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Śnieżna „faza różowego pąka”

Chcesz zasmakować tradycyjnych potraw regionalnych, posłuchać występów 
zespołów folklorystycznych, zobaczyć oryginalne wyroby rękodzielnicze. To 

wszystko i wiele innych atrakcji znajdziesz na niepowtarzalnej imprezie:

„Izerskie Klimaty, Izerskie Bogactwa”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie 

zaprasza na dni folkloru z Wielką Galą Izerską, które rozpoczynają się 
23 lipca na stadionie Miejskim w Mirsku.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
 

Słowo od Redaktora
Kolejna edycja „Ech Izerskich” jest odmienna od 

poprzednich. Inna, choć mamy nadzieję, że tak samo 
ciekawa, albo i ciekawsza.

Staramy się utrzymać te wszystkie stałe tematy, któ-
re interesują naszych Czytelników, a więc m.in. prezen-
tację miejscowych twórców i rękodzielników, staramy 
się zaglądać do Państwa domów i – jeśli gospodarze 
się godzą – pokazywać innym, jak można „zamieszkać 
piękniej”.

Przekazujemy cokwartalny „Serwis Partnerstwa 
Izerskiego”, informując o tym, co robimy, co chcemy 
zrobić, kto nas odwiedził i kogo odwiedziliśmy. Suk-
cesywnie drukujemy kalendarz imprez i przeróżnych 
przedsięwzięć na Pogórzu, a jest ich coraz więcej i są 
coraz ciekawsze. W każdym wydaniu prezentujemy 
„Partnerstwo w pigułce”, starając się zawrzeć w kró-
ciutkich notkach mini-wiadomości o Pogórzu. Wciąż 
poszukujemy nowych tematów, które dla naszych Czy-
telników mogą być ciekawe.

Informujemy przy okazji, że każde wydanie „Ech 
Izerskich” ukazuje się nie tylko na papierze, choć w tej 
postaci są dla Czytelników najatrakcyjniejsze, ale też 
w internecie. Kto nie dotarł do wydania „papierowego” 
– może tę gazetę znaleźć w sieci.

A ta edycja „Ech” jest inna m.in. ze względu na 
objętość i zawartość. Po pierwsze: zdecydowaliśmy się 
wyjątkowo – ze względu na wakacje – wydać gazetę na 
20, a nie 16 stronach, jak dotychczas. Środkowe strony 
stanowią swoisty przewodnik wakacyjny po niektó-
rych zamkach, pałacach i tajemnicach Pogórza. Mamy 
nadzieję, że nasi Czytelnicy, a także Goście naszych 
Czytelników, czy też turyści, którzy przebywają w izer-
skich gospodarstwach agroturystycznych zechcą sko-
rzystać z podpowiedzi i odwiedzić te miejsca. A może 
znajdą także inne, równie ciekawe, napiszą do nas i w 
kolejnych wydaniach zapoznamy z nimi wszystkich 
naszych Czytelników? Zapraszamy i… do zobaczenia 
we wrześniu.

Redaktor Naczelna, Bożena Mulik z Zespołem

Koniec czerw-
ca – to czas lawen-
dy. Przywykło się 
sądzić, że widok 
fioletowych łanów 
jest wizerunkiem 
przypisanym Fran-
cji, ale to nieprawda. 
U nas, na Pogórzu 
Izerskim pojawia się 
coraz więcej takich 
pól – pod Uboczem 
(Gmina Gryfów Ślą-
ski), pod Mlądzem 
(Gmina Mirsk) i w 
co najmniej kilku in-
nych miejscach pro-
wadzone są uprawy, 
a zebrane kwiaty słu-
żą do produkcji wielu efektownych drobiazgów.

Suszone kwiaty, wianki, koszyczki, sakiewki… 
i wiele, wiele innych które pachną i zdobią. A do tego 
najczęściej ludzie, którzy uprawiają lawendę zajmują 
się też inną działalnością twórczą – produkują cera-
mikę, różne przedmioty ozdobne, a czasami prowa-
dzą uprawy także innych roślin.

Sadownicy nazywają pierwszy okres kwitnienia jabłoni 
– „fazą różowego pąka”. To poetyckie sformułowanie odnosi 
się do szczególnej sytuacji, kiedy kwiat jabłoni jest wyjątko-
wo wrażliwy na spadki temperatur i nagłe oziębienie może 
zniweczyć całoroczny trud. I tak się stało w tym roku. Nim 
jeszcze przyszli w połowie maja „zimni ogrodnicy” , już 3 
maja spadł śnieg i przykrył rozwierające się kwiaty, a potem 
dwie noce przymrozków dopełniły miary zniszczenia. Wio-
sna nie była łaskawa dla jabłoni, klęski urodzaju w tym roku 
w sadach nie będzie…

Lawendowe żniwa

A na terenie Pogórza (w gminie Nowogrodziec) 
jest nawet gospodarstwo agroturystyczne o nazwie 
‘Lawenda”. I jak tu nie uwierzyć, że lawenda podbiła 
nasze serca?

Lawenda jest jednak magnesem. I trudno się dzi-
wić, patrząc na lawendowe pola na Pogórzu.

Dom będzie jak nowy
(Siekierczyn). Trwa intensywny remont Ośrodka Kultury 
w Siekierczynie. Budynek jest solidny i wygląda okazale, ale 
m.in. stan dachu był na tyle niezadowalający, że trzeba było 
wyłączyć ten obiekt z użytkowania i zrobić tu solidny remont. 
Aż do późnej jesieni trzeba będzie szukać innego miejsca na 
działalność, ale później będzie tu jak w pałacu, albo i lepiej.

Na zdjęciu: zbiór lawendy w Uboczu

Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
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Wydawca: „Stowarzyszenie LGD Partner-
stwo Izerskie”, Ubocze 300, 59-600 Gryfów 
Śląski, www.lgdpartnerstwoizerskie.pl,  
tel. 75 7813163, red. nacz. – Bożena Mulik.

Gryfów Śląski. Czy wraca moda na po-
mniki? Niewiele stawia się dziś pomników 
w naszych miejscowościach. Niknie ze 
świadomości możliwość, że jakiś człowiek 
(poza Janem Pawłem II) byłby godny upa-
miętnienia w takiej formie. Czy to słuszne? 
Sprawa wyboru.
Ale w niejednej miejscowości – także na 
Pogórzu – pojawiają się obeliski. Z reguły 
podkreślają jakiś jubileusz miejscowości, 
powstałej 700 – 800 lat temu. W Gryfowie 
Śląskim wystawiono obelisk dla upamięt-
nienia 100-lecia istnienia parku miejskie-
go. Teraz wypada, by ten park zrewitali-
zować. Może to też jest dobry sposób na 
obchody jubileuszu.

Leśna. Miasto, dręczone a to po-
wodziami, a to pożarami, miało jednak 
w swojej historii na tyle siły, by wstawać 
ze zgliszcz i ruin, m.in. dzięki zyskom ze 
sprzedaży pereł rzecznych (szczyt poło-
wów przypadł na przełom XVII/XVIII w.). 
Ale…zgodę na połów skójki perłorodnej, 
wydaną przez cesarza Rudolfa II w 1595 r. 
uchylił edykt Augusta II Mocnego (1729), 
bo wystarczyło niewiele ponad sto lat ło-
wienia pereł, by skójka właściwie przestała 
istnieć. (reszta – w notce z Zawidowa).

Lubomierz. Trwają przygotowania 
do XV (JUBILEUSZOWEGO!) Festiwalu 
Filmów Komediowych, który tradycyjnie 
odbędzie się w sierpniu. – Chcielibyśmy 
i w tym roku zorganizować w kościele pw. 
św. Maternusa koncert muzyki filmowej - 
mówi kierująca Biurem Festiwalu Jadwiga 
Sieniuć. – W ub. roku bohaterem koncertu 
był Wojciech Kilar, a sam koncert okazał 
się znaczącym wydarzeniem artystycznym 
nie tylko Festiwalu, ale i w regionie. Nie 
powiem jeszcze, którego z kompozytorów 
mamy na uwadze w tym roku, nie chcę za-
peszać, ale…

Lwówek Śląski. Dariusz Miliński 
z Pławnej jest nie tylko posiadaczem wielu 
efektownych wyróżnień, ale także zdobyw-
cą nagrody nader oryginalnej – „Nagrody 
Honorowej Aliny Obidniak”, wieloletniej 
dyrektorki Teatru im. Norwida w Jeleniej 
Górze za pomysł i realizację idei „Zamek 
Legend Śląskich”.                             

Mirsk. „Myślnik” – to szkolny teatr przy 
mirskim LO, który ponoć gwarantuje zro-
bienie kariery tym, którzy w nim występo-
wali. Nie tylko aktorskiej, bo wśród byłych 
uczestników licealnych zabaw teatralnych 
są m.in.: sekretarz ambasady Rzeczypo-
spolitej w Berlinie, prezenterka jednego 
z dziecięcych programów telewizyjnych 
BBC oraz – co oczywiste – animatorzy te-
atralni. Do tematu powrócimy – naturalnie 
po wakacjach.

Nowogrodziec. Niewiele osób wie, że 
swego czasu był tu… urząd celny, a pre-
cyzyjnie – komora celna w Ołdrzychowie. 
Ale… Ołdrzychowa też już nie ma, od 
dawna stał się częścią Nowogrodźca. A – 
na marginesie - ta dawniej samodzielna 
wieś przechodziła różne koleje losu, bo 
leży nad Kwisą, która stanowiła granicę 
między Górnymi Łużycami, a Śląskiem. 
Istnienie tu celników było więc jak najbar-
dziej zasadne.

Olszyna. Rada Miejska przyjęła w mar-
cu „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny”. Dyskusja nad dokumentem trwała 
niemal rok, w tym czasie przeprowadzono 
m.in. konsultacje społeczne na ten temat. 
Osią kontrowersji były elektrownie wia-
trowe, które przy obowiązujących dawniej 
planach nie mogły być tu budowane. Zapis 
w Studium umożliwia teraz takie inwesty-
cje przy zachowaniu rygoru, że żaden wia-
trak nie może stanąć bliżej, niż 500 m od 
najbliższych zabudowań mieszkalnych.

Siekierczyn. Trwają przygotowania do 
kolejnego rajdu rowerowego po Wielko-
polsce, z początkiem w Borui. – Jeździmy 
tam już 14 lat – mówi Bogusław Kulsze-
wicz, kierownik Gminnego Ośrodka Kul-
tury i Sportu w Siekierczynie. - Tym razem 
pojedzie 70 osób, więc i przygotowań jest 
sporo, i o odpowiednio liczną grupę opie-
kunów też trzeba zadbać. Wprawdzie ro-
werowa impreza jest bezpieczna, niemniej 
staranność w przygotowaniach gwarantu-
je, że nie zdarzy się nic niepotrzebnego.

Kromnów (gm. Stara Kamienica). 
Przed końcem listopada br. w nieużytkowa-
nym od dawna zborze poewangelickim zo-
stanie otwarta Artystyczna Galeria Izerska. 
Obiekt jest trudny do remontu i wymaga 
wielkiej staranności (m.in. trzeba wymie-
nić 6 wielkich belek stropowych, liczących 
po 13 m długości i odrestaurować zabyt-
kowe wnętrza), a także sporych pieniędzy 
(ok. 1.646.000 zł), które szczęśliwe udało 
się pozyskać, w większości z Regionalnego 
Programu Operacyjnego.

Świeradów Zdrój. Źródło dokto-
ra Adama  leży przy niebieskim szlaku 
w Świeradowie Zdroju i do dziś pulsuje 
zdrową, czystą wodą. A nazwano je tak 
na cześć lekarza Uzdrowiska, z przełomu 
XIX/XX w, którego zresztą nazywano z ko-
lei „twarogowym doktorem”. Sugerował 
bowiem i wdrażał wiele terapii w oparciu 
o naturalne metody i środki. Ciekawe, czy 
i dziś polecałby sery, wiedząc, że w wielu 
nieodzownym składnikiem jest ...chemia. 

Warta Bolesławiecka. Już w XIV w. 
znana była jako osada górnicza, przywi-
lej dobywania skarbów ziemi nadał sam 
książę Bolko II, a dowodem na intensyw-
ną, acz późniejszą eksplorację tej ziemi są 
tzw. Wartowickie Wąwozy.  To nic innego, 
jak głębokie wyrobiska po kamiennym bu-
dulcu do dawnych zamków i okolicznych 
dworów. Ludzie wyręczyli naturę w uatrak-
cyjnianiu powierzchni ziemi.

Wleń. „We Wleniu skały szyją” – to 
określenie wkrótce obiegnie świat. Roz-
poczyna się bowiem kolejny etap remontu 
najstarszego kamiennego zamku w Polsce. 
Zachowana tu wieża kamienna (okrągła) – 
stołp – stoi na niższej, sześciobocznej, a ta 
z kolei opiera się na bazaltach poduszko-
wych, skałach wulkanicznych, które pod 
wpływem czasu zaczynają kruszeć. Żeby 
zamek nie runął, trzeba je przemyślnie ze-
spolić, czyli „zszyć” najnowocześniejszymi 
technologiami. – Łącznie na remont zam-
ku tylko w ostatnich latach wydaliśmy ok. 
3 mln zł ze środków pozyskanych z innych 
źródeł, niż nasz budżet. W tym roku wyda-
my ponad 350 tys. zł z „cudzych” pieniędzy, 
a później przyjdzie czas na promowanie tej 
atrakcji – jednej z największych nie tylko 
na Dolnym Śląsku – powiedział burmistrz 
B. Mościcki.

Zawidów. Skójka perłorodna mogła-
by być dziś prawdziwym przebojem Po-
górza Izerskiego – powiedziała Agnieszka 
Roczon z Urzędu Miasta w Zawidowie. 
– Dwa lata temu gościli u nas specjaliści 
z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej 
Akademii Nauk w Krakowie, W pobliskim 
Kocim Potoku poszukiwali właśnie śladów 
tego małża. Przypuszczają, że właśnie Koci 
Potok może być ostatnim miejscem w gra-
nicach Polski, gdzie ten unikalny gatunek 
mógłby przeżyć do naszych czasów. Nie-
stety – takie badania wymagają pewnych 
nakładów finansowych, a pieniędzy na ich 
kontynuację – zabrakło. Może kiedyś się 
znajdą.

Gronów (gm. Zgorzelec). O dworze 
w Gronowie pisaliśmy w „Echach”, głów-
nie dlatego, że jest on dziś siedzibą artystki 
– plastyczki, Wandy Stokwisz-Dück. Ale 
jeden z poprzednich właścicieli pałacu (i 
całej wsi), w poł XIX w. był także posia-
daczem torfiarni, w której 4 pracowników 
produkowało rocznie ok. 100.000 kostek 
torfu, traktowanego jako opał, głównie 
przez uboższych mieszkańców okolic.

Pisarzowice (gm. Lubań Śląski). 
Jedna z dłuższych wsi w tej okolicy, ciąg 
zabudowań liczy ponad 4 km. W cza-
sach Króla Polski i Saksonii, Augusta II 
Mocnego nieopodal przebiegała droga 
pocztowa, łącząca Drezno i Warszawę. 
Ale… zajazd stanął tu dopiero później 
(1802). Budynek istnieje do dziś, ale ten 
niepozorny obiekt – niestety – nie jest 
wykorzystywany jako lokalna ciekawost-
ka. A mógłby być jedną z atrakcji, jakich 
Pisarzowice za wiele nie mają.

Platerówka. Włosień, jedna ze wsi tej 
Gminy (największa zresztą, bo sama Pla-
terówka jest mniejsza, ale bitna) jest miej-
scowością niezwykle oryginalną. W swojej 
historii przechodziła z rąk do rąk. Była i w 
królestwie Czech, potem w Saksonii, nieco 
wcześniej – w Austrii. Po Saksonii przeszła 
we władanie Prus. Ludzi, którzy obserwują 
te peregrynacje historyczne nie dziwi więc, 
że przystanek kolejowy we Włosieniu jest 
nazywany przez kolejarzy Batowicami 
Lubańskimi, choć w żadnym atlasie takiej 
nazwy znaleźć już nie sposób. W dodatku 
nawet tędzy historycy nie wiedzą, kiedy 
Włosień powstał, choć wszyscy są zgodni, 
że jest wsią starą. W dodatku jest jedyną 
tej wielkości wsią w okolicy, która nie ma 
własnego kościoła i nigdy go nie miała. Ale 
istniały tu i dwór, i pałac, nie wspominając 
o młynach, szkołach, itp.

Sulików. Wieś, która była miastem, 
więc przeszła odwrotną drogę, jak – dla 
przykładu – Olszyna. Sulików szczycił się 
statusem miasta już w XVI w., ale był za-
wsze miejscowością małą i biedną, więc 
łupiono go, palono, hulały tu zarazy i po-
żary, aż w końcu, w 1945 r. postanowiono, 
że będzie wsią i tak jest do dziś. Wprawdzie 
w 1994 r. mieszkańcy podjęli próbę odzy-
skania praw miejskich, ale na tyle niesku-
teczną, że na powtórzenie tego ekspery-
mentu nikt już nie miał ochoty.

SIEDEMNAŚCIE ZDAŃ (albo trochę więcej) o 17 gminach Pogórza Izerskiego

W krótkich notkach przybliżamy 
Państwu w sposób bardziej bądź 
mniej poważny, ale zawsze praw-
dziwy, historię i współczesność sie-
demnastu gmin Partnerstwa.

Fontanna Sukienników
Lwówek Śląski. Jedna z dwóch fontann 

w Rynku ozdobiona jest pomnikiem sukien-
ników. Przedstawia dwóch mężczyzn, trzyma-
jących belę sukna, tuż obok nich leży pies. Na 
cokole pomnika pokazano na tarczy herbowej 
charakterystyczne narzędzia pracy dawnych su-
kienników. Pomnik jest relatywnie nowy, ufun-
dowany został z pewnością już po 1920 r. przez 
Maxa Waltera. Wkrótce pomnik, jak i sama 
fontanna będą poddane konserwacji.
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Twórcy PogórzaKALENDARIUM IMPREZ 
LETNICH PLENEROWYCH  

w obszarze 
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA 
DZIAŁANIA PARTNERSTWO IZERSKIE 

LIPIEC
2-3.07.2011 Peczenica 2011  Gościszów

 (Gmina  Nowogrodziec)

14.07.2011 IX Festiwal Piosenki Kolonijnej Żabie Chóry
 (Gmina Świeradów-Zdrój)

14-16.07.2011 XVII Międzynarodowy Abstynencki 
Festiwal Muzyczny – Leśna 2011 OW „Baworowa”

 (Gmina Leśna)

15-17.07.2011 Lwóweckie Lato Agatowe
 (Gmina Lwówek Śląski)

 16-17.07.2011 VI Ogólnopolskie Imieniny Henryka, 
Henryki i Henrykowa 

(Gmina Lubań)

22-30.07.2011„Operacja Bieszczady 2011” 
– rajd rowerowy 

(Gmina Siekierczyn)

23.07.2011 Izerskie Klimaty Izerskie Bogactwa Mirsk
(Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

- Partnerstwo Izerskie)

23-24.07.2011 Izerska Gala Folkloru 
(Gmina Mirsk)

SIERPIEŃ
6.08.2011 Bike Maraton

 (Gmina Świeradów-Zdrój)

6.08.2011. Urodziny Jakuba – Dni Zawidowa 

8-15.08.2011 Ogólnopolski Festiwal 
Filmów Komediowych
 (Gmina Lubomierz)

13.08.2011 „Podróż do osiemnastowiecznej Zaręby 
(Lichtenau)-zespół parkowo-pałacowy w Zarębie 

(Gmina Siekierczyn)

19-21.08.2011 „II Niecodzienne Jarmarki 
Dziedzicowe- Imieniny Napoleona” w Mojeszu

(Gmina Lwówek Śląski)

20 -21.08.2011 Lato z Radiem Świeradów Zdrój

26.08.2011 Pożegnanie wakacji
- Rynek w Gryfowie Śląskim

(Gmina Gryfów Śląski)

27.08.2011 Finisz Wakacji – festyn 
(Gmina Leśna)

27-28.08.2011 Rajd Rowerowy 
„Zaręba-Siekierczyn-Frydland”

 (Gmina Siekierczyn)

28.08.2011 Święto Chleba- Dożynki Gminne 
 (Gmina Sulików)

28.08.2011 lub 4.09.2011 Dożynki Gminne 
(Gmina Warta Bolesławiecka)

30.08.2011 Dożynki wiejskie w Żarskiej Wsi
 (Gmina Zgorzelec)

Wróciło do mnie dłuto
(Stara Kamienica) Adam Spolnik swego czasu myślał 

o Akademii Sztuk Pięknych, bo pasjonował się rysunkiem. 
Życie potoczyło się inaczej, ale akurat jego „przypadek” ilu-
struje zasadność twierdzenie, że „historia kołem się toczy”. 
Po kilkunastu latach przerwy, pod wpływem chwili, naszło 
go, by może coś narysować… namalować. Powstawały całe 
serie rysunków, obrazów. Ale, że jego zdaniem to, co zosta-
ło na papierze – nie zawsze odpowiadało jego wszystkim 
oczekiwaniom i dwa lata temu sięgnął po dłuto.

– Na początku bez większego zapału, a właściwie – 
może i z zapałem, ale bez tej niezbędnej dozy fachowości, 
której nabiera się w trakcie studiów – powiedział. – Nadal 
odczuwam braki warsztatowe, muszę nadrabiać (o ile to 
możliwe) niedostatki teoretyczne większą pieczołowito-
ścią. A czasami po prostu odkładam dłuto, biorę siekierę 
i rozliczam się ze swoją pracą… Ale moje rzeźby zaczynają 
się podobać i nie ukrywam, że sprawia mi to sporo frajdy.

Nie tylko autorowi one się podobają. Kilka rzeźb poje-
chało już w Polskę, wiele – za granicę. Na kolejne pojawiają 
się już konkretne zamówienia, bo zleceniodawcy cenią au-
tora, a to już jest inny szczebel. – Ta rzeźba – Adam wska-
zuje św. Gotharda – pojedzie do Czech. – Jest tam restauro-
wana kapliczka tego świętego, Czesi zobaczyli moje prace 
i zamówili u mnie, chociaż pewnie i w Czechach ktoś by to 
zrobił. Traktuję to jako wyróżnienie, zobowiązanie i dowód 
zaufania.

Ono nie przychodzi od razu. Trzy ostatnie lata – to 29 
wystaw. Nie tylko rzeźby, a przede wszystkim prac pla-
stycznych. Ale poza twórczością tego typu A. Spolnik spo-
pularyzował swoją twórczość na Pogórzu Izerskim przede 
wszystkim dziesiątkami (jest ich ponad 80) tablic w formie 
płaskorzeźb. Zapowiadają przeróżne atrakcje, informu-
ją o „Odnowie Wsi”. Są i takie, które trafiają do odległych 
miast w Polsce, choćby do Gdańska. Internet czyni cuda.

Kreską namalować światło
Monika Barabasz-Kwaśniak ze Starej Ka-

mienicy nie musi szukać inspiracji daleko. 
Właściwie wcale nie musi jej szukać. Wystar-
czy, że wsiądzie na rower i w każdej okolicz-
nej wsi, już po paru kilometrach natyka się na 
domy, które aż się proszą o ich uwiecznienie.

– Zabudowa szachulcowa Pogórza Izer-
skiego jest niezwykła – mówi. – Dla mnie te 
domy są wypełnione światłem, choć przecież 
mają malutkie okienka i ich wnętrza bywa-
ją nastrojowo mroczne. Ale właśnie domy 
Kopańca, Chromca, Kwieciszowic, Małej Kamienicy, czy 
Antoniowa mają ten klimat, który bardzo mi odpowiada. 
Pewnie nie tylko mi, skoro przyjeżdżają tu ludzie nie tylko 
z Polski, kupują czasami ruinę takiej starej chałupy i wkła-
dają majątek, by ją odrestaurować. I do niej powracać. Ja 
staram się oddać ten ulotny urok wiejskiego domu na Pogó-

– W domu nie mam żadnej swojej rzeźby – mówi – 
i może to lepiej. Kiedy mam więcej czasu i się im przyglą-
dam, to widzę swoje błędy i miewam ochotę sięgnąć po 
siekierę…

Czasu – na szczęście – za wiele nie ma, bo zajmuje się 
w gminie organizacją działalności kulturalnej, nauką tańca 
(teraz nastolatki już nie zawsze gustują w tańcu konwen-
cjonalnym, wybierają modern jazz, itp. nowinki), śpiewu, 
itp. Organizuje warsztaty, zajęcia dla bezrobotnych, koor-
dynuje pracę galerii w Starej Kamienicy.

- Czekają na mnie różne rzeźbiarskie pomysły – głowa 
Światowida, ule figuralne… - mówi. Ale to sprawa czasu. 
Mam nadzieję, że niedługiego.

rzu, najchętniej piór-
kiem, ale czasami lep-
sza jest akwarela.

Nie rozstrzyga-
my – co jest lepsze, 
bo każdemu podoba 
się co innego. Ale jest 
coś w tych rysunkach, 
bo ludzie, którzy nie 
znają ani autorki, ani 
Pogórza, gdy widzą 
rysunek, czy akwarele 

chcą je kupić, by zawisły w ich domach. Czy to tylko wyraz 
tęsknoty mieszkańców betonowych klatek za czasami kie-
dy ludzie mieszkali inaczej? Czy uznania dla talentu? 

Monika, absolwentka cieplickiego Liceum Plastycz-
nego i architektury wnętrz Uniwersytetu Zielonogórskie-
go nie ukrywa, że wpływ edukacji plastycznej na tempo 
i sposób dojrzewania w tym fachu są różne. – Na stu-

diach okazało się, że nawyki wyniesione 
z dobrego przecież Liceum utrudniają 
nieco myślenie abstrakcyjne. W Liceum 
obowiązywały pewne rygory, wynikające 
m.in. konieczności realizacji jakichś „pro-
gramów”, a na studiach okazywało się, że 
przyzwyczajenia blokowały wyobraźnię. 
Tam – schematy, potem – poszukiwanie 
indywidualności. Ale… Liceum uczy tech-
niki, co też jest wartością. Szkoda tylko, że 
„zabija” otwartość na improwizacje.

Ci, którzy oglądali jej wystawy, widują 
jej prace m.in. w internecie, nie podzielają 
tych obaw. Zarówno rysunki, jak i akwa-
rele są łakomym kąskiem dla wszystkich, 
którzy cenią lekkość ręki i bezpretensjo-
nalność twórczości. 

Adam Spolnik i św. Gothard w towarzystwie półnagich kobiet.

Jeleniogórski rynek w akwareli M. Barabasz

Monika Barabasz przy jednej z chałup Antoniowa
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Czy możemy przejechać 70 km zimą, zgodnie z prze-
pisami, w wygodnie i bezpiecznie w ok. 80 – 90 minut, 
mając możliwość spokojnego przeczytanie ksiązki, czy 
gazety, w klimatyzowanym wnętrzu, nawet jeśli jeste-
śmy osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim?

Tak, i to już od 15 grudnia. Tego roku.
Wtedy właśnie będzie uruchomiony szynobus w ra-

mach przejazdów spółki Koleje Dolnośląskie. Pięć par 
takich pociągów będzie CODZIENNIE pokonywało 
tę trasę, którą w czerwcu 2011 r. przejechali w ramach 
przejazdu promocyjnego przedstawiciele samorządów 
lokalnych z Marszałkiem Województwa Dolnośląskie-
go, Rafałem Jurkowlańcem i wicemarszałkiem Jerzym 
Łużniakiem na czele.

Ta linia przecina niemal dokładnie po przekątnej cały 
obszar Partnerstwa Izerskiego. Zaczyna się w Zgorzelcu, 
później kolejnej stacje i przystanki wyznaczone są w Jerz-
mankach (gmina Zgorzelec), Mikułowej i Batowicach Lu-
bańskich, czyli we Włosieniu (gmina Platerówka), Zarębie 
(gmina Siekierczyn), Lubaniu, Olszynie, Uboczu (gmina 
Gryfów) i w samym Gryfowie, następnie w Młyńsku, po-
tem Rębiszów (gmina Mirsk), Starej Kamienicy i Rybnicy 
w tejże gminie i kończy w się w Jeleniej Górze.

Oznacza to, że 7 gmin Partnerstwa będzie połączonych 
wygodnym dojazdem. Uczniowie z kilku szkół na terenie 
Partnerstwa Izerskiego też posmakowali tej podróży, zo-
stali bowiem zaproszeni do jadącego tą trasą szynobusu.

– Otwarcie tej linii, a właściwie nieczynnego dla prze-
jazdów pasażerskich odcinka Zgorzelec – Lubań – powie-
dział Jerzy Łużniak, odpowiedzialny w Urzędzie Mar-
szałkowskim m.in. za komunikację, i kolejową, i drogową 
– było jednym z moich priorytetów. Jestem mieszkańcem 
Jeleniej Góry, choć pracuję teraz we Wrocławiu, stąd spra-
wy naszego regionu są mi bliskie. Myślę, że rozumiem je 
trochę głębiej, niż niektórzy moi koledzy w Urzędzie. Prze-
jazd promocyjny zaplanowaliśmy na czerwiec i zaprosili-
śmy wójtów i burmistrzów, ale i starostów powiatów lwó-
weckiego, zgorzeleckiego, lubańskiego i jeleniogórskiego, 
bo jest jeszcze sporo do zrobienia. Urząd Marszałkowski 

zainwestował wiele milionów 
złotych w modernizację tej linii, 
będzie inwestował kolejne mi-
liony. Kupiliśmy nowe szyno-
busy. Będziemy także dopłacać 
do tych przejazdów, bo nie będą 
one na początku rentowne. 
Chcielibyśmy też, żeby – szcze-
gólnie dla uczniów i ludzi star-
szych – były tanie. Kwota dofi-
nansowania rocznego sięgnie 
być może ponad 5 mln złotych, 
ale będziemy dopłacać tylko 
wtedy, kiedy szynobusami będą 
jeździli pasażerowie. Mówiąc 
wprost – jeśli ludzie będą jeź-
dzić i dowiodą, że taka linia jest 
potrzebna, to wtedy będziemy 
dopłacać. Jeśli szynobusy będą 
„wozić powietrze”, to zrezygnu-
jemy z tego eksperymentu.

Na Dolnym Śląsku to nie pierwsza taka próba. Uru-
chomiono nieco wcześniej linię między Wrocławiem 
i Trzebnicą. Okazuje się, że każdego dnia korzysta z niej 
ponad tysiąc osób. To wprawdzie nie oznacza, że koszty 
tej komunikacji się spłacają, ale jest dowodem na to, że 
ludziom jest ona potrzebna. Tak samo może być między 
Zgorzelcem i Jelenią Górą, a właściwie – tak samo powin-
no być.

– Oczywiście jest jeszcze wiele do zrobienia, do popra-
wienia – mówi Jerzy Łużniak. – Wiemy, że niektóre przy-
stanki są w fatalnym stanie, właściwie trzeba je zbudować 
od nowa. Zaprosiliśmy do tego przejazdu przedstawicieli 

Właśnie po to, by zobaczyli na własne oczy – co trzeba 
zrobić i jak szybko. Będziemy organizować całe cykle spo-
tkań z poszczególnymi gminami, by zaprosić do współ-
pracy samorządy. Kolej odbuduje przystanki, ale myślę, że 
byłoby lepiej, gdyby dozór i ich utrzymywanie przejęły sa-
morządy, bo mają bliżej i znają sytuację lepiej. Kilka spraw 
wyjaśniliśmy od ręki. Burmistrz Gryfowa Śląskiego zgłosił 
dwie sprawy – problemy z utrzymaniem czystości na placu 
przed dworcem kolejowym. Załatwiliśmy nieporozumie-
nie od ręki. Burmistrz Olgierd Poniźnik zadeklarował też 
publicznie, że Gmina odświeży dworzec, jeśli kolej kupi 
materiały. I to będzie także załatwione. Spotkamy się w 

DOLNOŚLąSKI  SZYNObUS
Inna jakość podróży, inne standardy komunikacji. Już niebawem.

P O  P O G óR Z U  I Z E R SK I M

lipcu w Gryfowie i ustalimy szczegóły 
zakupu i harmonogramy kolejnych prac. 

służb kolejowych zajmujących się dwor-
cami, czy innymi obiektami kolejowymi. 
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Takich zgłoszeń spraw do załatwienia było więcej. M.in. 
przedstawiciele Zgorzelca powiedzieli, że warto pomyśleć, 
by tę linię wpiąć do sieci euroregionalnej i stworzyć je-
den „euroregionalny” bilet umożliwiający poruszanie się 
pociągami w trzech krajach. Marszałek R. Jurkowlaniec 
„kupił” ten pomysł i powiedział, że zapewne w kolejnym 
roku (bo szynobusy ruszą dopiero w grudniu br.) będzie to 
załatwione. Taka organizacja wymaga międzynarodowych 
uzgodnień, podobnie jak inny pomysł samorządowców 
Zgorzelca, by dworcem początkowym dla tego pociągu był 
nie Zgorzelec Miasto, czy Zgorzelec Ujazd, ale… Goerlitz! 

Wtedy mieszkańcy zza Nysy będą mieli możliwość doje-
chania do podnóży Karkonoszy bez konieczności przesia-
dek. Rafał Jurkowlaniec powiedział, że zainicjuje badanie 
takich możliwości, bo ta sprawa z pewnością wymaga po-
rozumienia z firmami niemieckimi, ale sam pomysł jest 
znakomity i wart wdrożenia.

– O ile wiem (a pracowałem jako zastępca pre-
zydenta Jeleniej Góry) – dodał Jerzy Łużniak – spo-
ro młodzieży z Pogórza Izerskiego dojeżdża m.in. 
do uczelni w Jeleniej Górze. Taki pociąg rozwiązuje 
wiele problemów z dojazdem, co jest ważne szcze-
gólnie zimą, kiedy na drogach podgórskich jest śli-
sko i mniej bezpiecznie, a podróże się wydłużają. 
Jazda szynobusem będzie wygodna. 

– Dla powiatu lwóweckiego – powiedział sta-
rosta Lwówka Śląskiego, Stanisław Mrówka – 
uruchomienie tej linii jest ważne i bezpośrednio, 
i pośrednio. Ok. 30% trasy biegnie przez obszar na-
szego powiatu – Gryfów, Ubocze, Gajówka, Kwie-
ciszowice, Rębiszów, czy inne. Uważam ponadto, 
że im więcej towarów pojedzie pociągami (w tym 
kamień budowlany), to tym mnie wyjedzie tego to-
waru samochodami na drogi i tempo ich zużycia będzie 
wyraźnie mniejsze. Będzie luźniej na drogach. Ludzie i to-

wary pojadą pociągami, a drogi uwolnimy dla przyjezd-
nych z zewnątrz, bo upatrujemy jedną z szans naszego 
rozwoju w dynamizowaniu turystyki. Liczę na linię Jelenia 
Góra – Lwówek Śląski – Zebrzydowa.

- Nie zawsze doceniamy – dodał J. Łuż-
niak – tę właśnie rolę kolei. A wystarczy 
wspomnieć, iż przez stacje Wałbrzycha prze-
wija się rocznie 135 MILIONÓW TON TO-
WARÓW! Wyobraźmy sobie stan dróg i ilość 
aut, które musiałyby być użyte do transportu 
w tej skali. Rozumiem wiele pretensji do ko-
lei, ale popatrzmy też sprawiedliwie, co dzię-
ki niej się dzieje.

– A co jest do zrobienia na tej linii ze 
Zgorzelca do Jeleniej Góry? – zapytaliśmy 
w trakcie podróży.

– Wiele – powiedział Jerzy Łużniak – 
i nikt tego nie ukrywa. Trzeba odbudować 
przystanki, zmodernizować dworce, wyre-
montować pomieszczenia, które mają służyć 
za poczekalnie, czy kasy biletowe. Wystarczy popatrzeć 
na przystanki w Jerzmankach, czy Studniskach, ale też 
w Uboczu, czy inne. Trzeba wyciąć zakrzaczenia na to-
rach, żeby gałęzie nie niszczyły wagonów. Trzeba spraw-
dzić trwałość budowli na tej trasie, tj. mostów, przepustów, 
czy wiaduktów. A warto wiedzieć, że na ok. 70 km tej linii 
takich obiektów jest… PRAWIE DWIEŚCIE, dokładnie – 
194! Trzeba też zadbać o to, by sukcesywnie zmniejszać 
czas przejazdu, który nie powinien wynosić więcej, niż 
ok. 80 minut. To wymaga „grubszych” prac na torowisku 
i nie będzie możliwe od razu, ale im więcej ludzi będzie 
korzystać z szynobusów, tym szybciej się za to weźmiemy. 
To jest sprawa przebudowy łuków torów, takiego uzupeł-
nienia urządzeń ostrzegawczych na przejazdach, by były 
one bezpieczne i żeby szynobus nie musiał zwalniać. Pod-
czas przejazdu promocyjnego (co nasz reporter sprawdził 
osobiście w kabinie maszynisty) ze względu na ostrożność 
szybkość pokonywania takich „skrzyżowań” z drogami 
polnymi spadała poniżej 30 km/godz., a mogłaby wynosić 
nawet 70 km.

– I przede wszystkim – podkreślił J. Łużniak – jest dla 
nas ważne, by przystanki czy dworce były przyjazne dla 
pasażerów. Szynobusy będą jeździć przecież i wcześnie 

rano i późnym wieczorem. Ludzie nie mogą z komforto-
wego wagonu wysiadać w „czarną dziurę”. Muszą to być 
oświetlone, równe perony, bezpieczne, z małymi parkinga-
mi, z miejscami do przechowywania rowerów, itp. Tę spra-
wę widzi także Genowefa Ładniak, kolejna uczestniczka 
podróży szynobusem, prezes firmy „Koleje Dolnośląskie”. 
To ta firma zapewniła szynobus do przejazdu promocyj-
nego i będzie kierować wspomniane 5 par szynobusów od 
grudnia br. na tę trasę. – Szynobus zimą jest najpewniej-
szym środkiem transportu – powiedziała – ale dotarcie 
do przystanku czy dworca też musi być porządne, a sam 
dworzec – zadbany. Wiem, że będziemy musieli konkuro-
wać z autobusami różnych przewoźników. Wiemy już, że 
wzdłuż linii szynobusowej jeździ codziennie ok. 40 auto-
busów. Ale mamy swoje, kolejowe walory, m.in. ogrom-
ną ofertę zniżek na przejazdy, do 37 czy nawet 50 % dla 

poszczególnych grup pasażerów. Takich zniżek nie oferują 
przewoźnicy autokarowi. Chcemy wykorzystać wszelkie 
możliwości ustawowe, by pasażerowie szynobusów mieli 
tańszą podróż, bo komfort przejazdu u nas już teraz jest 
nieporównywalnie lepszy, niż w autobusach.

Tę ostatnią tezę mogliśmy sprawdzić osobiście…
Na peron stacji kolejowej Zgorzelec- Miasto podjechał 

żółto-czarny szynobus w barwach Dolnego Śląska. Fakt, 
że dworzec kolejowy w Zgorzelcu wygląda, jak zbombar-
dowany, bo ma powybijane szyby i jest zamknięty na głu-
cho, ale perony są schludne i zadbane. Szynobus podje-
chał niemal bezszelestnie, otworzyły się drzwi i mogliśmy 
wejść do wagonu zupełnie innego, niż przeciętne wagony 
pociągów.

Klimatyzowane wnętrza, wygodne foteliki, dużo miej-
sca między nimi. Specjalne pasy do przypinania wózków 
inwalidzkich, żeby nawet przy hamowaniu nie miotało 
nimi po całym wagonie. Specjalne uchwyty do nart, gdyby 
ktoś chciał z nimi jechać w góry. Specjalnie wyznaczone 
miejsca dla rowerów. Do każdego szynobusu można za-
brać bez kłopotów 5 rowerów. – Szynobus – wyjaśnił Jerzy 
Łużniak – jest produktem polskim. Produkują go polskie 
zakłady, ma polski serwis, więc nie będzie problemów 
z obsługą. Będzie wyposażony w nieodpłatny Internet 
bezprzewodowy, co oznacza, że dojeżdżający studenci, czy 
uczniowie bardziej odległych szkół mogą w nim przygoto-
wywać się do zajęć, gdyby o tym zapomnieli poprzedniego 
dnia.

Prawdziwą niespodzianką 
jest toaleta. Klimatyzacja – 
to norma. Zawartość sedesu 
czy zlewu nie spływa na tory, 
a do specjalnego pojemnika 
pod wagonem, gdzie zbierana 
jest systemem podciśnienia 
i usuwana dopiero na stacjach 
do kanalizacji. Szerokie wej-
ście umożliwia wjazd wóz-
kiem inwalidzkim, a system 
uchwytów pozwala niepeł-
nosprawnemu poruszać się 
w przestronnym wnętrzu bez 
kłopotów, itp., itd.

A cały wagon ma zainstalowanych kilka kamer, co po-
zwala na monitorowanie (i dokumentację) zachowania 
pasażerów. W jakimś stopniu wszystko to zabezpiecza wa-
gon przed wandalami.

– To kosztowne pojazdy – mówi Jerzy Łużniak – ale in-
westujemy z nadzieją, że zostaną dobrze przyjęte w tej czę-
ści Dolnego Śląska. Chciałbym by o tej porze w przyszłym 
roku można było powiedzieć, że eksperyment się powiódł, 
a potem rozważać kolejne pomysły samorządowców z gmin 
leżących na trasie przejazdu. A jest ich kilka, i wszystkie są 
interesujące, jak choćby powrót do połączenia kolejowego 
Jeleniej Góry i Berlina. Tak bywało jeszcze kilkanaście lat 
temu. Rozważana jest możliwość połączenia Gryfowa ze 
Świeradowem. Wedle dzisiejszej rzeczywistości – to zbyt 
odległe marzenia, ale… Jeśli kolej okaże się tu potrzebna, to 
tempo ich realizacji może niejednego zaskoczyć.
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Jedyny taki Park
Świeradów Zdrój. Park Ciemnego Nieba, jedyny taki 

w Polsce, a w ogóle – jeden z nielicznych w Europie. Został 
założony jako pierwszy na naszym kontynencie. Teraz – 
poza świeradowskim – jest jeszcze kilka innych, m.in. na 
Węgrzech, w Szkocji i na Słowacji, ale izerskiemu nikt już 
pierwszeństwa nie odbierze.

– Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo światło elek-
tryczne „zaśmieca” nam niebo – mówią fachowcy. – 
W dodatku tego światła jest coraz więcej. Ludzie dziś po-
trzebują nie tylko latarń ulicznych i oświetlonych dróg, ale 
także efektownych iluminacji obiektów – domów, mostów, 
iglic. Dziś to jest uważane za ładne, co się świeci i błyszczy, 
a przecież jest to tak odległe od natury.

Mrok jest wartością niedocenianą – twierdzą naukow-
cy – a przecież towarzyszył ludziom od tysięcy lat. W mar-
cu 2009 r. w Świeradowie zorganizowano nowatorską 
konferencję, przygotowaną przez miejscowe Nadleśnic-
two i Instytut Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
W ramach tego spotkania odbyły się dwa warsztaty pod 
zabawnie (pozornie) sprzecznymi hasłami: „Ciemna stro-
na światła” i „Jasna Strona Ciemności”. – Postanowiliśmy 
omówić „zaśmiecanie świata światłem” – powiedzieli or-
ganizatorzy. – Można bowiem udowodnić, że mieszkańcy 
choćby Las Vegas, oślepiani milionami neonów mogą nam 
zazdrościć… ciemności. W przeprowadzonym wówczas 
teście ustalono, że w okolicach Gór Izerskich jest ponad 
DWUDZIESTOKROTNIE ciemniej, niż na terenach zur-
banizowanych. A w ciemnościach najpiękniej widać nie-
bo…

cji kultury,  boisk sportowych, placów zabaw oraz innych 
miejsc do wypoczynku i rekreacji w plenerze. Nie zabrakło 
wniosków na dofinansowanie imprez lokalnych, kultywo-
wanie regionalnego dziedzictwa kulinarnego czy też  orga-
nizację warsztatów z różnych dziedzin m.in. snycerstwo, 
wikliniarstwo, garncarstwo. Pojawiły się również projekty 
innowacyjne jak interaktywne prezentacje, kompozycja 
księgozbioru bibliotecznego czy wdrażanie mobilnego 
systemu informacyjno - promocyjnego. W ramach działań 
związanych z zachowaniem lokalnego dziedzictwa kultu-
ralnego i historycznego zaplanowano wymianę części da-
chu  w zabytkowym kompleksie zabudowań, restaurację 
kaplicy oraz  konserwacje ołtarzy bocznych w obiektach 
sakralnych. 

Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 
podobnie jak w poprzednich naborach wniosków przycią-
gnęło wielu przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem 
z programu PROW. W związku z ograniczonym limitem 

„Niekiepskie” posiedzenie  Rady  Programowej

W pierwszym kwartale 2011 Stowarzy-
szenie LGD Partnerstwo Izerskie ogłosiło 
nabory wniosków na działania z zakresu 
PROW 2007-2013. Konkursy na „Odnowę 
i rozwój wsi” oraz  „Małe projekty” cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem Benefi-
cjentów. 

W ramach  naboru na „Odnowę i rozwój 
wsi”  wpłynęły cztery wnioski na łączną kwotę 
582 726,00 zł, natomiast na kwotę 807 402,49 
złożono aż 39 „Małych projektów”. Niewąt-
pliwie na tak dużą ilość wniosków wpływ 
miały szkolenia, które organizowaliśmy od 
początku tego roku. Złożone projekty były 
bardzo różnorodne, cechowały się oryginal-
nością zaplanowanych przedsięwzięć, a także 
ciekawym pomysłem na rozwiązanie potrzeb 
lokalnej społeczności. Dominowały projekty 
związane z wyposażeniem świetlic, instytu-

środków, spośród  sześciu złożonych projektów na łączną 
kwotę  664 755,97 zł dofinansowanie otrzymał  tylko jeden 
wniosek związany z rozwinięciem działalności gastrono-
micznej. W ramach działania „Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej” złożono cztery projekty na kwo-
tę łączną 343 228,50 zł. 

Członkowie Rady Programowej oceniając wyżej wy-
mienionej projekty pracowali wiele godzin, aby racjonalnie 
i sprawiedliwie dokonać wyboru wniosków do dofinanso-
wania. W trakcie jednego z posiedzeń swoją obecnością 
zaszczycił nas słynny aktor Pan Ryszard Kotys z Małżonką  
znany m.in. z roli  Mariana Paździocha  z serialu  „Świat 
według Kiepskich”. Obecność Gwiazdy polskiego ekranu 
była nieprzypadkowa gdyż Państwo Kotys odwiedzili nas 
jako potencjalni Beneficjenci zainteresowani działania-
mi PROW 2007-2013. Pozowanie do wspólnej fotografii 
i krótka rozmowa z aktorem uprzyjemniły ciężką pracę 
nad wyborem operacji do dofinansowania.

N A S Z E  PA R T N E R S T W O

W czerwcu w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Gru-
pa Działania – Partnerstwo Izerskie w Uboczu odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami  Koła Młodych Samorzą-
dowców z Lubomierza.  Wizyta studyjna została zorgani-
zowana w ramach realizowanego projektu „Nowoczesna 
edukacja szansą młodych lubomierzan” finansowanego 
przez POKL.  W wizycie  udział wzięło 18 członków Koła 
i dwaj opiekunowie, wicedy-
rektor  Zespołu Szkół w Lu-
bomierzu  Marek Chrabąszcz 
oraz prowadzący zajęcia Marek 
Misiewicz. Tematem  spotkania 
była działalność Stowarzysze-
nia LGD – Partnerstwo Izer-
skie. 

W trakcie wizyty młodzi 
ludzie zapoznali się z podsta-
wami prawnymi i zasadami 
organizacji stowarzyszenia, 
poznali  partnerów Stowarzy-
szenia,  a także strukturę władz 
i ich kompetencje.  Pani Prezes  
LGD  Bożena Mulik zaprezen-
towała zasady finansowania 
stowarzyszenia, formy działa-
nia oraz omówiła udział gminy 
Lubomierz w pracy Stowarzy-
szenia. Przedstawiła  również 

formy i rodzaj pomocy udzielanej gminom należącym do 
LGD Partnerstwo Izerskie. 

Na zakończenie młodzież miała możliwość zmie-
rzyć się z opracowaniem  pomysłu do „Małego projektu”. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały informacyjne do-
tyczące działań PROW 2007-2013 oraz działalności  LGD  
Partnerstwo Izerskie.

WIZYTA  STUDYJNA  KOŁA  MŁODYCH 
SAMORZąDOWCóW  Z  LUbOMIERZA

Mieszkańcy niektórych wsi chcą ogłaszać swoje 
miejscowości „strefą ciemnego nieba”. Taka ideę 
rozpowszechniają m.in. grupy mieszkańców Woli-
mierza w gminie Leśna, uważając, że ich wieś nie 
potrzebuje „śmieciowego światła latarń”. Nie ukry-
wamy – byliśmy tam z reporterską wizytą i przyzna-
jemy, że i za dnia, i nocą Wolimierz jest naprawdę 
malowniczy.

W listopadzie 2009 r., w wyniku podjętego podczas 
konferencji memorandum powołano właśnie Park Ciem-
nego Nieba.

Naukowcy szacują, że sztucznego światła przybywa 
w oszałamiającym tempie, prawie 10% rocznie. I ono tłu-
mi blask gwiazd. Obliczono, że w centrum Wrocławia – 
na przykład – można gołym okiem zobaczyć raptem 300 
gwiazd, ale nie można zobaczyć m.in. Drogi Mlecznej. 
A kiedy staniemy na hali w pobliżu Świeradowa, to można 
zobaczyć… DWA TYSIĄCE GWIAZD bez użycia lunet! 
W dodatku można zobaczyć galaktykę Andromedy, która 
jest od nas odległa o 2 mln lat świetlnych! Jak to daleko? – 
Dla zilustrowania tej odległości powiedzmy, że Słońce jest 
odległe od Ziemi raptem o… 8 minut świetlnych!

We wrześniu – jak co roku – astronomowie zorganizu-
ją po polskiej stronie – Dzień (a właściwie – Noc), kiedy 
to będzie można przy użyciu specjalnych instrumentów 
zwiększyć możliwości obserwacji nieba i z Parku Ciemne-
go Nieba najprawdopodobniej setki osób będzie oglądać 
gwiazdy. Czy będziecie wówczas z nami?

Jedyny taki przystanek...

...zbudowany przez grupę mieszkańców  – artystów 
z Wolimierza – stylizowany na podobieństwo domów 
przysłupowych, tradycyjnych w tej okolicy. Zaręczamy 
– nie ma takiego drugiego w całym świecie!
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Wlenski Gródek
Powstały na przełomie X/XI w., początkowo drewniany, 

podniesiony ok. 1008 r. przez Bolesława Krzywoustego do 
statusu kasztelanii otrzymał w latach 1163-1178 kamienny 
stołp, widoczny z daleka do dziś. Fundatorem tej potężnej 
budowli był Henryk I Brodaty lub jego ojciec – Bolesław 
Wysoki. To stanowi, że warownia ta jest NAJSTARSZĄ 
KAMIENNĄ BUDOWLĄ ZAMKOWĄ w Polsce. 

We Wleniu, z wielką radością, przebywała żona Hen-
ryka I – Jadwiga, uznana później za świętą (kanonizowana 

już w 1267 r.). Gościła we Wleniu po raz pierwszy w 1202 
r., a później wielokrotnie powracała. Na pamiątkę jej mi-
łości do Wlenia wytyczono w końcu XX w. tzw. ścieżkę 
św. Jadwigi – dziś interesujący szlak dydaktyczny.

A sam wleński zamek ma w swojej historii wiele gło-
śnych zdarzeń, związanych m.in. z księciem Bolesławem 
II Rogatką, zbójem i awanturnikiem. W 1256 r. zdobył 
się on na czyn nie do pojęcia w realiach tamtego świata. 
Październikową nocą zakradł się do zabudowań dzisiejszej 

Sobótki pod Wrocławiem i porwał przebywającego tam 
wrocławskiego biskupa, Tomasza I. Dostojnik Kościoła, 
wzięty w jasyr w samej bieliźnie został wsadzony do lochu 
właśnie we Wleniu. Więzienie biskupa było kartą przetar-
gową w różnych negocjacjach, toczonych później przez 
Rogatkę aż do Wielkanocy 1257 r., kiedy uwolnił swego 
więźnia, otrzymując żądane przywileje. Nie ustąpił wcze-
śniej pomimo protestów arcybiskupa z Gniezna i apeli sa-
mego papieża, Aleksandra IV. Nawet rzucona nań klątwa 
nie skłoniła Rogatki do ustępstw.

Zamek później przechodził do rąk różnych właścicieli, 
w tym husyty, Wacława z Osieka Łużyckiego, a od 1465 r. 
rycerza-rabusia Hansa von Zedlitz. Później jeszcze ko-

lejni właściciele przebudowywali go i ulepszali, w 1574 r. 
doprowadzono do zamku wodociągi z Kleczy (było to 
wówczas kapitalne przedsięwzięcie inżynierskie – długość 
wodociągu sięgała prawie 2,2 km). Zamek oblegano i zdo-
bywano w okresie wojny 30-letniej, a w końcu 1646 roku 
Szwedzi, trapieni brakiem żywności poddali się.

I to oznaczało śmierć zamku – 7 listopada 1646 r. 
cesarski generał Montecuculi wydał rozkaz wysadzenia 
warowni w powietrze. O trzeciej nad ranem wybuchły 
miny... Z wielkiej warowni pozostał tylko kamienny stołp 

i fragmenty murów 
okalających zamkowe 
założenie.

Mało kto domyśla 
się, że zamek we Wle-
niu zbudowano na 
szczycie... byłego wul-
kanu podmorskiego. 
Bazaltowe skały o cha-
rakterystycznych, ob-
łych kształtach (ba-
zalty poduszkowe), są 
dowodem na podwod-
ne erupcje lawy przed 
milionami lat.

Czerwcowe wydanie „Ech Izerskich” będzie nieco inne. Nadchodzą wakacje, będziemy mieli nieco 
więcej czasu (przynajmniej niektórzy), żeby zwiedzać. A dlaczego nie zacząć od… siebie? Od najcie-
kawszych obiektów Pogórza Izerskiego? Od zamków, pałaców i najciekawszych miejsc naszej ziemi?

Nasza gazeta trafia też w ręce naszych Gości, do gospodarstw agroturystycznych, pensjonatów, itp. 
Może warto skorzystać z takiej okazji i zaprosić także Ich do wędrowania. Wszystkich miejsc nie zoba-
czą, więc będą musieli przyjechać za rok…

Zapraszamy

Zamki
     i pałace

Stara Kamienica
O istniejącym tu zamku wspomina dokument z 1242 r., 

w którym zapisano, że Bolesław Rogatka darowuje nie-
określony bliżej gród rycerzowi Sibotto Scoffowi, jednemu 
z przodków potężnego później rodu Schaffgotschów. Prze-
budowano warownię w stylu renesansowym w 1562 r., ale 
w 1616 r. zamek spłonął. Odbudowywano go długo (1617-
1630), ale właściciel – wspomniany wcześniej Hans Ulrich 
Schaffgotsch – nie nacieszył się nim, bowiem oskarżony 
w okresie wojny 30-letniej przez cesarza Ferdynanda II zo-
stał ścięty, a jego dobra skonfiskowano i sprzedano. Zamek  
w Rybnicy trafił w ręce węgierskiego hrabiego, który szyb-
ko go jednak sprzedał, a w 1758 r. zamek spłonął ponow-
nie i został ostatecznie opuszczony. Do dziś zachowała się 
dwukondygnacyjna wieża i fragmenty rozległych piwnic.

Płakowice

Pałac zbudował (1550) Falkenberg z Podskala. Po prze-
budowach zamek stał się okazałym przykładem renesansu. 
Dziś – znany, ciekawy ośrodek, którym gospodarzy orga-
nizacja pozarządowa.

,
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Pałac w Jałowcu
Można powiedzieć, że na Pogórzu Izerskim niemal 

wszystko zaczynało się od Czochy. Jałowiec pod Lubaniem 
początkowo podlegał Lwówkowi w księstwie jaworskim, ale 
całą miejscowość wykupił  w XV wieku Hartung von Klüx. 
Mimo, że wieś leży na prawym brzegu Kwisy, w swojej hi-
storii nie była raczej związana ze Śląskiem, a z Górnymi Łu-
życami. W XV w. Jałowiec wykupiony został z kolei przez 
rodzinę von Nostitz władającą Czochą i dopiero Krzysztof 
von Nostitz sprzedał (1642) wieść swojej szwagierce, Sabinie 
i tym sposobem Jałowiec trafił we władanie rodów z okolic 
Zaręby. Potem znowu przechodził szybko z rąk do rąk.

A pałac, który do dziś jest ozdobą tej spokojnej wsi, leżącej nieco na uboczu jest budowlą neoklasyczną i powstał 
w okresie 1820 – 1826. Ozdobiony jest – zgodnie z ówczesną modą – czterokolumnowym portykiem z balkonem i fasadą 
nawiązującą do starożytnych budowli, wypełnioną alegorystycznymi figurami.

Co najmniej tak samo ciekawe, jak sam pałac, jest mauzoleum huzara, istniejące w parku obok pałacu. To grobowiec 
(niestety, nieco podniszczony), ostatniego męskiego potomka rodu Lachmannów, właścicieli wsi w pewnym okresie. Ro-
bert von Lachmann zginął w bitwie z Francuzami w sierpniu 1870 r., w wojnie prusko-francuskiej i wraz z jego śmiercią 
majątek przeszedł we władanie innych rodzin.

Pałac w Zarebie
Zaręba jest jedną ze wsi, która w swojej historii była wła-

snością… miasta, Dokładnie – nieodległego Lubania. Było 
to wprawdzie dawno, bo w XV wieku, niemniej dopiero 
w początkach tamtego stulecia mieszczanie lubańscy sprze-
dali całą wieś, wraz z jej mieszkańcami rodzinie von Salza. 
Do tej rodziny znaczna część wsi należała jeszcze w 1783 r. 
W okresie władania Zarębą przez von Salzów zbudowano 
we wsi dwa okazałe dwory i… oba padły ofiarą pożarów, 
które wydarzyły się jednego dnia! Ale nie było to za sprawą 
„umyślnego podpalenia”, tylko fatalnego zbiegu okoliczno-

ści i kataklizmu w całej wsi, bo ponoć „w czwartą niedzielę po Wielkanocy Roku Pańskiego 1673” zniszczeniu uległo 
wiele tutejszych domostw.

Pałac w Zarębie Górnej został przebudowany w połowie 
XIX w., w stylu neogotyckim i wielu podróżnikom przypomina 
do złudzenia koszary wiedeńskie.

Miłośnicy historii będą mogli już 13 sierpnia 2011 r. przenieść 
się – nie tylko myślą – do okresu okazałego baroku, bo wówczas 
odbędzie się teatralna inscenizacja w formule historycznej rekon-
strukcji, wjazdu słynnego w owym czasie podróżnika, Nathana-
ela Gottfrieda Leske do dworu, który zajmował wówczas szambe-
lan. Wolf von Leoben. Ta wizyta naprawdę miała tu miejsce, ale.. 
29 lipca 1782 r. Spektakl teatralny, w wykonaniu m.in. aktorów 
Zdrojowego Teatru Animacji z Jeleniej Góry będzie z pewnością 
jedną z większych atrakcji wakacyjnych w gminie Siekierczyn.

Gwiezdny Zamek
Legenda głosi, że ten zamek, z którego pozostało dziś tak niewiele, połączo-

ny był podziemnym przejściem z zamkiem w Grodźcu, położonym nie za blisko 
Gwiezdna, zwanego Gwiezdnym Zamkiem. Resztki jego ruin możemy dziś oglą-
dać na skraju Warty Bolesławieckiej. Czy to prawda? Czy średniowieczna technika 
wykopów pozwoliłaby na skonstruowanie tak długiego korytarza? Trudno w to 
uwierzyć, choć przecież niewykluczone, że przez kilkaset lat podziemne przejścia 
pozapadały się i wypełniły, więc dziś nie ma po nich śladu.

Z pewnością jednak już w okresie średniowiecza w tym miejscu stał kamienny 
zamek i strzegł granic terytorium lwóweckiego i bolesławieckiego. Założony był na 
przełomie XII/XIII w. przez rycerzy z Zakonu Templariuszy, ale… 

Chochlik historii 
sprawił, że pierwszym 
znanym właścicielem 
zamku był rycerz-rabuś 
nazwiskiem Stewitz, 
którego zachowanie da-
leko odbiegało od obyczajowości szlachetnych Templariuszy.

Zamek był zamieszkały aż do końca XVI w., ostatnie po-
twierdzenia o tym, że warownia była użytkowana, pochodzą 
z 1598 r. Potem opuszczono to miejsce, a ono powoli niszcza-
ło. Dziś nad Złotym Potokiem widzimy fragmenty murów, 
wzniesionych z ciosów piaskowca, pozostałości wałów obron-
nych i w miarę czytelne ślady po podwójnej fosie, która daw-
niej chroniła Gwiezdny Zamek przed napadami.

Gosciszow
 Gościszów. Zespół zamkowy zaliczany był do najpięk-

niejszych budowli renesansowych w XVIII w. Zniszczony 
w wyniku walk w 1945 r. Prywatna własność, niestety 
w zupełnej ruinie.

Rajsko
Czy była tu warownia w średniowieczu, chroniąca 

pogranicze, czy nie – historycy tego nie rozstrzygają. Być 
może istniała, zniszczona przez husytów (1431), odbudo-
wana w XIX w., a potem – na przemian – odbudowywa-
na i popadająca w ruinę. W 2011 roku zamek  znowu jest 
odbudowywany. Nowy właściciel zapowiada, że odzyska 
dawną świetność, a będzie służył dobrze gościom w XXI 
wieku.

, ,

,
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Jakiś zamek stał swego czasu na wysokim wzgórzu, nad 
wątłą rzeczką. Ale nawet jego początki są owiane tajemni-
cą. Jak wyglądał pierwotnie? Kto go zbudował i dlaczego?  
I kiedy? Historycy nie są zgodni w żadnej z tych spraw. 
Jedni wskazują Henryka I Jaworskiego z rodu śląskich Pia-
stów, ale inni Askańczyków z Brandenburgii, albo Wacława 
II, króla Czech, ale też ród Bibersteinów z Czech. Czy wa-
rownia powstała w XIII, czy w XIV wieku? Jak się nazywała? 
– Caychow? Zachow? Czy prawdą jest, że ta nazwa wzięła 
swój początek od zwyczajnej… czajki, ptaka gnieżdżącego 
się na wilgotnych łąkach. Ale przecież czajki nie gnieżdżą 
się nad górskimi rzekami, a taką była Kwisa, snująca się u 
podnóża Cisowej Góry, na której stał ten zamek. Mont Ta-
xus – Cisowa Góra była swego czasu cała porośnięta cisami. 
Do dziś zostało ich kilkadziesiąt, rosnących w parku. A je-
den monumentalny cis rośnie tuż przed zamkiem. 

Okazały zalew, który dziś widzimy, powstał tu prze-
cież dopiero w XX wieku. Wówczas dopiero zbudowano 
poniżej zamku zaporę, by chroniła te tereny przed powo-
dziami. Wielka woda, która zniszczyła tę krainę w 1897 r. 
sprawiła, że postanowiono o budowie ogromnych tam, 
imponujących swoją wielkością do dziś. A może nazwa 
– to najbardziej romantyczna wersja – wzięła się od uko-
chanej kobiety o imieniu Czajka? (Takie miana znane były  
i później, choćby w Jeleniej Górze istniejący do dziś zakład 
przeróbki drewna „Zorka” został tak nazwany właśnie na 
cześć żony właściciela…).

Dopiero od 1329 r. wiadomo z całą pewnością, że jakiś 
zamek tu istniał, bo wtedy Henryk jaworski, który sprzedał 
znaczną połać ziemi w okolicach dzisiejszego Zgorzelca Ja-
nowi Luksemburskiemu, królowi Czech, zastrzegł sobie, że 
Czocha (i pobliskie Świecie) zostaną przy Piastach. Niedłu-
go, bo po bezpotomnej śmierci Henryka od 1346 r. Czocha 
przeszła do Korony Czeskiej. Ale… może stało się to wcze-
śniej? Są jednak historycy, którzy przekonują, że stało się 
to znacznie później, po śmierci kolejnych władców  rodu 
Piastów śląskich, przesuwają tę datę nawet do 1368 r. War-
to też sobie uświadomić, że choć wedle potocznej opinii 
Czocha jest związana z Prusami, czy wręcz Niemcami, to 
takie twierdzenie jest odległe od prawdy. Przez całe wie-
ki władały tymi krainami i twierdzami tu posadowionymi 
rody słowiańskie, bo i wspomniani Piastowie, Łużyczanie, 
czy rody budziszyńskie.

Zamek w swojej historii przechodził z rąk do rąk, ale 
nie zawsze były to ręce szlachetne. Z przekazów historycz-
nych wynika m.in., że wśród jego posiadaczy byli i tacy, 
jak bracia von Dohna, czy Heinrich von Renker, którzy 
byli rycerzami-zbójami, zwanymi w owych czasach raubit-
terami. Od tego ostatniego Czochę odkupił radca cesarki 
Hartnung von Kluex, który wprawdzie osobiście ponoć 
rozbojem się nie trudnił, ale jego krewniak, mieszkający 
w zamku – owszem, nie gardził rabowanymi pieniędzmi. 
W trakcie wojen husyckich agresywni wówczas Czesi zdo-
byli zamek (1434), ale szybko zostali z niego wypędzeni. 

Czocha
perła wśród pereł

Ten zamek jest pełen tajemnic, sekre-
tów, zakamarków i nieodgadnionych zaga-
dek. Można wręcz powiedzieć, że jest jedną 
wielką tajemnicą i zagadką. Im głębiej im 
pełniej go poznajemy, tym bardziej wciąga 
nas jego mroczna przeszłość… Nic tu nie 
jest do końca oczywiste i jasne…

Data zdobycia Czochy przez husytów też nie jest pewna. 
Może to stało się dwa lata, czy o rok wcześniej?

Po rodzinie von Kluex zamek przejęli von Nostitz’owie, 
z których Kaspar wsławił się m.in. tym, że był kondotie-
rem (najemnikiem) walczącym wielokrotnie z Polakami  
w barwach wojsk krzyżackich. Tenże Kaspar zmarł  
w 1497 r., jego potomkowie władali zamkiem aż do 1700 r., 
Ale różne nieszczęścia sięgały tej rodziny, m.in. potyczce  
z lisowczykami pod Gryfowem poległ kolejny Kaspar von 
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Nostitz (1636), a inny – Christoph wsławił się nieudaną 
inwestycją – poszukiwaniem złota w okolicy zamku. Złota 
wprawdzie nie znalazł, jednak w romantycznych okolicz-
nościach założył  (1654) nieodległe miasteczko górnicze, 
istniejącą do dziś miejscowość Złotniki, którą wówczas 
nazwał Złotym Snem.

I tutaj wręcz roi się od sprzecznych opinii. Wedle jed-
nych złota było, co kot napłakał, wedle innych, może nie 
za wiele, ale wystarczyło kruszcu, by pokryć koszty prze-
budowy zamku na obronną rezydencję. Romantyczna hi-
storia opowiada o tym, że nazwa „Złoty Sen” wzięła się 
właśnie stąd, że marzenie o złocie prysnęło, jak mydlana 
bajka. Ale… przecież to miasteczko egzystowało szmat 
czasu, miało nawet swój herb. Czy stać byłoby kogoś na 
lata bezowocnych poszukiwań? A może w okolicznych 
potokach są jeszcze ziarna złota, których jest zbyt mało, 
by zainteresowały dawnych górników, lecz wystarczająco 
dużo, by stanąć samemu z miską i odsiać piach od krusz-
cu?
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Pierwsza poważniejsza przebudowa – 1525, kolejna 
– 1611, wtedy otrzymał bastejowe fortyfikacje z bra-
mą przedzamcza i most. Po pożarze odbudowany 
w latach 1793-98, ale ostateczny wygląd otrzymał 
w wyniku rekonstrukcji i generalnej przebudowy, 
dokonanej pod kierownictwem Bodo Ebhardta w la-
tach 1910-14.

stanął wówczas posąg Minerwy, symbolu mądrości, także 
sztuki, literatury… ale przede wszystkim symbolu loży ilu-
minatów? Minewra zaprezentowana jest w zbroi, z tarczą 
ozdobioną głową Meduzy.

To on wyposażył bibliotekę Czochy w ponad 25 ty-
sięcy cennych ksiąg. Czy prawdą jest, że za jego czasów  
w „pancernym pokoju” przechowywano złoto Romano-
wów, które nigdy nie opuściło zamku, choć nikt nie wie, 
gdzie zostało ukryte? Z pewnością von Gütschow zakazał 
Bodo Ebherdtowi publikowania jakichkolwiek rysunków 
planów wnętrz. I nic dziwnego – w zamkowych czeluściach 
aż roi się od tajemnych przejść, skrytek i mrocznych kory-
tarzy. Jest ich ponoć blisko 40, ale w wyniku wieloletnich 
poszukiwań odkryto dopiero zaledwie 14… Gdzie są inne? 
Czy jest ich naprawdę tak wiele? Co w nich schowano? 

Bogaty fabrykant kupił sobie herb, więc krótko po od-
budowie, a właściwie – po bajkowej przebudowie Czochy 
władał nią jako hrabia von Gütschow.

W literaturze popularnej utarło się twierdzić, że skoro 
posiadał herb, to i tytuł szlachecki, ale znawcy herbarzy 
stanowczo temu przeczą. – W ówczesnych Niemczech herb 
można było kupić, ale to nie powodowało zmiany statusu 
– mówią. – Herb Ernsta von Guetschowa jest zresztą tzw. 
herbem mieszczańskim. Nad tarczą widać bowiem hełm 
typu „żabi pysk”, a nie hełm prętowy. Ten drugi jest za-
strzeżony dla szlachciców. Drugim elementem dowodzą-
cym mieszczańskiego pochodzenia właściciela herbu jest 
zawój nad hełmem, w miejscu, gdzie szlachcic ma koronę. 
To skomplikowana sprawa, bo w symbolice herbów liczy 
się m.in. ilość „prętów”, np. baronowi przysługuje inna, niż 
księciu krwi… Ale to już temat na osobne opowiadanie. 
Zainteresowani mogą herby dawnego właściciela obejrzeć 
w co najmniej kilku miejscach zamku.

Elementem dominującym w bryle zamku jest potęż-
na, okrągła wieża, pochodząca z przełomu XIV/XV., z za-
chowaną spiralną klatką schodową, zwieńczona hełmem  
z prześwitem. 

Kunegunda von Nostitz, wdowa, sprze-
dała Czochę w 1700 r. dworzaninowi króla 
Polski i Saksonii – Augusta II Mocnego. Za-
mek na skutek różnych, nie zawsze szczę-
śliwych mariaży, znowu przechodził co ja-
kiś czas we władanie innej rodziny. Nocą,  
z 17/18 sierpnia 1793 r. spłonął niemal 
doszczętnie. Odbudowywano go bez zapa-
łu, długie pięć lat. Odzyskał znowu swoją 
świetność, ale kiedy kilkanaście lat później 
stał się podczas wojen napoleońskich sie-
dzibą różnych wojsk – znów rabowano bez 
litości.

Niemal cały wiek zamek nie cieszył 
się zainteresowaniem właścicieli. Dopiero  
w 1909 r. nabył go za sporą sumę (1,5 mln 
marek) bogaty fabrykant cygar z Drezna 
– Ernst F. Gütschow. Czy prawdą jest, że 
pozostawał w komitywie z domem carów? 
A może zdobył majątek w trakcie swego 
pobytu w Ameryce? Czy zdecydował się na 
kupno, a potem niezwykle kosztowną (za  
4 mln marek) odbudowę zamku dlatego, 
że był członkiem potężnej loży masońskiej 
i zwolennikiem iluminatów? Czy dlatego 
na nad wejściem renesansowym do zamku 
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W rzeczywistości należy ją uznać za średniowieczny 
stołp z XIII w, tzw. wieżę ostatecznej obrony. W średnio-
wieczu były one budowane wysoko (30-50 m), miały gru-
be mury (3 – 5 m). Imponująca budowla Czochy spełnia te 
wszystkie warunki. A że później nakryto ją renesansowym 
hełmem, to już inna sprawa. Zresztą na wizerunek zam-
ku składają się dziesiątki innych efektownych elementów, 
głównie kamiennych – wykusze, obramienia okienne, por-
tale… Tylko część jest oryginalna, wiele odtworzono, albo 
wręcz przeniesiono z innych obiektów, ale wpasowano w 
całość. I dziś nie sposób powiedzieć, które przywędrowały 
skądinąd? Wewnątrz zwraca uwagę stolarka okienna, ale i 
rozmaite kominki, zarówno w salach, jak i w korytarzach – 
neogotyckie, renesansowe, manierystyczne. Goście mogą 
przechadzać się salami i korytarzami o imponującej ar-
chitekturze, m.in. podziwiać Salę Rycerską, Marmurową 
(ze sklepieniem krzyżowym), odwiedzić skarbiec zwany 
„pancernym pokojem”, korzystać z kilku jadalni, zajść do 
biblioteki… 

Od frontu widzimy fortyfikacje bastejowe z gankiem 
straży, przez suchą fosę okalającą zamek wiedzie wyso-
ki, kamienny most arkadowy z przedzamcza, powstały w 
1611 r. Z boku – dziedzińce wewnętrzne, w tym jeden ze 
Studnią Niewiernych Żon. Czy prawdą jest, że w XV w. je-
den z pokolenia hrabiów von Nostitz wrzucał w jej głębiny 
kolejne, niewierne małżonki? Nie ma dowodów historycz-
nych na takie praktyki, ale przecież skądś musiała wziąć się 
ta nazwa…  Na ile pytań znajdziemy jeszcze odpowiedzi.

Czy znajdziemy jakąś inną budowlę, która „grała” w 
tak wielu filmach, jak Czocha? W przypadku tego zamku 
można bez trudu wymienić liczne, m.in. wiele polskich, 
bądź w kooprodukcji z innymi kinematografiami:
Gdzie jest generał? 
Twierdza szyfrów Norymberga
Święta wojna 
Wiedźmin 
Dwa światy – prod. Polska/Australia (serial)
Plecak pełen przygód
Wolsnesing – prod. Rosja 
Pierwsza miłość 
Legenda 
Dolina szczęścia 
Marion – królowa złodziei
Dywersant 
Kontusze i rapiery 
Misja – odcinek serialu na podst. Prozy Bogdana Ruty
Reportaże filmowe
- „Nie do wiary”
ale zamek Czocha „zagrał” w swoim pierwszym filmie już 
przed 1939 r. Zamek debiutował w niemieckim filmie „Die 
Insel” („Wyspa”). Za współpracę i pomoc przy tym tekście dziękujemy dyrektor Zamku Czocha Katarzynie Nowak, Piotrowi 

Kuszmirowi z Zamku i Januszowi Skowrońskiegu, autorowi książki „Tajemnice Zamku Czocha”.
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Skała
Ta wieś powstała ok. 1385 r. i trudno spamiętać, ile 

razy zmieniali się jej właściciele, którzy najczęściej byli też 
posiadaczami zamku, później przebudowanego na okaza-
łą, renesansową rezydencję. W niej bywali najmożniejsi 
ówczesnego świata. Pierwotny zamek, po którym nie po-
został nawet ślad, zbudowano także w XIV w., zniszczo-

ny został przez husytów w XV w. (1428), odbudowany 
i sukcesywnie rozbudowywany w XVII, stał się magnesem 
dla wielmożów. W późniejszym czasie XVIII/XIX w. był 
też znanym ośrodkiem kultury, powiązanym – poprzez 
rodzinne uwarunkowania właścicielskie - z pałacem Ho-
henzollernów (dziś – siedzibą Urzędu Gminy i Miasta we 
Lwówku Śląskim). I tam, i tu, koncertowano, biesiadowa-
no i balowano.

Ogromna sala balowa w Skale, a także 40 wykwintnych 
pokoi, w jakich przebywali tu goście, biblioteka, gabinety, 
książęce sypialnie – to wszystko tworzyło aurę wykwint-
ności i  – magnackiego przepychu.

Po części był to pozór, bo Skała, jak mało która po-
siadłość jest dowodem na utracjuszostwo i nonszalancję 
w traktowaniu majątku, szczególnie od końca XVIII w. 
Wówczas to hrabia Karl von Roleder sprzedał Skałę za 
300.000 talarów (+ skąpe 400 talarów porękawicznego) 
Friedrichowi von Pueckler, a ten cały swój majątek prze-
grał w karty. Od 1798 r. Skała stała się własnością Petera 
Biron, który wydał na wykupienie majątku 319.000 tala-
rów i dorzucił już sowicie 4 tys. talarów porękawicznego, 
ale i on – hulaka gustujący w alkoholach nie nacieszył się 
majątkiem, zmarł na początku 1800 r. Skała przypadła 
w spadku 18 letniej Marii, córce, która nie czekała nawet 
roku, wychodząc za mąż i zaczęła wieść barwne życie da-
leko od Lwówka, najczęściej w Wiedniu. W testamencie 
zapisała go synowi - Fryderykowi, który objął majątek 
w 1845 r., ale na skutek przeróżnych uwarunkowań zrzekł 
się książęcych przywilejów, a zmarł w 1869 r. Ostatni z linii 
Hohenzollern-Hechingen był chrześniakiem Napoleona 
i jednym z najbardziej znanych melomanów tego okresu. 
To dlatego w pałacu w Skale można było zobaczyć w XIX 
w. największych kompozytorów – Ferenca Liszta, Hektora 
Berlioza, czy Richarda Wagnera. Wilhelm sprowadził do 
Skały na stałe kapelę dworską, a swojej miłości do muzyki 
dowiódł także przez to, że pojął za żonę Amalię von Ro-
thennburg, utalentowaną śpiewaczkę i harfistkę.

Mimo swego majestatu Skała nie była magicznym 
miejscem dla kolejnych właścicieli – dość powiedzieć, że 
posiadający ją w latach 1885 – 1905 książę Leopold, zdołał 
tu przyjechać w tym czasie… raptem jeden, jedyny raz.

Właściciele bywali tu, gdy podejmowali ważnych go-
ści, a zdarzało się, że zaglądała tu królowa pruska Luiza, 

był król Fryderyk Wilhelm IV (1851), król Niemiec, Wil-
helm I (1867), czy artyści oraz poeci, występujący na naj-
większych dworach, jak Teodor Korner (1809). W okresie 
napoleońskiej batalii tu swoje siedziby mieli dowódcy obu 
stron – w lipcu i sierpniu rezydował w Skale marszałek 
Francji Jacques Macdoland, który żywił się dzięki kon-
trybucjom, ściąganym z pobliskiego Lwówka, a w końcu 
sierpnia – marszałek von Blücher.

Dziś Skała jest senną ruiną. Jeszcze widoczne są oka-

załe tarasy i mury budowli, ale już wiadomo, że nikt nigdy 
tego zamku nie odbuduje, bo musiałby wszystko wznosić 
od nowa. Pałac, który zajmuje powierzchnię blisko tysiąc 
m kwadr. przechodzi do historii.

Gielniak w Niwnicach
Na przełomie XVIII/XIX w. stanął w Niwnicach pod 

Lwówkiem Śląskim malowniczy pałac, przebudowany na 
początku XX w. Położony nad specjalnie dla niego wybu-
dowaną fosą, z wewnętrznym dziedzińcem, tarasem nad 
podjazdem, otoczony jest romantycznym parkiem, który 
był pierwotnie założony w XVII w., a później zrekonstru-
owany i przebudowany w połowie XIX w. Takie założenie 
w większym mieście byłoby magnesem hotelowo-restau-
racyjnym, albo atrakcyjną rezydencją. W Niwnicach trud-
no znaleźć dlań inne przeznaczenie, niż szkoła, niemniej 
warto odwiedzić to miejsce, bowiem daje obraz stylu życia 
na tych ziemiach całkiem przecież niedawno.

A i sama szkoła jest interesująca, choćby dlatego, że 
w 2004 r. nadano jej imię Józefa Gielniaka, wybitnego pol-
skiego powojennego grafika, który u schyłku swego życia 
tworzył w Kowarach. Jeśli to wpływa na zainteresowanie 
uczniów plastyką – tym lepiej.

Czy to od tej piaskowcowej kolumny pochodziła w latach 
1945-47 ówczesna nazwa wsi – Samotna Skała, zmieniona 
w 1948 na Skała? 

Mury obiektu jeszcze stoją, ale nie ma już ani stropów, ani 
dachu, więc czas i deszcze robią swoje.

Od południowego zachodu widać jeszcze 
ślady tarasów, po których spacerowali  

goście właścicieli pałacu.
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który władał tym okręgiem? Ale skoro zamek 
powstał dopiero w XIII w., to skąd się wziął 
dzwon, który został odlany ponoć w 1109 r., 
a który później zawsze już był na tym zamku. 
Zawsze, póki nie zniknął.

A podstawowym pytaniem historyków 
jest – co właściwie miało chronić Świecie? 
Może trakt handlowy z Żytawy (Zittau) 
na Śląsk, który prowadził właśnie przez 
Świecie? Może pogranicza? Ale jeśli tak, to 
w XIV wieku przestało mieć znaczenie, bo 
wtedy przesunęły się granice i okręg Kwisy 
został przejęty przez królów czeskich.

Największe nieszczęście dotknęło za-
mek w 1527 r., wówczas tylko cudem uszli  
z pożaru z życiem właściciele, ale w ogniu 
przepadły wszelkie dokumenty. Przebudo-
wa i umocnienia zamku w trakcie wojny 
30-letniej (1618-48) zatarły wiele ze śladów średniowie-
cza. A budowa na części zamkowego obszaru renesanso-
wego pałacu dopełniła dzieła „podwójnego wizerunku”. 
Dziś i pałac i zamek – to trwała ruina, będąca w prywat-
nych rękach. Pracownitych, bo rok po roku następują pra-
ce konserwacyjne i widać już tego efekty.

A jest to trudne dzieło, bo zamek przestał być zamiesz-
kały, po wielu zmianach właścicieli już w 1760 roku, a po-
żar, który wybuchł w 1820 zniszczył go niemal do końca. 
Dziś jednak to romantyczne miejsce jest znowu jednym 
z magnesów dla turystów zwiedzających Pogórze Izerskie.

Zamek w Swieciu
Leży nieopodal Czochy, ale nie w cieniu Czochy, ani 

dosłownie, ani w przenośni. Świecie ma bowiem zupełnie 
innych charakter, a w dodatku… właściwie dwa charaktery.

Ale jest co najmniej jeden, wspólny wątek. Właścicie-
lem zamku, a precyzyjnie – jego ruin, stał się już przed 
I wojną światową Ernst Gütschow, ten sam, który kupił 
Czochę. Nie ukrywał swoich planów przebudowy, odbu-
dowy i rekonstrukcji Świecia, które miało odzyskać swoją 
średniowieczną świetność. Jednak Świecie miało mniej 
szczęścia i – w odróżnieniu od Czochy – nigdy nie zostało 
odbudowane nawet w najmniejszym stopniu. I pewnie nie 
chodziło tylko o pieniądze, bo późniejszy hrabia von Güt-
schow akurat na swoje fanaberie nie skąpił.

Dlaczego Świecie nie zostało odbudowane? To jedna 
z zagadek tego miejsca.

Ale nie jedyna i nie pierwsza.
Właściwie nie wiadomo, kiedy powstała i z czyjej inicja-

tywy. Ponoć zbudował warownię Bernard  świdnicki (zmar-
ły w 1326 r.), ale to hipoteza, na potwierdzenie której dowo-
dów nie ma. Może jego młodszy brat, Henryk I Jaworski, 

,
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Odnotowujemy pewne zjawisko, które z jednej strony 
napawa optymizmem, z drugiej – niepokojem. Optymi-
styczne jest to, że coraz większa liczba domostw na Pogó-
rzu kwitnie, mieszkańcy starają się, by mieszkać piękniej, 
a wyobraźnia ich zdaje się nie mieć granic. Z drugiej – na 
tle tej urody coraz wyraźniej widać, że jakaś grupa miesz-
kańców (niestety – niemała) mieszka tak samo, jak miesz-
kała, albo i gorzej.

Z redakcyjnego punktu widzenia interesujące jest to, 
co ładne, bo może stanowić wzór dla tych, którzy jeszcze 
nie przykładają się do remontów, modernizacji, czy odno-
wy.

Dzięki uprzejmości gospodarzy zajrzeliśmy w trzy ta-
kie miejsca.

W Antoniowie jeden z domów szachulcowych, dziś 
własność obywatela Holandii,, zyskał absolutnie „nową 

twarz” Pieczołowi-
cie wyremontowa-
ny, zadbany, ukwie-
cony, ale otoczony 
starymi drzewami, 
jest jednym z tych 
budynków, obok 
których nie sposób 
przejść obojętnie. 
Gdybyśmy się mie-
li, jako „Pogórza-
nie” chwalić ocalo-
nymi budynkami, 
to ten z pewnością 
zasługuje na nagro-
dę za pomysłowość 
w renowacji.

A przyjeżdżają 
tu ludzie, którzy chcą odpocząć od zgiełku miast, skupić 
się na swojej twórczości – plastyce i literaturze. Gospodarz 
współpracuje z agencjami zajmującymi się wynajmem ta-
kich właśnie nowoczesnych „domów pracy twórczej”, po-
myślanych, jako oazy spokoju.

Ale są i tacy lokato-
rzy, którzy chcą mieszkać 
piękniej, ale nie zamie-
rzają swojej prywatno-
ści udostępniać. Jeden 
z mieszkańców innej wsi 
zgodził się nas oprowa-
dzić po swojej posiadło-
ści, dokąd przyjechał 
z miasta. – Szukałem 
spokoju i tu go znalazłem 
– powiedział. – Musia-
łem wyciąć kilka starych 
drzew, porozumiałem się 
z rzeźbiarzem, który na 
ich pniach ustawił rzeźby wykonane właśnie z tego drew-
na. Stanął więc posąg wędrowca, dziewczyny i Liczyrzepy, 
chroniącego las. Nie jest to w zamyśle galeria, nie planuję, 
by organizować tu wystawy, ale… Chcę mieszkać w efek-
townym otoczeniu, a te rzeźby widać z drogi, więc kto tu 
zbłądzi – będzie mógł też je zobaczyć.

Nie zdradzamy lokalizacji – prywatność to prywat-
ność.

Zamieszkać piękniej

A w Giebułtowie zajechaliśmy w wąską dróżkę między 
dwoma posesjami. Zaintrygowały nas budowle i urzą-
dzenia z najprostszego budulca – miejscowego kamienia. 
Małgorzata Ruszkiewicz pokazała kamienną ławę, grill 
z kamienia, który bywa i wędzarnią i kamienny mur, który 
nie tylko osłania gospodarstwo przed wścibskimi, ale też 
zdobi całą posesję. – Można chodzić brukowaną ścieżką, 
albo też wybrukować ją kamieniami, które są rodzime. Po-
chodząc stąd i najlepiej tutaj właśnie wyglądają – powie-
działa. – Można przysiąść na ławce z desek, albo na zwy-
czajnym przecież kamieniu. Co jest ciekawsze? – zapytała 
retorycznie. Myślę, że warto się po prostu postarać…

Obok – inny dom. I jeszcze bardziej fantazyjny mur, 
który wygląda, jakby zbudowano go z przypadkowego, 
znalezionego w polu materiału i chrustu. A jest logiczną, 
dokładnie zaplanowaną i starannie wykonaną konstruk-
cją, którą właściciel przemyślał do ostatniego szczegółu. 
A w dodatku – dowoził z daleka ogromne głazy, które dziś 
sprawiają wrażenie, jakby leżały tu od wieków.

Na dachu równie efektownej budowli ogrodowej – 
skalniak. Barwny ogród, który widać z drogi, budzi po-
dziw i… zazdrość.

A może wzbudzi też chęć stworzenia czegoś podobne-
go dla siebie? Zachęcamy do naśladownictwa.

 Gdzieś na Pogórzu...

Giebułtów

Giebułtów

Antonów
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Nowogrodziec. Wrzesień 2010. Postawiliśmy przed sobą 
jeden cel - .chcemy zdobyć najwyższe międzynarodowe 
wyróżnienie przyznawane szkołom najbardziej zaangażo-
wanym w promocję postaw proekologicznych, certyfikat 
„Zielona Flaga”. Chcemy kształtować w uczniach postawy 
proekologiczne. 
Od  czego zacząć? - penetrujemy kalendarz, zaznaczamy 
Dni Leśnika, Ryby, Kota.. Zapada decyzja: naszym wiodą-
cym hasłem będzie oszczędzanie energii. Po wielu długich 
godzinach spotkań, przy współpracy wszystkich nauczy-
cieli wyłania się w końcu szkolny program ekologiczny 
„My chcemy grać w zielone”. 
Następuje podział pracy: dział energetyczny, bioróżnorod-
ność i zdrowie oraz segregacja i minimalizacja odpadów. 
Organizujemy Koło Młodych Dziennikarz, logujemy się 
na stronach www, zgłaszając swój udział w konkursa-
ch”U4 energy”, „Oszczędzam energię -  chronię klimat”. 
Nie ma odwołania. Zadania konkursowe są pracochłon-
ne, ale  „ekozespoły” uczniów 
są liczne i chętne do pracy. 
Organizujemy wycieczki do 
Elektrowni „Turów” w Bo-
gatyni, Elektrowni Wodnej 
w Pilchowicach, uczniowie 
spotykają się z pracownikiem  
EnergiaPro w Bolesławcu.  Śą 
przekonani, że chcą oszczę-
dzać energię i wykorzysty-
wać jej naturalne źródła. 
Piszą o tym reportaż, który 
ukaże się w gazetce szkolnej 
EKOZIOMAL, a dzięki kon-
kursowi dotacyjnemu zysku-
jemy pieniądze na  reklamę 
naszych działań.   Kapituła 
programu Szkoły dla Ekorozwoju przyznaje  Szkole Podsta-
wowej w Nowogrodźcu 4 194,00 zł na realizację projektu 
nr PG- 14 431 pt. „My chcemy grać w zielone”. Dzięki reali-
zacji projektu szkoła nie tylko zyska i zmodernizuje ener-
gooszczędne urządzenia, ale przede wszystkim podejmie, 
w swoim środowisku lokalnym, działania edukacyjne i pro-
mocyjne na rzecz zmniejszenia zużycia energii i podniesie-
nia świadomości na temat odpowiedzialnego korzystania 
z ich źródeł. Zyskujemy do współpracy lokalne fir-
my. Podpisujemy umowy o współpracę  z Nadleśnictwami 
Węgliniec,  Bolesławiec, Miejskim Zakładem Gospodarki 
Komunalnej w Bolesławcu,  Młodzieżowym Domem Kul-
tury w Bolesławcu, z firmami PGING oraz EnergiaPro. 

 Zbieramy karmę dla psów ze schroniska w Dłużynie, or-
ganizujemy  dokarmiania ptaków zimą, myślimy o edu-
kacyjnej ścieżce przyrodniczej na terenie szkoły i miasta. 
Samorząd Uczniowski rozpisuje konkurs na EKOKLASĘ, 
planując na cały rok szkolny 10 zadań ekologicznych z każ-
dej z dziedzin. A nowatorskich pomysłów nie brakuje, od 
spotkań z przedstawicielami różnych firm, aż do rozdawa-
nia jabłek przez „Pogotowie Zdrowa Żywność”. 
 Wychodzi też na jaw, że uczniowie spożywają za mało 
owoców i warzyw. Wyniki ankiet odbijają się echem pod-
czas posiedzenia rady pedagogicznej i zebrań z rodzica-
mi. Audyt kończy się wytyczeniem następnego zadania, 
jakim jest  stworzenie szkolnego kodeksu ekologicznego. 
W zadaniu biorą  udział wszyscy uczniowie. Akcja rozpro-
pagowana przez SU, opracowana przez ekozespoły  finał 
znajduje podczas spotkania grupy roboczej w grudniu 
2010. Ostateczny kształt SZKOLNEGO KODEKSU EKO-
LOGICZNEGO  brzmi tak;
1. Włącz i wyłącz, nawyk miej i energii zużyj mniej

2. Myjąc oszczędnie naczynia, robiąc oszczędnie pranie, 
zmniejszysz emisję gazów i węgla spalanie

3. Włącz i wyłącz, przegląd zrób i żarówki nowe kup
4. Zakręć  kurek, wody szkoda,  podpowiada nam przy-

roda
5. Miej serce dla przyrody i nie zanieczyszczaj wody
6. Tu kartonik, tam papierki, segregujmy też butelki
7. Chroń rośliny oraz zwierzęta, i o tym zawsze pamiętaj
8. Jeśli kochasz nas, nie wyrzucaj śmieci w las
9. Jedz warzywa i owoce,  mają w sobie wielkie  moce
10. Powiedz siostrze, powiedz bratu, razem z nami Ziemię 

ratuj
Styczeń 2011 okazał się dobrym miesiącem, jeśli chodzi 
o działania energetyczne.W konkursach „Żyj bezpiecznie 
i ekologicznie z gazem ziemnym” zorganizowanych w na-
szej szkole wzięło udział 216 uczniówz klas 1-6. Nagrody 
ufundowało PGNiG.
  W lutym kolejny „Zielony apel”.Nasze działania w ra-

mach szkolnego programu 
ekologicznego „My chcemy 
grać w zielone” mają już sze-
roki zasięg - przeprowadzili-
śmy audyt ekologiczny” Czy 
moja szkoła jest ekologicz-
na, sprawdzimy również czy 
mój dom jest ekologiczny)
W ramach działań „Energia 
na wagę złota” m.in.:
- do 21 grudnia 2010r. ze-
braliśmy 102,900 kg plasti-
kowych zakrętek 
- przystąpiliśmy do progra-
mu „Szkołafon”; zebraliśmy 
100 zużytych telefonów ko-
mórkowych

- zebraliśmy karmę dla zwierząt i przekazaliśmy ją do 
schroniska w Dłużynie
- rodzice i nadleśnictwo przekazało nam karmniki i budki 
lęgowe dla ptaków; zainstalowaliśmy je na terenie szkoły 
i dokarmiamy ptaki zimą
- propagując zdrową żywność na terenie szkoły sprze-
dajemy ciastka i wypieki domowe, a pieniądze uzyskane 
ze sprzedaży przekazaliśmy na rehabilitację dla dwójki 
uczniów naszej szkoły
- przeprowadziliśmy konkurs „Rusz Globusem” i stworzy-
liśmy szkolny kodeks  ekologiczny
Jest również niespodzianka! W ramach umowy z MZGK 
w Bolesławcu otrzymaliśmy pojemniki do segregacji od-
padów, które prezentujemy na apelu.
W marcu zjawia się u nas audytor z firmy ISO-TECH 
Sp.zo.o z Krakowa, który przeprowadza audyt energetycz-
ny w ramach działań EKOSZKÓŁ. 
Pod koniec roku okazało się, że sprawa rywalizacji, czy 
konkursów ma już dla nas – uczniów i nauczycieli- dru-
gorzędne znaczenie. Certyfikaty są mniej ważne, niż nam 
się początkowo wydawało Tak naprawdę chodzi o to, żeby 
zasiać w sercach i umysłach naszych uczniów myśli o po-
trzebie pracy dla środowiska naturalnego. 
A w lutym 2011 mieszkańcy Nowogrodźca otrzymali ulot-
ki z informacją o przystąpieniu gminy do segregacji od-
padów „u źródła” - „Gmina Nowogrodziec segreguje- śro-
dowisko tym ratuje” tak brzmi hasło na ulotce. I dobrze, 
ponieważ my naprawdę chcemy grać w zielone. A właści-
wie – my już gramy.
Proekologiczna grupa robocza:
Janina Kotwica, Wiesława Maria Sas, 
Krystyna Kędzia, Monika Zdunek- Maciaszek
Artykuł napisała J. Kotwica i W. Sas

Publikujemy ten tekst z pewnym opóźnieniem, ale celowym. Mamy bowiem nadzieję, że nauczyciele innych szkół 
zechcą skorzystać z informacji w nim zawartych i także – już od września – przygotują własne programy pracy 
z uczniami. A do września pozostało już tylko tyle czasu, by się dobrze przygotować do takiej pracy. Zapraszamy 
również do dzielenia się wrażeniami z osiągniętych sukcesów.

 My chcemy grać w zielone

„Urodziny Gołębiarki” 
– Wleń 24-26.06.2011 r.

N A S Z E  PA R T N E R S T W O

Mokro… w nazwach
Mokra Droga – to leśny trakt, niedługi, bo liczący nie-
spełna 2,5 km, ale biegnący przez okolice, w których 
nazwy miejsc przyprawiają o drżenie … Pogańska Ka-
plica… Ciemny Wądół. A sama droga nie jest przecież 
przerażająca, przecina łagodne zbocze Kamienieckiego 
Grzbietu.
Ale nazw geograficznych, gdzie słowo „mokre” powta-
rza się często, jest na Pogórzu Izerskim więcej. Choćby 
„Mokra Przełęcz”. To określenie nosi jedna z najniżej 
położonych przełęczy wcięta w tzw. Wysoki Grzbiet. 
A tego, że ten obszar jest naprawdę wilgotny, dowodzą 
inne okoliczne nazwy, choćby Młaki, czy też Chłopska 
Studnia. Tę z kolei nazwę nosi źródło bijące na wyso-
kości ok. 902 m n.p.m. A ponadto w Górach i na Pogó-
rzu Izerskim możemy znaleźć jeszcze Mokrzycę (górę), 
Mokrzycę (potok) i Mokre Kamienie – jedenz najpięk-
niejszych punktów widokowych, z którego widać wiel-
ką połać Pogórza Izerskiego.

Na zdjęciu: Mokre Kamienie

Tegoroczne Dni Miasta i Gminy Wleń „Urodziny Go-
łębiarki” odbyły się tym razem w dniach 24- 26 czerwca 
2011. 

W piątek poznaliśmy laureatów konkursu „KAŻDY 
SKĄDŚ”. W sobotę i niedzielę dzieci i dorośli mogli uczest-
niczyć w Warsztatach Rzemiosła Artystycznego KORON-
KOWA ROBOTA. Rękodzielnicy fachowo prezentowali 
i uczyli jak wykonać mozaikę szklaną, ozdobić szklane 
talerze, wazony lub kubki, drewniane deseczki i pudełka 
metodami decupage lub malując na szkle. Można było za-
poznać się z filcowaniem, stworzyć swój futerał na komór-
kę, bransoletki lub kolczyki. 

Na scenie gościli różni wykonawcy - zarówno dzieci 
z miejscowych zespołów,  jak i  znani artyści. Przestrzeń 
wypełniała muzyka współczesna (Pewex), z lat 20-tych 
i 30-tych (Vocalis)  oraz muzyka dawna (All’Antico).

W niedzielę rozstrzygnięto konkurs Miss i Mister Foto 
Gołębiarki, wręczono statuetki „Gołębie Serce” i gości po-
częstowano Urodzinowym Tortem Gołębiarki. Gwiazdą 
wieczoru był Andrzej Rybiński, a całą imprezę zakończył 
pokaz fajerwerków. 
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Odnawiamy wieś
W dniach 9-11 czerwca 2011 w Krzyżowej k/Świdni-

cy odbył się IV Polski Kongres Odnowy Wsi pod hasłem 
„Partnerstwo gminy i sołectwa w odnowie wsi”.

Głównym celem Kongresu było zwrócenie uwagi na 
znaczenie współpracy gminy i sołectw jako kluczowych 
partnerów w realizacji Odnowy Dolnośląskiej Wsi. Spo-
tkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, 
zapoznania się wzajemnie z osiągnięciami poszczególnych 
uczestników i możliwością zaprezentowania  aktywnych 
ludzi.

 Szkolenie z ustawy 
o pożytku publicznym

– wkład do Małych 
Projektów

 
W siedzibie Stowarzyszenia dnia 18 kwietnia 2011 

odbyło się szkolenie dla liderów organizacji. Tematem 
była nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicz-
nego i wolontariacie.  W trakcie szkolenia zostały omó-
wione  najistotniejsze zmiany w ustawie związane z pro-
wadzeniem działalności jak również funkcjonowaniem 
organizacji pozarządowych. Uczestnicy szkolenia poznali 
możliwości pozyskiwania wkładu własnego na realizację 
„Małych projektów”, czyli działań które mają wpływać na 
poprawę jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich. 

N A S Z E  PA R T N E R S T W O

Uroczyste Obchody Dni Miasta i Gminy Nowogrodziec  
pod nazwą  „Garniec Miodu”  rozpoczęły się w sobotę 25 
czerwca wystąpieniem  Władz Miasta i Gminy  Nowogro-
dziec  i  przedstawicieli branży pszczelarskiej.  Tematem  
tegorocznego święta był przede wszystkim miód i jego wy-
roby,  pszczelarze i  ich praca. 

W trakcie imprezy  odbyły się liczne konkursy m.in. 
konkurs  rysunkowy „Pszczółka Maja”, konkurs ekologicz-
ny Hydro-Tech, konkurs „Siłowania na rękę” o garniec 
Miodu Burmistrza Nowogrodźca, jak również konkurs 
kulinarny „Kuchnia miodem pachnąca i płynąca”. Impre-
zie towarzyszyły występy zespołów folklorystycznych i  
młodzieżowych, a także   odbył się  mecz charytatywny  
pod hasłem „Nie jesteśmy obojętni”. Na scenie przeprowa-
dzono  pokaz miodobrania,  podczas którego zaprezento-
wano  tradycyjny sprzęt pszczelarski.

GARNIEC MIODU
– DNI GMINY I MIASTA NOWOGRODZIEC 2011

Wokół ratusza ustawione zostało miasteczko z barw-
nymi namiotami gdzie  można było zakupić i degustować 
wyśmienite  wyroby z miodu,  zobaczyć oryginalne wy-
roby rękodzielnicze oraz skosztować  wyśmienitych po-
traw regionalnych przygotowanych przez mieszkańców 
sołectw Gminy Nowogrodziec.   Nie zabrakło również 
atrakcji dla dzieci: wesołego  miasteczka , straganów z za-
bawkami , stoisk zdobienia twarzy  i pokazów garncar-
stwa – wszystkie one przyciągały uwagę  najmłodszych 
uczestników imprezy.  

Dni miodu zakończył niepowtarzalny koncert  zespo-
łu Zbigniewa Wodeckiego i pokaz fajerwerków.

 

Panele dyskusyjne dotyczyły przede wszystkim  sytuacji społeczno-ekono-
micznej na wsi oraz współpracy sołectw z gminami w realizowaniu programu 
odnowy wsi. Rozmawiano także o sytuacji i roli kobiet na dolnośląskiej wsi. 
Prezentowano projekty z landów niemieckich, Republiki Czeskiej oraz Dolne-
go Śląska. 

W drugim dniu kongresu odbył się „Kiermasz produktu lokalnego”, pod-
czas którego można było skosztować izerskich produktów lokalnych min. go-
łąbków krużewnickich, świnki pieczonej po zaciszańsku, naturalnych soków 
z jabłek i wielu innych pyszności. Prezentowano także inne produkty lokal-
ne tj. ceramikę, biżuterię frywolitkową, filcową, decupage, korale drewniane. 
Wszystkie produkty cieszyły się dużym powodzeniem, przede wszystkim ze 
względu na swą  oryginalność. W przerwach można było posłuchać zespołów 
ludowych min. Janicki z Czarnego Boru, którzy postawili na nogi wszystkich 
uczestników skocznymi piosenkami góralskimi rodem z Zakopanego, Jarzę-
biny, Cisowianki i Cisowianeczki oraz Agatki, które były najbardziej oblegane 
przez fotografów, ze względu na przebranie i trawiaste włosy…

Z kolei 11 czerwca zaproszeni goście wraz z ekspertami ds. odnowy wsi 
odwiedzili kilka dolnośląskich gmin, w których zaprezentowano najciekaw-
sze  zrealizowane projekty. Gospodarzami byli min. Spytków (gm. Zgorzelec) 
i Kuraszów (gm. Oborniki Śląskie),którzy są świetnym przykładem aktywnych 
mieszkańców, projektów międzyludzkiej współpracy na rzecz rozwoju małych 
obszarów i innowacyjności. Można także było uczestniczyć w panelu warszta-
towym – Lider w społeczności wiejskiej.
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Giebułtowski kościół został pierwotnie wzniesiony 
w 1530 roku. zZbudowano go zresztą na miejscu starej ka-
plicy, ale nie zachowały się rysunki ani kaplicy, ani tego 
kościoła. Powiększono go zresztą szybko (1668), prze-
budowano w latach 1703-1706, kiedy to na całym Śląsku 
ewangelicy przystępowali do budowy swoich kościołów. 
Po wielu latach ograniczania możliwości ich praktyk re-
ligijnych przez katolickich Habsburgów, cieszyli się wol-
nością.

Ale dawny wystrój kościoła z charakterystycznymi dla 
świątyń ewangelickich emporami już nie istnieje. Empory 
zbudowano w 1714 r., ale na skutek braku wystarczającej 
dbałości i konserwacji drewniane elementy konstrukcji 
tego obiektu nie wytrzymywały próby czasu. Zdemonto-
wano je w latach 1966-67 i złożono w magazynach muze-
alnych. Czy kiedykolwiek powrócą na swoje miejsce?

Ale nigdy nie zniknął z wieży kościoła jeden z najcen-
niejszych zabytków – kamienny zegar słoneczny z 1727 r. 
Uchroniły się też, aczkolwiek widać już na nich wpływ 
czasu, polichromie na kolebkowym, drewnianym, desko-
wanym sklepieniu. Rzadko można spotkać taki właśnie 
wystrój kościoła, zabytkowe obiekty sakralne najczęściej 
zdobione są freskami nanoszonymi na tynkowanych sufi-
tach, wygląd kościoła w Giebułtowie jest zupełnie inny.

W historii kościoła jest wiele wątków charakterystycz-
nych dla wszystkich świątyń na Śląsku. Trudno było w jed-
nej krainie pogodzić rywalizujące ze sobą religie, tym bar-
dziej, że przez całe wieki wyznawano zasadę – „czyja władza 
– tego religia”. Gdy Śląskiem władali Habsburgowie – obo-
wiązywała religia katolicka. Nic więc dziwnego, że w 1637 r. 
komisja cesarska zamknęła kościół ewangelicki, ale podczas 
toczonej wówczas wojny najechali te obszary Szwedzi i oni 
już dla lata później otworzyli kościół dla ewangelików. Póź-
niej, po wojnie 30-letniej Śląsk przeszedł pod panowanie 
ewangelickich Prus, więc ewangelicy giebułtowscy nie mieli 
już żadnych problemów ze swoją religią.

Po 1945 r. kościół zyskał wezwanie św. Michała Archa-
nioła. Przywieziony tu ze Wschodu, z kościoła w Kacza-
nówce obraz świętego jest jedną z pamiątek okresu prze-
siedlenia.

Główny ołtarz kościoła pochodzi z 1735 r., ambona – 
z 1727, chrzcielnica – 1729. 

Kolumnę ambony podtrzymuje Mojżesz, wspierający 
się na tablicach z Dekalogiem, jedną z główych figur na 
ołtarzy jest św. Piotr, z nieodłącznym atrybutem – klucza-
mi.

KOŚCIóŁ W GIEbUŁTOWIE

Drewniany, polichromowany prospekt or-
ganowy także ma XVIII-wieczny życiorys. 
Kilka nagrobków wmurowanych w ścia-
nę zewnętrzną kościoła – to pamiątki 
po dawnych właścicielach wsi – von 
Uechtritzach, w niezłym stanie prze-
trwały kilkaset lat, bo pochodzą na-
wet z 1693 r. A najświeższą, bole-
sną pamiątką nekropolii kościelnej 
w Giebułtowie jest pomnik na gro-
bie jednego z proboszczów Giebuł-
towa, ks. Ryszarda Sokołowskiego, 
który zginął w wyniku nieszczęśliwe-
go wypadku na plebanii. Mimo, że po-
chodził z innych stron, zgodnie z jego wolą 
pochowano go na cmentarzu nieopodal murów 
kościoła, w którym przez 10 lat pracował.

Mojżesz wspierający ambonę Figura na nagrobku wmurowanym w ścianę kościoła Obraz Michała Archanioła przywędrował ze Wschodu

Empora organowa 

Malo-
widła na 

polichromo-
wanym sklepieniu
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Pradziadek zginął walcząc w barwach armii carskiej 
o Galicję przeciw Austro-Węgrom. Dziadka Sowieci 
wywieźli do lagru, powrócił dopiero niemal 10 lat po 
wojnie i od razu – daleko od swego domu, na Ziemie 
Zachodnie, bo jego dom stał już w zupełnie innym 
państwie. Inny – oficer policji granatowej za okupacji, 
współpracował tajnie z AK. Skutek był taki, że ścigali go 
i hitlerowcy, i Rosjanie, a po wojnie siedział w polskim 
już więzieniu. Jeszcze inny – wiele już w latach 50-tych 
zbudował mały domek w lesie, „bo jak znowu będzie 
wojna, to przynajmniej będzie się gdzie schować”. Jesz-
cze inny dziadek wrócił z bośni, bo tam z rodziną wy-
jechał za chlebem jego dziadek. Zachował się w rodzin-
nych papierach akt urodzenia babci – po serbsku…

I tak się toczyły opowieści we wleńskim Domu Kultu-
ry. Pradziadek  Patrycji okazał się reemigrantem z Francji, 
który na obczyźnie pojął za żonę dziewczynę z Wileńsz-
czyzny. Już w wnukami wrócili do Polski. Dziadek Magdy 
ze strony ojca rozstrzelany przez UB po wojnie, dziadek ze 
strony babci – jeniec wojenny Niemców, a potem strażnik 
obozu jenieckiego dla Niemców. Jedna rodzina powróciła 
po dziesiątkach lat z emigracji w USA, inna – z Kanady. 
Dziadkowie Anny mieszkali na terenie dzisiejszej Ukrainy, 
przedarli się w okresie wojny do Generalnej Guberni. Ucie-
kali przed pogromami Polaków przez Ukraińców, wierząc, 
że nawet niemiecka okupacja nie będzie tak okrutna. Do 
swego domu już nie powrócili, bo nagle z końcem wojny 
Bug okazał się granicą, a swój dom zostawili za Bugiem. 
Znowu zajęli się rolnictwem, ale… Okazało się, że indywi-
dualni rolnicy są Państwu winni dostawy w ramach kon-
tyngentów, a że plony były za niskie – dziadek poszedł do 
więzienia za niewywiązywanie się z dostaw, już w wolnej 
Polsce… Jedni ginęli w trakcie wojny – na froncie, w hitle-
rowskich obozach koncentracyjnych, inni – już po wojnie, 
gdy orali pole, a pod nogami wybuchały im miny.

Żaden z tych przykładów nie został wymyślony na po-
trzeby żadnej publikacji. Każdy fragment każdego zdania 
ma pokrycie w jakimś życiorysie mieszkańców Pogórza 
Izerskiego. Przedstawiciel Redakcji „Ech Izerskich” miał 
zaszczyt być zaproszony do udziału w pracach jury kon-
kursu – „KAŻDY SKĄDŚ”, organizowanego właśnie  przez 
Ośrodek Kultury we Wleniu, w ramach jednego z unijnych 
projektów. Osiemnastu gimnazjalistów, po 9 z Wlenia 
i z Lubomierza w krótkich, szalenie lapidarnych prezen-
tacjach przedstawiało losy swoich rodzin. Niemal każda 
z tych prezentacji mogła stać się kanwą sensacyjnego filmu 
bez większych wysiłków scenarzysty.

- Kiedy to oglądałem – powiedział jeden z jurorów – 
naszła mnie refleksja na kanwie znanych słów: „jam nie 
z soli, ani z roli, jeno z tego, co mnie boli”. To po prostu 
przerażające, jak bardzo wojny, bo przecież nie jedna, po-

Każdy skądś. Patriotyzm 3D
DOM. DZIEJE. DZIEDZICTWO.

kaleczyła – nie tylko psychicznie – mieszkańców Pogórza, 
ale zapewne wiele polskich rodzin podobnie. Nie było pre-
zentacji, w której wszyscy członkowie jakiejś rodziny żyli 
w miarę spokojnie i szczęśliwie. I przodkowie wszystkich 
dzisiejszych gimnazjalistów byli – najczęściej – ludźmi 
skrajnie ubogimi. Bednarz, pomocnik szewca, rolnik na 
kilku morgach. Tylko jedna rodzina mogła się pochwalić 
tzw. dobrym pochodzeniem, herbem rodzinnym, pamiąt-
kami przechowanymi cudem przez zawieruchy wojenne, 
dokumentami od 1785 r. Inni – to wspomnienia wywózek, 
emigracji, repatracji, reemigracji. To wspominki babci, 
która mówiła o trzytygodniowej podróży bydlęcym wa-
gonem z Białorusi na Ziemie Zachodnie. – Tylko dzięki 
krowie – mówiła babcia – którą karmiliśmy trawą zrywaną 
przy torach w trakcie tej niekończącej się podróży, która 
spała z nami w tym samym wagonie, udało się przeżyć.

- Kiedy uzmysłowimy sobie, że w trakcie II wojny na-
stolatki odrywane były od rodzin i wywożone na roboty 
przymusowe, często do prywatnych gospodarstw nie-
mieckich, prowadzonych przez zdeklarowanych nazistów 
i przyłożymy kalkę tamtych lat do sytuacji gimnazjalistów 
nam współczesnych, to wydaje się to wręcz nieprawdopo-
dobne… Czy dzisiejsi wytrzymaliby psychicznie taką sy-
tuację?

Ale okazuje się, że takie i podobne incydenty nie za-
wsze budziły niechęć, czy nienawiść po zakończonej woj-
nie. W wielu domowych archiwach zachowano zdjęcia 
z pierwszych miesięcy pobytu na Ziemiach Odzyskanych. 
Polskie rodziny kierowane były do gospodarstw zajmowa-
nych przez Niemców. Robiono sobie wspólne fotografie 
– na pamiątkę, która przetrwała grubo ponad pół wieku. 
Pod domem w Marczowie, do którego jedni dopiero co 
przyjechali, a z którego drudzy musieli za niedługo wyje-
chać siedzą zgodnie Polacy i Niemcy, pogodzeni ze sobą, 
i z losem.

- Myślę, że bez refleksji nad tak przedstawionymi spra-
wami – konkludował jeden z jurorów – nikt nie jest w sta-
nie zrozumieć, dlaczego historia Pogórza Izerskiego i ludzi 
tu mieszkających układała się tak, a nie inaczej. Może w ja-
kiś cudowny sposób udałoby się upowszechnić te prezen-
tacje na różnych lekcjach, prowadzonych przez mądrych, 
wrażliwych nauczycieli? Może – jakim to cudem? – ktoś 
by w to uwierzył i zapisał w taki sposób, by pozostało to 
w świadomości kolejnych pokoleń?

Z tytułu kronikarskiej skrupulatności zapisujemy, że 
jury dokonało oceny prac, uhonorowało dziesięć najlep-
szych, a kolejne trzy – wyróżniono. Prezentacje z Wlenia 
okazały się bardziej „dopieszczone” przez opiekuna. Ale… 
najważniejsze jest to, że losy kilkunastu rodzin zostały 
opisane i w jakimś stopniu uchronione od zapomnienia, 
choćby na jakiś czas.

NEOGOTYCKI
(Kościelniki Średnie) Z reguły piszemy 

o kościołach mających kilkusetletnią historię, 
bogato zdobionych w okresie baroku, czy rene-
sansu, ale na Pogórzu Izerskim są też inne świą-
tynie, równie interesujące, choć zdecydowanie 
młodsze, jak kościelnicki kościół pw. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego.  Zbudowany dopiero 
w 1904 r. dla ewangelików. Surowa, czerwona 
bryła, z licowanej cegły, wzniesiony na niewiel-
kim pagórku. Historycy nie są pewni, ,czy nie 
stoi w miejscu starszego, XVII-wiecznego. We 
wnętrzu – klasyczna dla takich świątyń drew-
niana empora. A ten kościół jest inny głównie 
ze względu na jego architektoniczną strzeli-
stość, co podkreślone jest także trójdzielnym 
portalem wejściowym

Czy wiecie, że...

Współczesny sołtys nie jest „człowiekiem od 
zbierania podatków”, o czym nas przekonuje 
anons na drzwiach świetlicy w Chromcu. Na-
pisano tam, że jeśli ktoś chce umieścić w inter-
necie informacje o sobie (ale bardziej o tym 
– co robi?) i swojej twórczej działalności może 
to zrobić nieodpłatnie (pod warunkiem, że 
mieszka w Chromcu, lub w Antoniowie). Kosz-
ty administrowania stroną internetową tych 
wsi pokrywają fundusze sołeckie. I pomyśleć, 
że dawniej sołtys miał jednak lżejszą robotę, 
a takie samo poważanie…



Wedle legendy Karkonoszami i okolicami rządzi nie-
podzielnie Duch Gór, zwany Liczyrzepą. To postać różnie 
przedstawiana, ale niezależnie od sposobu – kilka cech jest 
wspólnych. Postawny mężczyzna z długą brodą, wsparty 
o laskę, toczy chmurnym spojrzeniem, uważnie obserwując 
swoje królestwo. Często przedstawiany jest w rozwianym 
płaszczu, nierzadko w kapturze.

Ogłaszamy konkurs na żywy symbol Liczyrzepy. Czy jest 
wśród mieszkańców Pogórza ktoś taki, który zechciałby 
w nim wziąć udział? Jednego z kandydatów już znaleźli-
śmy. Mieszka w gminie Leśna. Oczekujemy na inne zgło-
szenia. Zwycięzca w nagrodę otrzyma z pewnością komplet 
kosmetyków, by swoją zadbaną brodą mógł zaimponować 
wszystkim. Kto z Pogórza będzie Liczyrzepą XXI wieku?

Czy poznajecie Państwo naszych „starych znajomych?” 
To prawda – Konstancja Uniechowska z Lubomierza, 
Agnieszka Borkowska z Pilchowic, Marcin Chlebowski 
z Antoniowa, czy Iza Pachulska ze Świecia, ale i wielu in-
nych spotkało się w Jeleniej Górze podczas czerwcowego 
Art.&Glass Festiwal, w którym wzięli też udział artyści 
z Czech. Festiwal, organizowany zresztą nie po raz pierw-
szy cieszy się w Jeleniej Górze coraz większym wzięciem, 
a ostatni- mimo fatalnej pogody – zgromadził tłumy.

I było co oglądać, bo Czesi przyjechali nie tylko z goto-
wymi wyrobami, ale też z całymi warsztatami szklarskimi. 
Topili stłuczkę szklaną, wydmuchiwali cudeńka ze szkła 
cienkiego jak pajęczyna i zdobili je później „na oczach” 
zgromadzonych widzów.

Wprawdzie Iza Pachulska nie mogła przywieźć pieca do 
wypalania ceramiki, ale pokazała fantastyczne, oryginalne 
naczynia. Inni – jak Marcin Chlebowski, nie krył tajemnic 
swego warsztatu, prezentując techniki wykonywania wi-
traży (jego m.in. dziełem jest witrażowy krzyż w kościele 
w Świeradowie Zdroju), Agnieszka Borkowska dowodziła, 

że ozdoby, nawet biżuteria filcowa, to sprawa nietrudna (je-
śli zna się technikę, co oczywiste, a Konstancja Uniechow-
ska swoimi ubiorami zwróciła na siebie uwagę telewizji 
i musiała udzielać wywiadów. Zresztą – artystów Pogórza, 
których znacie Państwo z łamów naszej gazety było więcej, 
bo widzieliśmy i Beatę Różańską z Kopańca, i Marka Wąsa 
z Wolimierza, a na przyszły rok zapowiedziała się też Anna 
Czaja-Sobieraj z Rudzicy, którą znamy z nieprawdopodob-
nie barwnej ceramiki.

Może lepiej głośno o tym nie mówić, ale wygląda na to, 
że Festiwal w Jeleniej Górze zaczyna być wewnętrzną spra-
wą Pogórza Izerskiego, przynajmniej w swojej lwiej części, 
bo Czesi prezentują niemal wyłącznie szkło i w niczym 
z nami nie rywalizują.

Na zdjęciach: artyści i ich prace – wszyscy z Pogórza, 
Konstancja Uniechowska udziela wywiadu, ceramiczne wy-
roby Izy Pachulskiej bronią się same, Marcin Chlebowski na 
swoim stoisku budził wielkie zainteresowanie, podobnie, jak 
Agnieszka Borkowska przy produkcji ozdób z filców. 

Ogłoszenia niedrobne
Jak przyciągnąć uwagę Klienta? Efektownym napisem, wiel-
ką, lśniącą tablicą? A może pomysłem, którego nie mają 
inni? W swoich wędrówkach po Pogórzu Izerskim znaleź-
liśmy kilka takich miejsc, które z pewnością zachęcają do 
zatrzymania się i uważnego zerknięcia na reklamę. A to 
pierwszy krok do sukcesu, choć czasami pomysł na pierw-
szy rzut oka wydaje się kontrowersyjny.

Powiedzieli…    pomyśleli?
Od pewnego czasu publikujemy przeróżne cytaty z wy-

powiedzi zasłyszanych na poważnych naradach, albo wręcz 
z dokumentów wydanych przez poważne instytucje. Cytaty 
są czasami tak… mhm… dziwne, że Czytelnicy powątpie-
wają w ich autentyczność. Dajemy dziennikarskie słowo 
honoru, że wszystkie tu cytowane wypowiedzi mają swoje 
źródło w prawdziwych sformułowaniach, co czasami jest 
niewyobrażalne, a jednak…

„(…) nauczyciele przedmiotów kierują swoje treści przed-
miotowe na program” – napisali poloniści jednej ze szkół

„(…)” Styczeń okazał się płodnym miesiącem jeśli cho-
dzi o działanie (…)” – to fragment sprawozdania

„(…) Miesiąc maj upłynie pod kątem wielu działań.” – 
to z kolei zapowiedź aktywności jednego z urzędów.

Czasami lepiej tylko 
patrzeć, niż starać się 

rozumieć…
W Czerniawie Zdroju zobaczyliśmy niezwy-

kle malownicze skały. Wydawały się tak plastyczne, 
szczególnie w delikatnym świetle po deszczu, że za-
pragnęliśmy – z myślą oczywiście o naszych Czy-
telnikach – starać się zasięgnąć fachowej informacji  
u specjalistów od budowy geologicznej Pogórza.

– To odsłonięcie łupków metamorficznych – po-
wiedzieli, a kiedy zrobiliśmy „pytający wyraz twarzy” 
dodali szczegóły i „wyjaśnili” nam wszystko. – W ob-
rębie gnejsów izerskich – powiedzieli – występują 
dwa pasma zbudowane z łupków łyszczykowatych 
z wkładkami skał wapienno-krzemianowych, kwar-
cytów i łupków łyszczykowo-chlorytowo-kwarco-
wych, pochodzących z prekambru… – Czy to jasne?

Już o nic więcej nie ośmieliliśmy się pytać. Ale ten 
widok z Czerniawy jest naprawdę bardzo interesują-
cy. I niech tak po prostu zostanie.

Nasi zdobywają sławę
Na zdjęciu – reklama pod Mirskiem.

Konkurs na najpiękniejszą 
brodę w górach i na pogórzu
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