci bowiem ustalili, 
że uratowany jest poszukiwany do 
obycia kary 6 miesięcy więzienia za 
kradzieże, więc natychmiast zabez-
pieczyli 33.latka do dalszych działań. 
Wprawdzie lepiej stracić wolność 
na pół roku, niż życie, bo tej drugiej 
straty „odkręcić” już nie można, ale 
kiedy jegomość się ocknął, to musiał 
się bardzo zdziwić, a może nawet 
chciał się uszczypnąć. 

– odchudziłam ten tekst w sensie 
słów… – mówiąc zwyczajnie brzmia-
łoby to: „skróciłam tekst”. prościej, 
czytelniej, naturalnie… Może nawet 
mądrzej? 

– w dramatycznej skądinąd relacji 
z okupowanej Ukrainy znaleźliśmy 
zdanie, które – mimo tragizmu wy-
darzeń – wzbudziło uśmiech. Otóż 
dziennikarza jednego z najbardziej 
poczytnych portali internetowych 
w Polsce napisał: „(…) w Mariupo-
lu wybuchł wybuch”.  Nie będziemy 
tego komentować w żaden sposób, bo 
brakuje nam słów na takie dictum.

– odnotowaliśmy wzrost do góry 
– powiedział jeden ze skarbników sa-
morządowych, mówiąc o rosnących 
kosztach utrzymania. Rozumiemy, że 
wzrost cen może niejednego wprowa-

dzić w stan podwyższonej nerwowo-
ści ale żeby aż takiej, żeby sugerować, 
że wzrosty mogą być też „w dół”? Tego 
się nie spodziewaliśmy.

„ to będzie mega petarda” – zapo-
wiedział jeden ze społecznych dzia-
łaczy walory organizowanej przez 
siebie imprezy. Zastanowiło nas, jak 
takie zdanie mógłby zrozumieć obco-
krajowiec, studiujący nawet filologię 
polską na renomowanym uniwer-
sytecie. Uznałby pewnie, że „polska 
język – trudna język” i dobrowolnie 
poddałby się karze, bo przecież prze-
tłumaczyć tego na ludzki, polski język 
nie da rady. Sięgamy po mistrzostwo, 
bo mając coraz mniejszy zasób słów 
staramy się oddać wiernie coraz szer-
szą skalę emocji. Ale… ani skuteczne, 
ani eleganckie to jednak nie jest.

Bezpłatna komunikacja miejska w Świeradowie-Zdroju została wpro-
wadzona już kilka lat temu i władze uznały, że to się bardziej opłaca, niż 
gdyby wdrożyć bilety ze wszystkimi konsekwencjami komunikacji płat-
nej. W rzeczywistości ta komunikacji ma charakter na poły międzynaro-
dowy, a nie tylko miejski, bo granica czeska tuż i pasażerowie mogą sobie 
podjechać do innego kraju bez zbytniej mitręgi.

Mówimy „nie widziałem was 
szmat czasu”. Szmat, to znaczy – jak 
długo, gdyby to mierzyć godzinami, 
miesiącami latami? A co to w ogóle 
znaczy (i czy coś znaczy – szmat?

Zdaniem językoznawców „szmat” 
to męsko rodzajowy odpowiednik 
szmaty, szmatki, żeńsko rodzajowe-
go określenia oznaczającego „duży 
kawał tkaniny”. Dawniej miało zna-
czenie dosłowne i odnosiło się do 
materiałów – powiedzmy – krawiec-
kich, a pozostało już tylko jako nie 
do końca określona miara. 

Mówimy więc – „szmat czasu”, 

„szmat drogi”, szmat życia”. Ponoć 
dawniej (drzewiej – jak się niekiedy 
określa, ale to już zupełnie inny te-
mat), określenie „szmat” w postaci 
zdrobniałej, „szmatek”, albo „szma-
cik” odnosiło się też do małego ka-
wałka czegoś, choćby „szmacika 
chleba”, czyli kawałka tak małego, że 
mniejszego od kromki. Dziś ludzie, 
którzy mają nieco większą językową 
wyobraźnię, niż przeciętnie używają 
słowa „skrawek”, choć to niedokład-
nie to samo. Jeśli ktoś dziś powie, że 
poznał „szmat historii” i kupił „szmat 
gruntu”… kto takiego zrozumie? 

Złodziejskie meandry

Szmat, czy szmata

O mowo polska

Bezpłatna 

Kradzież bardzo zuchwała

Stoi na stacji...


