
W tym domu ożywa 
szkło, na ceramicznych 
płytach zakwita lawen-
da. Goście, którzy dom 
„Na Wzgórzu” wybiorą 
na swoją agroturystycz-
ną oazę, będą odpoczy-
wać w miejscu magicz-
nym, między kolorowy-
mi obrazami, izerskimi 
madonnami, będą mo-
gli oglądać świat przez 
kolorowe witraże…

Więcej na str. 4
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Kończymy kolejny rok naszej działalności i ko-
lejny rok wydawania „Ech Izerskich”, ciesząc się, 
że z każdym wydaniem przybywa nam Czytel-
ników, że spotykamy się z życzliwym przyję-
ciem naszej gazety, a często – z niecierpliwością 
pytań, kiedy znowu pojawi się kolejny numer? 
Nie ma chyba większej satysfakcji dla wydawcy, 
niż taka niecierpliwość.

Dbamy o to, by treści tej gazety były pogodne, 
nie ścigamy sensacji, ale też nie chcemy unikać 
spraw trudnych. Wychodzimy bowiem z zało-
żenia, że każdy problem można rozwiązać, o ile 
się o nim rozmawia. W tym wydaniu „Ech Izer-
skich” rozpoczynamy cykl artykułów na temat 
takich właśnie spraw, zaczynając od oświaty, 
bowiem ostatnio to ona skupia na sobie wiele 
uwagi samorządów, rodziców i mieszkańców. 
Zamierzamy w kolejnym wydaniu opublikować 
ewentualne listy od naszych Czytelników na te-
mat ich odczuć o oświacie, zapraszamy do dys-
kusji także nauczycieli. Chcielibyśmy, by w ja-
kimś – możliwie dużym – stopniu nasza gazeta 
w tej sprawie stanowiła dobre forum wymiany 
opinii, nawet ostrych, ale głęboko uargumento-
wanych przykładami z Gmin Pogórza Izerskie-
go. A w następnych wydaniach też nie zabraknie 
nam spraw do wspólnego omówienia – czekają 
bowiem problemy z energetyką wiatrową, z wy-
dobywaniem rud uranu… i wiele, wiele innych. 
Ale za naszą misję uważamy przede wszystkim 
pokazywanie ludzi twórczych, więc optymizmu 
nam z pewnością nie zabraknie, bo i ludzi ta-
kich, obdarzonych talentem i wolą doskonalenia 
swoich umiejętności na Pogórzu nie brakuje.

Bożena Mulik
Redaktor Naczelna

Życzenia Noworoczne 
dla Czytelników i Przyjaciół

Wszystkim, którzy mieszkają 
na Pogórzu Izerskim, wszystkim, 
którzy dla Pogórza pracują, choć nie zawsze 
mogą tu mieszkać, wszystkim, którzy niosą dobrą sławę 

życzymy spełnienia marzeń wszelkich, by w roku 2012 za ich wysiłki i pracę 
czekały ich nagrody dające satysfakcję w każdym tego słowa znaczeniu. 

Redaktor Naczelna
Bożena Mulik z ZespołemNa zdjęciu – szklane gwiazdy Magdy Kuźniarz z Wolimierza.

Mieszkańcom Pogórza Izerskiego 
i Przyjaciołom tego Regionu

życzę w Nowym Roku 2012 radości, 
spełnienia marzeń i sukcesów.

Zofia Czernow – Poseł na Sejm

Sekrety domu 
„Na Wzgórzu”

Bajki i naga prawda

Koniec roku 2011 Partnerstwo Izerskie zwieńczyło kil-
koma efektownymi wydawnictwami. W grudniu pojawiły 
się bowiem „Opowieści skrzatów izerskich”, pierwsze w na-
szej, izerskiej biblioteczce bajki dla dzieci, których kanwę 
stanowią prawdziwe zdarzenia i zjawiska, jakie można spo-
tkać na Pogórzu. Jest więc bajka o miękkich kamieniach, 
o tym, jak się pluszcze pluszcz, o grzybach, niesfornej só-
weczce, pracowitych pszczołach i leniwych trutniach, itp. 
Bajki mogą stanowić – co już sprawdziliśmy na „żywym 
organizmie” – dobrą pomoc dydaktyczną dla nauczycieli 
w klasach 1 – 3 szkoły podstawowej. Dwa skrzaty, rzutki 
Kacperek i wygodnicki Ambroży oprowadzają nas po Po-
górzu, po łąkach pełnych ziół, zaglądają do pracowni ce-
ramików i artystów szkła, docierają do Dionizego, dobrego 
pająka i do wielu innych interesujących miejsc. Zapraszamy 
do wędrówki razem z nimi.
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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.

Podczas Dożynek Gminnych w Uboczu po 
raz kolejny udowodniliśmy, że „Proszów-
ka to Gminy czołówka”. M.in. specjalne 
odznaczenia dla zasłużonych w rolnictwie 
i wzorowych gospodarzy, otrzymali rów-
nież mieszkańcy Proszówki Pani Maria Ba-
szak i Pan Bronisław Paliwoda.  
Po wielu pasjonujących konkurencjach 
i rywalizacji w: krojeniu chleba Jan Au-
gust, konkursie na przyśpiewkę ludową 
Zdzisława August, Teresa Polesiak i Bro-
nisław Baran, konkursie na naśladowanie 
odgłosów zwierząt Artur Różyk, jedzeniu 
arbuza na czas Agnieszka Różyk, piciu 
kwasu chlebowego Leszek Wróblewski, 
promocji reklamy Magdalena August oraz 
konkurencji-niespodziance Irena Długosz 
– Różyk i Jan Głowacki  otrzymali nagro-
dy. Udało nam się zająć I miejsce w „Tur-
nieju Sołectw o Złoty Kłos Burmistrza”. 
W konkurencji na najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy nasza delegacja zajęła III miej-
sce. Całą imprezę uświetnił występ Zespołu 
Folklorystycznego „Sołtysowe Gryfinki”. 
W tym roku Stowarzyszenie Rozwoju Pro-
szówki dzięki współpracy z Stowarzysze-
niem Lokalna Grupa Działania „Partner-
stwo Izerskie” podczas trwania imprezy 
promowali „Izerskie smaki”. Wszyscy od-
wiedzający stoisko Stowarzyszenia mogli 
posmakować naszego produktu lokalnego 

Henryków Lubański to wieś, która przy-
stąpiła do Programu Odnowy Wsi Dolno-
śląskiej. W 2012 roku w ramach programu 
zrealizowano przedsięwzięcie pod nazwą  
„Promocja idei Odnowy Wsi Dolnoślą-
skiej poprzez organizację Dnia Placka 
i postawienie witaczy w Henrykowie Lu-
bańskim”. 

Zabawne święto przyczyniło się z pew-
nością do poprawy wizerunku wsi, do 

W tym roku święto  Hubertusa obchodzo-
no 15 października. Rozpoczął je korowód 
jeźdźców, którzy na miejsce świętowania 
wybrali przepiękny teren wokół Szałasu 
koło Złotego Potoku. Korowód poprowa-
dziła Alicja Mularczyk na koniu Dina, za 
nią podążała ubiegłoroczna zdobywczyni 
rudej kity Kamila Szybka na koniu Dewia-
cja, za nimi jechała bryczka, w której zasie-
dli zaproszeni goście m.in. Burmistrz Le-
śnej Jan Surowiec i Przewodniczący Rady 
Miejsko Gminnej w Leśnej Walter Stra-
szak, a za bryczką podążało 15 jeźdźców. 
Z  Szałasu kawalkada udała się w kierunku  
Złotego Potoku, Zacisza i wróciła pod Sza-
łas, gdzie odbyła się główna konkurencja 
gonitwa za uciekającą „lisiczką”. Po emo-
cjonalnującej pogoni lisa z lewego ramie-
nia uciekającej zawodniczki w tym roku 
zerwał Bogdan Skaziak na koniu Demon 
i tym samym został zwycięzcą gonitwy. Te-
goroczny Hubertus odbył się przy pięknej, 
słonecznej pogodzie.

W  październiku, w Lubomierzu, odbyła 
się Wystawa Koni Śląskich,  podczas której  
premiowano źrebięta tej rasy.
 Konie śląskie to chluba naszej okolicy. 
To właśnie tutaj znajdują się najlepsi ho-
dowcy koni tej rasy i najlepsze konie. Są 
użytkowane w zaprzęgach; chcąc przybli-
żyć widzom tą dyscyplinę, zorganizowano 
zawody w powożeniu. Mogliśmy podziwiać 
umiejętności powożących oraz sprawność 
i siłę koni.  Dokładne wyniki znajdują się 
na stronie http://www.ozhk.wroclaw.pl/lu-
bomierz/Lubomierz_2011_wynik.pdf
 Poza tym podczas imprezy zaprezento-
wali się  pasjonaci koni i jeździectwa z oko-
lic Lubomierza. 
 Mieliśmy okazję poznać konie rasy is-
landzkiej. Pan Tomasz Wywiał pokrótce 
opowiedział o swoich podopiecznych: nie-
zależny charakter, ognisty temperament, 
wspaniały sposób poruszania się oraz spe-
cjalne chody: tölt i inochód – to tylko nie-
które cechy wyróżniające konie islandzkie 
spośród innych ras. Jeźdźcy zaprezento-
wali  przejazdy z flagą i specyficzne cho-
dy rasy islandzkiej. Więcej informacji na 
www.punktur.pl.
 Kolejną atrakcją dnia był przejazd 
hucułów ze stajni pana Damiana Smy-
ki z Radomic. Pan Janusz Lawin zapo-
znał widzów z krótką historią tej rasy, jak 
również jej świetnymi predyspozycja-
mi do nauki jazdy konnej i rajdów kon-
nych. Szczegóły można znaleźć na stronie  
www.radomice.pl. 
 Następnym punktem wystawy była 
prezentacja naturalnego jeździectwa, które 
wywodzi się z zachodu USA. Wyrosło na 
gruncie stylu western i mitu kojarzonego 
z nazwą "zaklinacz koni”. Naturals to filozo-
fia, techniki jeździeckie, wiedza behawio-
rystyczna, teoria sposobu myślenia i ucze-
nia się koni. Coraz więcej jest entuzjastów 
tej metody i podczas wystawy mieliśmy 
szczęście zetknąć się z jej efektami. Moni-
ka Wrotniak na „Prezydencie”, prowadzo-
nym bez ogłowia, jedynie na lince założo-
nej na szyję konia, wykonywała elementy 

Małe projekty
W październiku br. Stowarzyszenie Lokal-
na Grupa Działania Partnerstwo Izerskie 
zorganizowało bezpłatne szkolenia do-
tyczące rozliczania wniosków w ramach 
działania „Małe Projekty”. Szkolenia pro-
wadziła Pani Katarzyna Jórga, posiadają-
ca i wiedzę, i doświadczenie praktyczne 
z zakresu rozliczania wniosków.  Zajęcia  
rozpoczynały  się prezentacją i omówie-
niem obowiązków wynikających z umowy 
podpisywanej przez Beneficjenta Małego 
Projektu oraz przedstawieniem  wniosku 
o płatność, potem uczestnicy poznawa-
li zasady  rozliczania Małych Projektów.  
Druga część szkolenia miała charakter  
warsztatu – beneficjenci  mieli możliwość 

integracji społeczności lokalnej podczas 
wspólnej pracy. Czy można się nie integro-
wać przy placku?  A postawione witacze 
zwracają uwagę przejeżdżających i zachę-
cają do poznania i zwiedzenia Henrykowa. 
„Dzień Placka” jako impreza organizo-
wana przez mieszkańców zacieśniła więzi 
między nimi, poprawiła stosunki sąsiedz-
kie, a także przyczyniła się do polepszenia 
współpracy z samorządem, organizacjami 
formalnymi i nieformalnymi. I przede 
wszystkim – poprawiła humory uczestni-
ków.
 W trakcie imprezy odbył się konkurs 
na najsmaczniejszy i najbardziej oryginal-
ny placek, i pokazy przygotowywania plac-
ków. W ramach działania przygotowano 
również ulotki promocyjne Henrykowa 
Lubańskiego prezentujące atrakcje i walory 
wsi. Mieszkańcy Henrykowa wzięli sprawy 
(chciałoby się powiedzieć –placki) w swoje 
ręce, przekonali się, że warto inwestować 
w promocję miejscowości i siebie samych 
też.
 

Gminne Dożynki – Ubocze 2011

„śledź po proszówiańsku”, przepysznych 
pierożków, barszczu łużyckiego i chleba 
z smalcem i ogórkiem oraz słodkich wy-
pieków.. Szczególne podziękowania kieru-
jemy dla Pana Kazimierza Jaszkiewicza 
za przekazanie kłosów zboża na wieniec 
dożynkowy. 

przygotowywania wniosku o płatność, 
zadawali pytania, i rozliczali przykłado-
wy Mały Projekt.  Szkolenia cieszyły się  
bardzo dużą frekwencją zarówno wśród 
przedstawicieli gmin, ośrodków kultury 
i bibliotek, jak i przedstawicieli organiza-
cji pozarządowych, OSP, osób fizycznych 
i przedsiębiorców.  

Po „lisich łowach” przy muzyce, ognisku 
i posiłku  (główne danie – „Prosiak po 
zaciszańsku”). Wspominali imprezy jeź-
dzieckie, snuli plany na przyszłość. Spo-
tkania poprowadził i zabawiał wszystkich 
gości Marcin Igielski.

Hubertus w Zaciszu

Wystawa Koni Hodowlanych w Lubomierzu

ujeżdżenia: zakłusowania, zagalopowania, 
zatrzymania, wolty i wiele innych. Niesa-
mowite zaufanie, więź i kontakt człowieka 
z koniem wywoływały u publiczności żywą 
reakcję.  
 Całą imprezę zakończył konkurs jeź-
dziecki dla dzieci, zorganizowany przez 
Klub Jeździecki 11 Izerska, w którym mo-
gli wziąć udział wszyscy zainteresowani. 
Zapisy trwały od początku wystawy i fre-
kwencja przeszła nasze oczekiwania. Dzie-
ci na małych konikach, asekurowane przez 
instruktora,  pokonywały tor przeszkód.  
Na trasie był slalom, zakłusowanie, trafia-
nie do celu i ćwiczenia równowagi. Wszy-
scy uczestnicy zostali nagrodzeni. 
Zapraszamy serdecznie w przyszłym roku! 

Dzień Placka 

2
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10 września Proszówkę odwiedził Tomasz 
Zubilewicz z ekipą TVN Meteo oraz TVN 
24. Stąd informowano o pogodzie w kra-
ju i na Pogórzu.  Promocja organizowa-
na była w ramach projektu „Turystyczna 
Brama Sudetów” współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 

W Świetlicy Wiejskiej w Mikułowej 7.10. 
2011 r. Stowarzyszenie LGD Partnerstwo 
Izerskie zorganizowało seminarium „Wy-
miana doświadczeń organizacji pozarzą-
dowych – budowanie programu współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi.” 
Gościliśmy  licznie przybyłych przedsta-
wicieli  Stowarzyszeń, Fundacji, Samorzą-
dów, Sołectw i Organizacji działających na 
obszarze Lokalnej Grupy Działania.
 Uczestników Seminarium przywi-
tali: Dyrektor GOK-u w Sulikowie Pan 
Zbigniew Jaworski, Wójt Gminy Sulików 
Pan Robert Starzyński oraz Prezes Stowa-
rzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie Pani 
Bożena Mulik. Następnie uczestnicy semi-
narium wysłuchali programu współpracy 
gmin z organizacjami pozarządowym, 
m.in. o nowelizacji ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie. Póź-
niej, po obejrzeniu prezentacji, niektórzy 
z przybyłych przedstawicieli stowarzyszeń 
pochwalili się swoimi dokonaniami. Inte-
resująco zaprezentował się Klub Jeździecki 
Jedenastka Izerska z Zacisza i„Srebrna Do-
lina” z Mojesza, a potem Stowarzyszenie 
Południowo-Zachodnie Forum Samorzą-
du Terytorialnego „Pogranicze”. Długą listę 
dokonań pokazało Stowarzyszenie Rozwo-
ju Proszówki. Jako ostatni  swoje osiągnię-
cia pokazali gospodarze – Stowarzyszenie 
Wiejskie „Wspólnie w Przyszłość” z Miku-
łowej. Druga część Seminarium  poświę-
cona była  tzw. zajęciom praktycznym, 
w ramach działania odbyły się  warsztaty 
przygotowywania modelowego projektu 
programu współpracy na przykładzie już 
istniejących dokumentów. Po owocnych 
zajęciach nie zabrakło poczęstunku z de-
gustacją tradycyjnych potraw lokalnych 
z Mikułowej. Gospodarzom dziękujemy za 
świetne przygotowanie spotkania.

Ludkiewicza, gołąbki krużewnickie, nasz 
lokalny chleb tradycyjnie wypiekany, który 
serwowany był ze smalcem i ogóreczkiem, 
izerskie ciasta, pierogi, śledziki…
W sobotę wzięliśmy udział w kierma-
szu tradycyjnych produktów kulinarnych 
z różnych stron Polski, podczas którego 
goście naszego stoiska mogli nieodpłatnie 
degustować nasze „Izerskie Smaki, Izer-
skie Bogactwa”. W niedzielne przedpołu-
dnie do Spały przybyła Para Prezydencka, 
która swoją wizytę rozpoczęła od złożenia 
kwiatów pod kamieniem Prezydenta Igna-
cego Mościckiego. Tuż przed mszą świętą 
Prezydent wraz z Małżonką spotkali się 
z przedstawicielami organizacji spalskich 
i przeszli Aleją Twórców Ludowych, która 
stanowiła główną atrakcję tegorocznych 
Dożynek. Po uroczystej mszy świętej Para 
Prezydencka w barwnym korowodzie 
przejechała z centrum Spały do COS-u, 
gdzie odbywały się ceremoniały dożynko-
we z prezentacją wieńców z całej Polski.

Marcin Niebieszczański, w dniu św. Mar-
cina, 11 listopada, odsłonił w Proszówce 
„witacza”. Instalacji typu „witacz” nie bra-
kuje we wsiach Pogórza, ten jednak jest 
szczególnie solidny, bo z ogromnej bryły 
piaskowca. Odsłonięcie tego obelisku  było 
elementem większej uroczystości z Pro-
jektu Odnowy Wsi. Żeby tradycji stało się 
zadość, w odsłonięciu – poza solenizantem 
brał udział także najstarszy mieszkaniec 
miejscowości – Mieczysław Tarazewicz, 
ale towarzyszyli także inni, burmistrz, pre-
zes Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki, 
Prezes LGD Partnerstwo Izerskie, Bożena 
Mulik i – przede wszystkim – szef firmy 
ABI-POL, która witacze wykonała (bo we 
wsi są takie dwa) – Janusz Niebieszczań-
ski. 
 A po oficjalnej uroczystości zebrani 
przeszli do biesiadowania, przy czym ku-
linaria były efektem konkursu, do którego 

Komisja Europejska ogłosiła rok 2011 – 
„rokiem wolontariatu”. Pisano o nim i mó-
wiono zdecydowanie częściej, niż dawniej, 
także społecznicy z Partnerstwa Izerskiego 
uczestniczyli w specjalistycznych kursach, 
zdobywali certyfikaty i otrzymywali tytuły 
koordynatora wolontariatu. Alek-
sandra Potyszka i Jerzy Fidorów 
– to uczestnicy specjalistycznego 
szkolenia w Legnicy.
– To spotkanie pozwoliło i upo-
rządkować pojęcia wolontariatu, 
i zdobyć nową wiedzę o tym zja-
wisku – poinformowali. – Wo-

Prognoza dla Polski 
od św. Anny 

(w Proszówce)

Europejskie-
go Funduszu 
Rozwoju Re-
g i o n a l n e g o 
oraz środków 
budżetu pań-
stwa za po-
średnictwem 
Euroregionu 
Nysa. Goście 
z apro s z e n i : 
Anna Zawi-
sza ze Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki 
i Jan Wysopal z Towarzystwa Miłośników 
Gryfowa Śląskiego mieli okazję wszystkim 
widzom programu w krótkim czasie za-
prezentować walory turystyczne Gryfowa, 
Proszówki i okolic. 
W tym dniu pogoda dopisała, panowały 
idealne warunki do nagrania materiału 
na tle malowniczego Pogórza Izerskiego. 
Transmisje prognozy pogody z wypowie-
dziami gości zaproszonych można było 
oglądać na żywo na kanale TVN Meteo 
oraz TVN 24 przez całą sobotę.

SEMINARIUM 
– MIKUŁOWA

 DOŻYNKI W SPALE

Witacz w Proszówce nader solidny

przystąpiło aż sześć miejscowych drużyn. 
Zarówno potrawy, jak i same ich nazwy 
budziły zaintrygowanie, bo i „Wieś-mak” 
Sołtysowych Gryfinek, „Indyk pieczo-
ny z warzywami” – A. Niebieszczańskiej, 
„A’romantyczny indyk strzaskany na brąz” 
Jacka z córeczkami z Gryfowa Śl., „Indyk 
po polsku” KGW z Brzezińca, „Indyk a’la 
Wieża” w wykonaniu Ślicznych Wieżyczek 
z Wieży, czy „Rogale Marcińskie”, przygo-
towane przez Gosposie z Krzewia Wiel-
kiego przykuwały wzrok, drażniły powo-
nienie. W ocenie jury bezkonkurencyjny 
był Jacek z córeczkami, a kolejne nagrody 
zdobyły reprezentacje Brzezińca i Krzewia 
Wielkiego.
 Grały i śpiewały „Sołtysowe Gryfinki”, 
a Dariusz i Marek Niebieszczańscy, wła-
ściciele Zakładów Mięsnych w Proszówce 
przygotowali stół wiejski uginający się od 
wędlin.

W dniach 24-25 września jako jedyne 
Stowarzyszenie z Dolnego Śląska uczest-
niczyliśmy w Dożynkach Prezydenckich 
w Spale. Towarzyszył nam  Zespół „Pod-
górzanie” z Mirska, reprezentacja Stowa-
rzyszenia „Spytków bez Granic” i  przed-
stawiciele rękodzielników z obszaru Part-
nerstwa Izerskiego. Zaprzyjaźnione orga-
nizacje  z terenu LGD przygotowały nasze 
lokalne przysmaki do degustacji dla osób 
odwiedzających stoiska dożynkowe. Były 
to m.in.: „Świnka pieczona  po zaciszań-
sku” przygotowana przez Pana Zbigniewa 

Wolontariusz – kto to i dlaczego?
lontariusze są potrzebni tam, gdzie nie 
zawsze wystarcza pieniędzy na etaty, ale 
też nie zawsze są one potrzebne. Inna spra-
wa, że praca wolontariusza dla wielu ludzi 
jest bardziej wiarygodna, bo autentyczna 
i „dziejąca się” z potrzeby serca. Póki co 
– nie mamy się w Europie czym chwalić, 

bo w Polsce wolontariatem 
zajmuje się ok. 4,5% społe-
czeństwa, przeciętnie w Euro-
pie – 13,6 %, a – na przykład 
w Finlandii – ponad 33 % (o 
wolontariuszce z Finlandii 
na Pogórzu Izerskim piszemy 
obok w „Echach”). 

 Aby szkolenie legnickie zaowocowa-
ło A. Potyszka zorganizowała podobne, 
w mniejszej skali, w Zespole Szkół Eko-
nomiczno-Technicznych w Rakowicach 
Wielkich, a Jerzy Fi-
dorów spotkał się 
z uczniami Zespołu 
Szkół we Wleniu. Tam 
zresztą młodzi wolon-
tariusze już działają – 
6 grudnia zorganizo-
wali „kiermasz ciast”, 
a pozyskane pieniądze 
przeznaczyli na zakup 
mikołajowych paczek 
dla małych dzieci. 
 Nie ma na Pogórzu 
Centrum Wolontaria-

tu, a zdaniem zainteresowanych byłoby 
może potrzebne. Czy powstanie przy LGD 
w Uboczu? – czas pokaże.
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– Wciąż poszukuję swojej drogi, odnajduję swoje nowe po-
mysły, zaczynam swoje nowe prace, które są „tylko moje” 
– od pomysłu, aż do ostatniego szczegółu wykonania – 
mówi Magda Kuźniarz. – Czasami tylko oddaję pierw-
szeństwo Naturze, która „profiluje” dla mnie materiał, tak 
jak w przypadku „Izerskiej Madonny”…

Właśnie ta praca, symboliczny wizerunek kobiety z dziec-
kiem, najprostszy z możliwych, wykonany na kawałku de-
ski ze starego domu może być jedną z wizytówek autorki. 
Jedną z licznych, bo bez żadnych trudności można byłoby 
znaleźć też inne, a każda – na tyle oryginalna, że stanowić 
mogłaby rodzaj artystycznego autografu. – „Madonna…” 
powstała trochę z przypadku – wspomina Magda. – Mąż 
przygotowywał drewno na opał, ciął deski. Spojrzałam 
na kawałek jednej z nich i właściwie zobaczyłam niemal  
dzieło, wymagające kilku muśnięć, by ożyło tak, jak chcia-
łabym je widzieć. I potem on przycinał kolejne deski, a ja 
wyrywałam mu niektóre kawałki spod ręki…

Ale drewno jest tylko jednym z surowców do pracy Magdy 
Kuźniarz. Jest jeszcze szkło, ceramika, obrazy. Szkło, to wi-
traże, ale i prace powstałe z przetworzo-
nych w niezwykły sposób butelek szkla-
nych. Wyszukane witraże, albo „zwykłe” 
kamienie, których nie brakuje na polach 
– w tym domu odnalazły swoje, równe 
sobie miejsca. Płyty potężnych łupków 
wyrastają z kątów pokojów, jak huby, 
a jeszcze większe łupki stanowią parapety 
podokienne.

– Dla mnie sztuka musi mieć swoją 
wartość użytkową – mówi właścicielka 
domu. – Nie przepadam za najładniejszy-
mi przedmiotami, jeśli są „po nic”. Może 
dlatego te łupki w ścianach są półkami, 
albo parapetami, ceramiczne drobiazgi 
w łazience stanowią podstawę pod zapa-
chowe drobiazgi… Z każdego kąta wyglą-
da coś, co w innym miejscu nie zwracało-
by uwagi, a tutaj jawi się, jako niezwykle 
pasujący do miejsca detal.

Magda Kuźniarz. Wrocławianka, absol-
wentka ASP we Wrocławiu, na kierunku 
wzornictwo przemysłowe. Zajmowała się 
projektowaniem form użytkowych. Pra-
cą dyplomową był projekt oryginalnych 
sztućców.

– Do Wolimierza trafiliśmy 8 lat temu, 
w lutym. Obejrzeliśmy dom, zapadła 
szybka decyzja i dwa tygodnie później był 
już mój. Taki prezent od życia na Walen-
tynki… Jestem tu już osiem lat. Nie mu-
siałam tu być, ale chciałam. Wolimierz jest 
dla mnie szczególnie ważny, bo jest moim 
świadomym wyborem, choć mieszkanie 
na wsi ma swój swoisty rytuał.

Trzeba przywyknąć, że kiedy „nowy” 
kupuje dom, to kiedy ktoś o niego pyta 
miejscowych „od zawsze”, to słyszy 
w odpowiedzi, „a po kim mieszka?” Bo 
„nowy” nie od razu ma własne nazwisko. 
Najpierw to jest ktoś „po Kowalskim”. Po-
tem, w trudnym do identyfikacji, poniekąd magicznym 
momencie zyskuje własną, miejscową tożsamość. 

Kiedy – szukając Magdy Kuźniarz – pytałem o dom pod 
numerem 192 w miejscowym sklepie, to nikt nie umiał 
mi odpowiedzieć. Dopiero gdy w chwili olśnienia rzuci-
łem koło ratunkowe w postaci… adresu internetowego 
„magdak…”, to jegomość nie wyglądający na kogoś kto 
kiedykolwiek widział komputer z bliska, skwitował krótko: 
– Trzeba było od razu gadać, że to o Magdę chodzi, a nie 
zawracać… jakimiś numerami.

– To prawda – roześmiała się, gdy o tym 
wspomniałem. – Ja już jestem „stąd”, co 
jak na tylko osiem lat mieszkania jest 
niezłym wynikiem. Mam kilku znajo-
mych w różnych miejscowościach, któ-
rych się wciąż zna, jako gospodarzy „po 
Kowalskim”. Ale też nie wiem, w jakim 
momencie w moim przypadku nastąpi-
ła ta metamorfoza. A w moim wolimier-
skim domu jest jeden obraz, przywiezio-
ny jeszcze z domu mojej babci, zupełnie 
niezwykły. Wygląda bowiem tak, jakby 
ktoś na nim namalował… mój dom! To 
oczywiście przypadek, jednak niezwykle 
dla mnie wymowny. Gdybym kiedykol-
wiek musiała stąd wyjechać i mogłabym 
zabrać tylko jeden przedmiot, to pewnie 
byłby nim ten obraz…

– A moje prace, niezależnie od mate-
riału, z którego są wykonane – mówi – 
mają dwojaki charakter. Jedne są szcze-
gółowo przemyślane, do ostatniego za-
łamania łodyżki lawendy, skamieniałej 
w ceramicznej płytce, a drugie – jakby 
spontaniczne. Czasami lubię, gdy się 
coś „zadzieje” w piecu i efekt jest nie 

do końca przewidywalny. W przypadku 
naczyń, gdy niektóre z nich szkliwi się 
i kilkakrotnie, efekt przypadku bywa wy-
jątkowo interesujący, ale… to nie znaczy, 
że oddaję wszystko przypadkowi i tem-
peraturze. Te dwa nurty – poukładany 
i rozwichrzony tkwią chyba we mnie i we 
mnie się równoważą, a prace są właśnie 
takie – jedne „porządne”, drugie – trochę 
„niespodziewate”.

– Teraz mniej się zajmuję malarstwem, 
czego mocno żałuję, ale pewnie do tego 
powrócę. Lubię technikę monotypii, to 
rodzaj grafiki, tak prostej, że zupełnie 
niepowtarzalnej. W odróżnieniu od po-
wszechnie znanej grafiki te obrazy po-
wstają tylko w jednym egzemplarzu. 

Sekrety domu „Na Wzgórzu”
Lawenda ceramiczna, kamienne huby i szklane kwiaty na szybach

Tinker – ciekawski, przyjazny, wytrzymały
Na pochyłym pastwisku w Marczowie szaleje koń, przy 

czym określenie „szaleje” należy rozumieć, że bawi się, 
jak mały psiak. Pędzi z rozwianą grzywą, zatrzymuje się 
w okamgnieniu, łypie spod bujnej grzywy pięknym, wyłu-
piastym okiem, napusza wielkie miękkie chrapy, ciekawy, 
czy podchodzimy do niego z czymś smacznym, czy z pu-
stymi rękami, po czym znowu rusza galopem. I rzeczywi-
ście – ziemia pod nim dudni.

To „tinker”, koń, którego ponoć wyhodowali brytyjski 
Romowie, niezawodny w taborze, a i zdatny pod siodło. 

Możemy się o tym przekonać nawet w Marczowie. 
W gospodarstwie „Jaskółka” można zobaczyć spore stad-
ko koni tej rasy, łagodnych i pogodnych. Chodzą „pod 
siodłem”, ciągną powozy i bryczki, i malowniczymi podle-
śnymi duktami, i pary nowożeńców do kościoła. Z jednej 
strony niektóre bywają płochliwe, co zadziwia, bo wielkie 
zwierzę mogłoby bez trudu pokonać przeciwników masą 

rozpędzonego ciała, a z drugiej strony – bez więk-
szych oporów wchodzą w rzekę i z niekłamanym en-
tuzjazmem pokonują nawet nieoznaczone brody.

– Śliczne konie – mówią ich treserzy – wytrzy-
małe i życzliwe ludziom. Zapraszamy wszystkich, 
żeby się o tym osobiście przekonali.

Galopujący tinker wygląda, jakby odziany we 
włochate getry. To jedna z charakterystycznych 
cech jego urody, którą hodowcy nazywają obfitymi 
„szczotkami pęcinowymi”. Wymagają starannego 
wyczesania, podobnie, jak bujna grzywa, ale rewan-
żują się niezapomnianym widokiem. I galopując na 
polach Marczowa, i brodząc przez płynący poniżej 
Bóbr wyglądają, jakby do tego miejsca pasowały, jak 
żadne inne.

Dom „Na Wzgórzu”

Szklane kwiaty na szybie

Ceramika użytkowa

Magdalena Kuźniarz

Dok. ze str. 1
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Rzadko kiedy nazwa domu tak adekwatnie oddaje jego 
położenie. Dom „Na Wzgórzu” w Wolimierzu, gdzie 
Magda Kuźniarz prowadzi także gospodarstwo agrotu-

rystyczne rzeczywiście stoi 
na wzniesieniu, ale trudno 
go dostrzec. Zabudowania 
mieszczą nie tylko pokoje 
z klimatem, obszerną kuch-
nię, ale i pracownię. Go-
ście, jeśli tu trafią, poczują 
się, jakby w galerii sztuki, 

bo i meble, i ściany, i obrazy na nich przykuwają wzrok. 
I nie jest od nich wolna nawet łazienka. Klamki pokojów 
gościnnych – to miękkie uchwyty, dalekie od konwencjo-
nalnych rozwiązań. Nawet niektóre szyby są delikatnie 
„dotknięte” ręką właścicielki i widać na nich finezyjnie 
wykonane kwiaty na wiotkich łodyżkach.
– Czy łatwo się tu mieszka ? – pytamy.
– Pięknie – pada oczywista w tych warunkach odpo-
wiedź.

Biskup w Rybnicy
Ksiądz biskup, Stefan Cichy celebrował mszę św. w Koście-
le pw. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rybnicy. Ten wyjąt-
kowej urody kościół, gościł duchownego w listopadzie br., 
a szczególną okazją było m.in. bierzmowanie, które przy-
jęło z rąk ks. St. Cichego kilkudziesięciu mieszkańców tej 
wsi. Przedstawicieli naszej Redakcji nigdy nie brakuje przy 
okazji zdarzeń ważnych dla lokalnej społeczności i – jeśli 
będziemy zapraszani – chętnie będziemy dokumentować 
także takie uroczystości. Ale nie tylko – z największą przy-
jemnością poprowadzimy „Izerską Kronikę Towarzyską”. 
Który z naszych Czytelników zaprosi nas na swój ślub? 
Na chrzest, czy komunię własnego dziecka? Kto będzie 
chciał, by w kolejnym wydaniu „Ech Izerskich” ukazało się 
zdjęcie z takiej uroczystości? Oczekujemy na informacje 
i zaproszenia w siedzibie Redakcji (adres elektroniczny – 
w stopce gazety).

Pokoje gościnne czekają na przybyszy

Ceramiczna lawenda i witraże Izerska Madonna
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Prawdziwa historia pałacu w Brunowie pod Lwówkiem 
sięga czasów, gdy istniał tu skromny folwark, przebudo-
wany w połowie XVIII w. na okazałą – wedle ówczesnych 
norm – rezydencję, która jednak (po przejęciu jej przez 
nowych właścicieli) w listopadzie 1787 r. doszczętnie spło-

nęła. Pamiątką po tym jest niepozorna 
kamienna tablica na jednym z domów, 
dowodząca dramatu właścicieli, którzy 
musieli zacząć budować swoją przy-
szłość od zgliszcz i fundamentów.

Krzysztof i Ernestyna von Eich 
wznieśli swój dom, w stylu neobaroko-
wym, ale nie utrzymał się on za długo 
w posiadaniu tego rodu. Przechodził 
z rąk do rąk, aż kolejna właścicielka od-
sprzedała go Georgowi von Cottonet.

I pewnie dlatego, na skutek związ-
ków nowego właściciela z Francją pałac 
różni się niezwykle od wszystkich in-
nych śląskich budowali, szczególnie wy-
strojem wnętrz, w którym można od-
naleźć giętkie linie francuskiej maniery 
architektonicznej, choćby w rysunku schodów, balustrady, 
itp. Przy pałacu w Brunowie zbudowano też obiekty, jakich 
inne tutejsze rezydencje z reguły nie posiadają – efektowne  
stajnia z wozownią, kordegarda, oficyna. Okalający ten ze-
spół park z dwoma stawami dopełniają obrazu całości.

– Pałac od początku miał charakter 
rezydencyjny – mówią znawcy. – Od 
podwórza wchodziło się wprost do sali 
balowej, stanowiącej dziś efektowny hol, 
z górnych pięter wijącą się klatką scho-
dową schodziło się także do niej, a dzię-
ki tej konstrukcji dźwięki muzyki mogły 
się bez przeszkód rozchodzić po niemal 
wszystkich wnętrzach. 

Bryła dzisiejszego pałacu wygląda 
nieco inaczej, niż wówczas – inny jest 
kształt dachu, inne zwieńczenie wie-
ży, które dawniej miało kształt cebu-
lasty, ale ile się dało – tyle trwa. Nawet 
w lepszej kondycji, bo w części dawnej 
powozowni dziś można znaleźć komfor-
towe sypialnie. O tym, że był tu dom go-

ścinny świadczą m.in. proporcje między wielkością stajni 
i powozowni. O ile w stajnie mieściło się niewiele koni, to 
powozów mogło tu wejść bez liku. Ktoś, kto organizował 
bankiety, musiał mieć właściwe na owe czasy możliwości 
recepcji i zaplecza.

ny. Oba są jednak udostępnione do zwiedzania, jeśli ktoś 
chętny.

Gorzej w Nowogrodźcu, bo stan pałacu w Gościszowie 
woła o pomstę do nieba. Trudno o pełniejszy komentarz, 
trzeba mieć tylko nadzieję, że żaden z wypalonych murów 
nie runie na przypadkowego „zwiedzającego”.

Można tak wyliczać długo, ale na koniec i tak zostaje 
pytanie o Gryfów Śląski i trzy obiekty. 

Gryf w Proszówce, kupiony przez prywatnego właści-
ciela, zamknięty na cztery spusty, otoczony płotem, nie jest 
dostępny od miesięcy, nawet w szczycie sezonu turystycz-
nego. Wisi wprawdzie plansza, że zainteresowani mogą 
telefonować, ale telefon nie odpowiada.

 Podskale w Rząsinach znowu zarasta drzewami, kilka 
lat temu usuniętymi. Gospodarz pobliskiej łąki tak popro-
wadził „elektrycznego pastucha”, że trudno jest obejść tę 
niezwykle malowniczą i romantyczną ruinę. Jeden z nie-
licznych zamków, których dzieje można „sprzedawać” 
w filmowych opowieściach właściwie w turystyce nie ist-
nieje. A szczyt ruin widać wręcz z ruchliwej drogi Lwówek 
Śląski – Gryfów Śląski. Tyle, że bryła zamku i sama skała 
zasłonięta jest przez obrzydliwą, płaską oborę. 

Pałac w Rząsinach też otoczony płotem, bramy „za-
bezpieczone” tablicą, jak w Gryfie – „własność prywatna”. 
Ten malowniczy zespół pałacowy, o którym wcześniej nie 
pisaliśmy w „Echach Izerskich” [powstał z renesansowego 
dworu w XVI w., przebudowany w XVIII w., a ostatecznie 
– jako klasycystyczny w XIX w. I jeszcze w drugiej połowie 
lat 80-tych XX wieku służył jako ośrodek kolonijny. Za-
budowania folwarczne są dziś przykładem jednej wielkiej 
ruiny, a fragmenty zabytkowego parku – wciąż malowni-
cze – są ruiną również. Szkoda.

Pałac w Brunowie

Gryfów Śląski nie ma szczęścia do gospodarzy pała-
ców, czy zamków. Inne gminy radzą sobie w różny sposób, 
nie zawsze znakomicie, jednak w każdej z nich dzieje się 
coś, co można pozytywnie odnotować.

W Olszynie trwają głębokie remonty dwóch obiek-
tów tego typu – Rajska i pałacu w Olszynie Dolnej. Żaden 
z nich nie ma tak uroczego położenia jak Gryf, tak łatwego 
do turystycznego i komercyjnego wykorzystania, ale wła-
ściciele obu wzięli się do roboty. Nie wspomnimy tu o Bie-
drzychowicach i tamtejszym pałacu, bo 
to wzorcowy przykład efektywnego po-
dejścia do problemu.

W Leśnej Czocha broni się sama. 
Z obserwacji postronnego wędrowca 
mogłoby wynikać, że gdyby oba or-
ganizmy – samorządowy i zamkowy 
– zdobyły się na ściślejszą współpracę, 
to byłoby jeszcze lepiej. I może do tego 
dojdzie, oby jak najszybciej, wówczas 
Czocha będzie najznamienitszym punk-
tem na całym Pogórzu Izerskim. Zamek 
w Świeciu, kupiony przez dwójkę mło-
dych ludzi z roku na rok pięknieje i te 
ruiny będą niebawem jednym z ważniej-
szych punktów odwiedzin miłośników 
średniowiecza. Jeśli przy tej warowni 
zawiąże się jakieś bractwo rycerskie, to 
sukces ma Świecie wpisany w życiorys. 
Trzy pałace w Grabiszycach mają swoich 

właścicieli i żaden z nich nie jest zagrożony ruiną. Dolny 
pałac jest intensywnie remontowany, w średnim jest szko-
ła, w górnym – niewiele się dzieje, ale obiekt jest zadbany 
i zabezpieczony.

W gminie Zgorzelec dwór w Gronowie staje się waż-
nym punktem na organizowanej Drodze Jakubowej i nie 
tylko pielgrzymi i artyści będą tam mieli swoją oazę. War-
to coś zrobić w Łomnicy, bo obiekt jest ładny, a otoczenie 
– niekoniecznie.

We Wleniu zarówno Gródek Wleński, zagrożony kil-
ka lat temu koszmarną katastrofą budowlaną jest już bez-
pieczny, jak i Lenno, będące prywatną własnością Flaman-
da coraz bardziej udanie zaprasza turystów. Jeśli Gródek 
uda się zabezpieczyć w miarę pilnie, to Wleń ma szanse na 
przyjazdy turystów, choćby tylko z tego jednego powodu.

We Lwówku Śląskim Brunów odniósł już sukces i – 
gdyby był cudem przeniesiony do uznawanej za „zamko-
wą Mekkę” Doliny Pałaców i Ogrodów, to znalazłby się 
na równi z Łomnicą, Paulinum, Wojanowem, itp. Pałac 
w Niwnicach jest zajęty przez szkołę podstawową, więc 
cudów tam nie można oczekiwać, a Błotny Zamek pozo-
staje już ze względu na zastany stan – tylko ciekawostką 
podobną do Gwiezdnego Zamku w Warcie Bolesławiec-
kiej. Przydałoby się odsłonić oba te miejsca, ale nie moż-
na się spodziewać, że będą tam ciągnęły tłumy turystów. 
Dramatem jest pałac w Skale, ale w tym przypadku – poza 

wyburzeniem – nic się już zrobić nie 
da. Błędy administracji, która kilka-
dziesiąt lat temu przekazała obiekt 
Nadleśnictwu – instytucji, jaka z de-
finicji nie była w stanie sobie z nim 
poradzić – zemściły się niezwykle 
surowo. A pałac Hochenzollernów 
– siedziba UGM i Starostwa – żyje 
sobie nienajgorzej.

W malutkim Siekierczynie uda-
ło się w mijającym roku odświeżyć 
pamięć o dziejach pałacu w Zarębie 
i to teatralizowane wydarzenie przy-
pomniało o dobrze zachowanym 
obiekcie. Jeśli będzie kontynuowane 
– Siekierczyn udanie się wpisze do 
nowej historii zabytków.

W Starej Kamienicy i w Rybnicy 
zabytki nie odgrywają większej roli, 
bo też ich stan od stuleci jest mar-

RZąSINY
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A dziś? Pałac w prywatnych rękach odżywa dzięki 140 
miejscom noclegowym, które umożliwiają przyjęcie du-
żych konferencji, ale też ze względu na rozmaitość wnętrz 
przyjeżdżają tu goście 
ceniący spokój. Bywał tu 
prof. Jan Miodek, poseł 
Zemke wydawał przyję-
cie weselne latorośli, od-
poczywały po koncertach 
zespoły muzyczne Kombi, 
Łzy, De Mono. Krok po 
kroku odświeża się stare 
zabudowania, z poszano-
waniem dowodów nie-
gdysiejszego przepychu 
i dramatów. Nad wszyst-
kim czuwa duch rodziny 
Cottonet, a przynajmniej 
herb tego rodu.

Radłówka, gmina Lwówek Śląski. Na niewielkim na-
sypie, o powierzchni raptem 40 x 40 m, widać resztki nie-
zwykłej budowli – Zamku Błotnego, który powstawał tu 
na początku XVI w.

Dokładnie w 1500 roku Siegmund von Zedlitz kupił od 
Rady Miejskiej Lwówka Śląskiego istniejącą już wówczas 
wieś – dzisiejszą Radłówkę. Krótko potem zaczął budować 
tu z kamiennych ciosów, co na Śląsku jest nieczęsto spoty-
kane, nieduży zamek. Można jeszcze dziś bez trudu zmie-
rzyć, że zespół obiektów mieścił się w prostokącie 24 x 27 
m, lekko wyniesiony ponad otaczający go teren pomieścił 
trzyskrzydłowy obiekt mieszkalny i nawet niewielki dzie-
dziniec. Warownia otoczona była nie tylko ziemnym wa-
łem, ale i podwójną fosą – wewnętrzną, nawodnioną i ze-
wnętrzną – wypełnioną błotem. Stąd wzięła się jej nazwa, 
niezbyt licująca ze szlacheckim rodowodem. Ale właśnie 
pod nią zamek trwał kilka wieków, aż do wojny 30-letniej 
(1618-1648), kiedy został poważnie zniszczony. Mimo od-
budowy, jego stan był mocno niedoskonały i mieszkańcy 
opuścili go ostatecznie niespełna wiek później. Nieza-
mieszkały popadał zwolna w ruinę, ale jeszcze dziś budzi 
ciekawość. Opisywany w wielu wydawnictwach, ściąga 
niekiedy grupki turystów.

Dziś trudno tu podejść, bo zarośnięty krzakami, wciąż 
otoczony błotną fosą, broni się w dodatku tablicą – „Wła-
sność prywatna, wstęp wzbroniony”. Szkoda, bo właści-
wie zagospodarowany i oznaczony, mógłby stać się jedną 
z gminnych atrakcji, których przecież nigdy dość.

Zamek Błotny

(Pogórze Izerskie) W wielu gminach Pogórza Izerskie-
go samorządy coraz uważniej przyglądają się szkołom. 
I nauczycielom. Okazuje się bowiem, że oświata przy tym 
sposobie jej finansowania i utrzymywaniu zapisów Karty 
Nauczyciela jest dla gmin najcięższym bagażem, którego 
już unosić w tej postaci właściwie nie można.

– Jaka jest sytuacja w naszych szkołach? – burmistrz 
Leszek Leśko z Olszyny mówi wprost: – Nie do utrzyma-
nia. W listopadzie odbyła się sesja Rady Gminy i Miasta, 
podczas której podjęto uchwałę intencyjną o likwidacji 
jednej z czterech szkół, to znaczy szkoły podstawowej nr 
2 w Olszynie. I nie może być inaczej, bo w tej placów-
ce 12 nauczycieli uczyło 49 uczniów, co nas kosztowało 
1.016.000 zł. We wszystkich szkołach podstawowych gmi-
ny uczy się 329 dzieci, wielokrotnie mniej, niż jeszcze kilka 
lat temu, a liczba szkół się nie zmieniła, liczba nauczycie-
li – nieznacznie. Z chudego budżetu gminy dopłacaliśmy 
do oświaty 1.700.000 zł. Zresztą akurat w tej szkole wyniki 
nauczania nie były najwyższe, a liczba uczniów w klasach 
– symboliczna, choćby w V – ośmioro dzieci, a w VI – 
siedmioro.

A Karta Nauczyciela? Dla gminy oznacza m.in. ko-
nieczność dopłaty do średniej płacy dla nauczycieli nie 
osiągających przeciętnej wysokości wynagrodzenia w kra-
ju. W przypadku Olszyny jest to ok. 220 tys. zł z ok. 20-mi-
lionowego budżetu.

Dla większości Czytelników sprawa ta nie jest jasna. 
Otóż nauczyciele – w myśl obowiązującego prawa – są je-
dyną w Polsce grupą społeczno-zawodową, której przed-
stawiciele, niezależnie od czasu pracy nie mogą zarabiać 
mniej, niż przeciętnie. Co roku wylicza się przeciętną pła-
cę w poszczególnych grupach zaszeregowania (nauczyciele 
mianowani, kontraktowi, itp.) jeśli niezależnie od powodu, 
nauczyciel zarabia mniej, to trzeba mu dopłacić z urzędu. 
To znaczy – z budżetu. Gminy, nie Państwa. Państwo bo-
wiem gwarantuje to ustawą, ale płacić musi Gmina.

Pedagodzy to też jedyna grupa zawodowa, która – nie-
zależnie od sytuacji gospodarczej Państwa i samorządów 
– ma wpisaną w ustawę coroczną podwyżkę wynagrodzeń 
o określony procent.

We Wleniu w szkole podstawowej uczy się 147 dzieci, 
w gimnazjum – 85. Jeszcze kilka lat temu liczba uczniów 
sięgała (nawet przekraczała) 600. W tym czasie można 
policzyć na palcach jednej ręki nauczycieli, którzy odeszli 
z tej szkoły. – Nauczyciele są jedyną grupą zawodową, któ-
ra otrzymuje „z urzędu”, na mocy przepisów dwukrotne 
podwyżki uposażenia, po 7%, a subwencja na oświatę się 
sukcesywnie zmniejsza, bo naliczana jest od ilości uczniów. 
Tych zaś ubywa lawinowo – mówią znawcy problemu.

Wleń też musi wypłacić „kwotę wyrównawczą” do 
średniej krajowej, wprawdzie mniej, niż w Olszynie, bo 20 
– 40 tys. zł, ale i budżet ma mniejszy, raptem 10 mln. Gdy 
oglądamy kwoty w budżecie uważniej, to wynika z tej lek-
tury wprost – dochody własne budżetu – 1,5 mln, koszty 
funkcjonowania oświaty  – 1,5 mln. Z czego inwestować 
w poprawę infrastruktury, w nowe zadania?

W żadnym z samorządów nikt nie lekceważy pracy na-
uczycieli, ale wszyscy widzą, że jeśli trzeba zaciskać pasa (a 
ostatnio trzeba), to po równo. A równości nie ma nawet mię-
dzy nauczycielami, bo matematyk, czy polonista, itp. są obar-
czeni sporymi obowiązkami własnymi i dodatkową pracą, 
jak choćby działaniami przy pomocy psychologiczno-peda-
gogicznej. Wuefiści z reguły są w stanie się z tego „wymik-
sować”. Czas przygotowania do zajęć też inaczej wygląda u 
chemika, czy biologa, a inaczej u przywołanego już wuefisty. 

Artykuł dyskusyjny

Z KAGANKIEM OŚWIATY 
i … z pustoszejącą sakwą

A po wyrównanie do średniej płacy każdy sięga równo. 
W Zawidowie sytuacja jest odrobinę lepsza, niż w nie-

których gminach, bo nie trzeba było w roku 2010, o który 
pytaliśmy, wypłacać dodatków wyrównujących. Nauczy-
ciele tutejsi osiągnęli co najmniej przeciętny poziom płac 
krajowych, ale jeśli chodzi o statystykę – jest łudząco po-
dobna. W roku 2006 uczniów było tu 536, nauczycieli 43. 
Cztery lata później było o ponad 130 uczniów mniej (401), 
a z grona nauczycieli ubył… jeden.

I tu budżet trzeszczy, bo wydatki na oświatę sięgają 
niemal 1/3 jego ogólnej kwoty, w latach 2006 i 2010 odpo-
wiednio – 31 i 28%.

Nic więc dziwnego, że tygodnik „Rzeczpospolita” 
z grudnia br. tekst o oświacie zatytułował „Samorządy idą 
na wojnę”. Gminy bowiem, reprezentowane przez Zwią-
zek Miast Polskich chciałyby w sprawach oświatowych 
zmienić ustawę. Proponują, by one same utrzymywały 
bazę oświatową, bo wiedza lokalna o potrzebach w tej sfe-
rze jest najlepsza i możliwość operatywnych interwencji 
– najszybsza. Rząd zaś wypłacałby nauczycielom pensje. 
Zdaniem samorządowców to jest rozwiązanie optymalne 
i logiczne. 

Minister finansów będzie miał zapewne inne zdanie 
z oczywistych powodów – świetnie bowiem zdaje sobie 
sprawę, że dziś ciężary (nie zawsze zasadne) Karty Na-
uczyciela dźwigają na sobie samorządy. Na mocy ustawy 
nauczycielom – kryzys, czy nie kryzys – należą się pod-
wyżki. Samorządy muszą płacić za wszystko i wszystkim. 
Algorytm wypłat „na ucznia” ustala się centralnie, bur-
mistrz, wójt, czy prezydent ma znaleźć pieniądze, gdy ich 
brakuje. A brakuje z przeróżnych powodów.

– Między innymi dlatego, że większość nauczycieli pal-
cem nie ruszy poza przypisanym sobie pensum – mówi 
wtajemniczony. – Są w dodatku długie, nawet roczne, 
urlopy na poratowanie zdrowia.

– I są zastępstwa – dopowiada drugi. Godziny za-
stępstw doraźnych stanowią bardzo wygodne źródło do-
rabiania, szczególnie dla nauczycieli z wyższym stopniem 
kwalifikacji zawodowych. Nie jest żadną tajemnicą, że jeśli 
występuje potrzeba zastępstwa, to z reguły te godziny bie-
rze nauczyciel mianowany, czy dyplomowany, chociaż sta-
żysta byłby tańszy. Ale dyrektorzy dbają o mianowanych, 
więc dają im dorobić. A pieniądze na to musi znaleźć wójt, 
czy burmistrz, bo przecież „się należy”.

W małych gminach kwoty nie są duże (choć w proporcji 
do budżetu – ogromne). Ale zasięgnęliśmy informacji w Je-
leniej Górze, gdzie powiedziano, że na zastępstwa, zwolnie-
nia chorobowe, czy urlopy dla poratowania zdrowia wydaje 
się w oświacie… PIĘĆ MILIONÓW ZŁOTYCH.

– Kiedyś organizowałem spotkanie seminaryjne dla 
nauczycieli, połączone z cateringiem, promocją książek, 
prezentami, itp. Chciałem je zrobić po południu – wspo-
mina jeden z organizatorów życia kulturalnego w Jeleniej 
Górze. – Po pierwsze ostrzeżono mnie, że muszę je zrobić 
w godzinach pracy, bo nikt nie przyjdzie. Zrobiłem, w pla-
nie było 4,5 godziny zajęć, bo półtorej godzinie – przerwa. 
W przerwie – catering i prezenty. I po przerwie - zaśmiał 
się w głos – na sali został może co czwarty. Reszta wzięła 
torby z prezentami, najadła się i poszła do domu. Spraw-
dziłem złośliwie kilku, czy może wrócili do swoich szkół, 
do pracy, do uczniów. Nie poszedł żaden…

To pierwszy z serii tekstów na tematy trudne, także na 
Pogórzu. Prosimy o listy Czytelników, zainteresowanych 
sprawą, o kontakt z redakcją. Będziemy ten cykl kontynu-
ować.
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Skąd pochodził 
i gdzie chadzał… 
Jakub Boehme? 
Urodził się w dzisiejszym Starym Za-

widowie (1575), a chadzał do Goerlitz, bo 
tam mieszkała jego narzeczona, a później 
– wyrozumiała żona. Szewc i mistyk, filo-
zof religii szukał swojej drogi do Boga, co 
w owych czasach nie było proste.

– Boehme związany jest główne ze 
Zgorzelcem, gdzie zachował się jego dom 
i z gminą Sulików (bo Stary Zawidów dziś 
leży w tej gminie), ale był tak wyrazistą po-
stacią tego regionu, że i my, w Zawidowie 
poświęcamy wiele uwagi jego postaci i przy 
okazji różnych przedsięwzięć kulturalnych 
nawiązujemy do jego u nas bytności – po-
wiedziano nam w Zawidowie.

Na pół roku przed śmiercią, w marcu 
1624 r. J. Boehme przebywał w malowni-
czym zamku Świny, gdzie napisał jedno ze 
swoich licznych dzieł – „Posłanie do spra-
gnionej i głodnej duszy”. Swego zaintereso-
wania życiem i postacią ubogiego szewca 
ze zgorzeleckiego Przedmieścia Nyskiego 
nie ukrywa Nicolas Cage, słynny aktor 
amerykański, który kilka lat temu odwie-
dził stary dom nad Nysą. A zgorzeleckie 
święto „Jakuby” wprost nawiązuje do tej 
postaci.

Czy drzwi mogą być dziełem sztuki, 
przyciągającym uwagę? Owszem, jeśli są 
takie, jakie prowadzą do wnętrza kościo-
ła pw. Wniebowzięcia NMP we Lwówku 
Śląskim.

Przez kogo została ufundowana ta 
świątynia? Nie ma pewnej odpowiedzi na 
tak postawione pytanie, choć wiele świad-
czy, że to efekt fundacji Henryka Brodate-
go z 1238 r., ale niektórzy historycy twier-
dzą, że może być i starsza.

Ale – co zwyczajne na tych ziemiach 
– pierwotnie stojący kościół płonął wielo-
krotnie, był odbudowywany i płonął zno-
wu m.in. w 1455 i 1752 r. W konsekwen-

Troje drzwi – trzy dzieła sztuki
cji do dziś dotrwała piękna, trójnawowa 
hala, a cała budowla jest połączeniem 
stylów, późnoromańskiego i gotyckie-
go. O wnętrzach napiszemy w kolejnym 
wydaniu, bo tam historia odkładała się 
jeszcze bardziej rozmaicie – gotycki kru-
cyfiks sąsiaduje z renesansową kamienną 
chrzcielnicą, a barokowe figury i obrazy 
z neogotyckimi ołtarzami z XIX w.

Ale i z zewnątrz ten kościół wygląda 
przepięknie – trzy rozmaicie zdobione 
portale i troje drzwi są same w sobie dzie-
łami sztuki, którymi mogą się pochwalić 
tylko nieliczne świątynie na Śląsku.

(Mirsk) W domu Krystyny Piotrowskiej 
w grudniu pachnie wiosną i latem. I nic 
dziwnego, bo cała rodzina jest zafascynowa-
na ziołolecznictwem i nie ma roślinki, która 
pozostałaby przez nich zlekceważona.

– Każda niemal ma w sobie „coś” prze-
konuje K. Piotrowska. – Ale to nieprawda, 
że u nas zimą pachnie wyłącznie lato, bo są 
przecież zioła, które pozostają zielone także 
w grudniu, jak choćby hyzop, wytrzymują-
cy nawet minus 15 st. C. Faktem jest jednak, 
że najlepsza pora roku dla zielarzy to maj 
i czerwiec, kiedy rośliny wręcz nabrzmie-
wają wszystkim, co najlepsze. I warto wie-
dzieć, jakie mają właściwości i jakie dobro-
czynne skutki niosą, bo są takie, których 
każda, najmniejsza cząstka może dobrze 
służyć człowiekowi. Ogórecznik odstrasza 
owady, ruta w gołębniku odstrasza gryzo-
nie, melisa uspokaja pszczoły w ulu, jeśli 
się posmaruje wloty, którymi pszczoły się 
wciskają do środka. Niby pospolity chwast, 
bylica ma właściwości także magiczne, 
a przynajmniej tak uważano dawniej, 
smagając po nogach panny młode opusz-
czające rodzinny dom, gdy wychodziły do 
ślubu. Lipa, to nie tylko herbata z kwiatów, 
ale także magiczne działanie lipowej kory, 
którą należy owiązać rękę, jak bransoletką 
– ponoć odgania złe moce i choroby. Sło-
ma owsiana świetna do pielęgnacji skóry, 
ale nie taka stłamszona przez kombajny, 
lecz koszona kosą lub sierpem. 

Kwiat gryki dobrze działa na nadci-
śnienie, a gryczanymi łuskami wypełniane 
są wsypy na poduszki, które pozwalają na 
relaksację ciała. Wiśnia – to połowa apteki, 
bo i kwiaty są znakomite, i owoce, a nawet 
szypułki opisano w zielarskich księgach. 
Trudno wręcz opisać rozmaitość oddzia-
ływania czarnej porzeczki. Liście ususzo-
ne pomagają zniwelować skutki zapalenia 
gardła, kąpiel w takich liściach łagodzi bóle 
reumatyczne, herbatka parzona na suchych 
liściach zapobiega powstawaniu żylaków, 
świeże liście z kolei gospodynie dodają do 
ogórków i papryki, co pozwala zachować 
jędrność przetworów, a bardziej winiarze 
dodają świeże liście do win, co wzmaga ich 
aromat. Do wina – ciepłego – warto dodać 
sproszkowanej pelargonii, bo też łagodzi 
ból chorego gardła.

– Ale z ziołami trzeba się zaprzyjaźnić – 
przestrzega Krystyna Piotrowska. – Mogą 
jednym pomagać, a drugim szkodzić. 
Niektórzy ludzie są na pelargonię uczule-
ni, więc warto być ostrożnym. Pomagają 
w tym książki, niektóre są pisane tak za-
bawnym dla współczesnych językiem, 
że można je czytać jak powieść: „chrzan 
moczony w miodzie mniej jadowity jest”, 

albo „brzoza dobra na 
urok zadany koniowi, 
a i ludziom przeciw cza-
rom służy”, „ruta wzrok 
mdły ostrym i bystrym 
czyni, dla zegarmistrzów 
i pisarzy dobra, ale tylko gdy zebrana zo-
stała przed wschodem słońca”.

W tym ostatnim zdaniu wedle K. Pio-
trowskiej tkwi trudna do przecenienia ludo-
wa mądrość na temat najlepszego czasu do 
zbierania ziół, ale i magia tycząca tajników 
zielarstwa. – Dziś nauka wyjaśniła sporo ta-
jemnic, do których dochodziły przez poko-
lenia całe rodziny zielarzy. Dawniej ludzie 
obserwowali skutki i domyślali się przyczyn. 
Wiedzieli, że niezdrowo spać jest na świeżo 
ususzonym sianie, ale nie wiedzieli – dla-
czego. Znali trujące właściwości jagód cisa, 
bo używali soku do zatruwania strzał, ale 
przestrzegali przed drzemką w cieniu cisów, 
uznając, że to cień tego drzewa jest szkodli-
wy. Dziś już wiemy, że to raczej skutek sła-
bo wyczuwalnych substancji, emitowanych 
przez elementy tego drzewa. Wiedzieli też, 
a nauka to potwierdza, że skuteczniejsze 
są zioła, gdy zbierane w okresie od nowiu 
do pełni księżyca. Te, które są zbierane, 

Zamek w Świnach

Zioła i ziela
gdy księżyc „chudnie”, od pełni 
do nowiu, mogą być mniej sku-
teczne, albo przynosić inne kon-
sekwencje, niż zamierzone. Są 
zioła, szczególnie liściaste, które 
warto zbierać dopiero, gdy rosa 
wyschła, są zapachowe, które 
mają najlepsze działanie – jak 
choćby dziurawiec – gdy zbiera-
ne są po południu.

– Dziś już nie wierzymy – 
mówi K. Piotrowska – że wystarczy pokro-
pić kury sokiem z ruty, a łasice nie wedrą 
się do kurnika, ale może szkoda? Święta 
Hildegarda, autorka licznych podręczników 
zielarskich pisała też, że łasica, gdy ma po-
lować na węże, spożywa rutę, na ból zęba 
trzeba wdychać dym z ruty, a kiedy żołnie-
rza idącego na zwiad okryje się gałązkami 
ruty, to żaden wróg go nie dostrzeże. Hil-
degarda nie przewidziała istnienia nokto-
wizorów, ani radarów. Pozbyliśmy się dziś 
– a szkoda – maleńkich krzewinek mirtu, 
które dawniej rosły w donicach w każdym 
domu. Ludzie wierzyli, że mirt przynosił 
spokojny sen, a na dobrą wróżbę dalszego 
życia panna młoda plotła sobie wianek mir-
towy. Nawet jeśli to tylko przesądy, to miłe 
i nieszkodliwe, a jakie romantyczne. A w lu-
dowej mądrości, weryfikowanej przez stule-
cia o dobrym wpływie mirtu na nasze życie 
z pewnością tkwi cząstka wciąż aktualnej 
prawdy.
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Klasa 1E – menedżerska
Uczniowie klasy o tym kierunku będą rozwijać swoje umiejęt-

ności w zajęciach (wykładach, ćwiczeniach) prowadzonych we 
współpracy z pracownikami naukowymi wyższych uczelni, zna-
nymi podróżnikami. Uczniowie będą mogli podjąć dalszą naukę 
na Uniwersytecie Ekonomicznym, Przyrodniczym. 

Klasa 1F – informatyczna
Uczniowie będą mogli rozwijać swoją wiedzę i umiejętności 

w pracowniach informatycznych. Z tej klasy będą wywodzić się 
autorzy naszej szkolnej strony internetowej, jak i facebooku. Ten 
kierunek przygotowywać będzie na wszystkie uczelnie technicz-
ne. 

Dzień OTWARTYCH DRZWI – 30 marca 2012 r. – piątek   
godz. 12.00 – 16.00

Zaproszenie  do  jeleniogórskich  szkół
Jelenia Góra przez ćwierć wieku była stolicą województwa. W tym czasie udało się m.in. usta-

bilizować bazę oświatową, umocnić renomę wielu szkół, dziś – cenionych placówek ponadgimna-
zjalnych. Udało się też stworzyć bazę towarzyszącą szkołom – bursy o właściwym standardzie, ale 
współcześnie, w roku 2012 do tego wszystkiego dochodzi jeszcze jeden walor – szynobus na trasie 
Zgorzelec – Jelenia Góra. Dzięki temu sposobowi komunikacji absolwencie gimnazjów m.in. z Gry-
fowa Śląskiego, Olszyny, Lubania i okolic nie muszą korzystać z burs, nawet najlepszych, a mogą 
codziennie, w komfortowych warunkach i za niewielką opłatą dojeżdżać do jeleniogórskich szkół, 
jeśli zdecydują się je wybrać.

Aby ten wybór ułatwić, a Rodzicom uczniów ułatwić racjonalne podjęcie decyzji, przekazujemy 
informator, będący kompletnym połączeniem oferty wielu jeleniogórskich szkół i burs, ale też moż-
liwości dojazdu szynobusem Kolei Dolnośląskich, które już od połowy grudnia 2011 r. regularnie 
kursują na trasie Zgorzelec – Jelenia Góra – Zgorzelec.

Podróże kształcą, zatem zapraszamy do podróży i nauki!

I Liceum Ogólnokształcące 
im. St. Żeromskiego
Jelenia Góra, ul. Kochanowskiego 18 
www.zerom.4me.pl, e-mail: zerom@4me.pl

Szkoła z ponad 60-letnią tradycją. Obiekt zaprojektowany 
i wzniesiony z myślą o potrzebach szkolnej młodzieży, ostatnimi 
czasy poddany wielu remontom i adaptacjom.

Kadra pedagogiczna Szkoły sukcesywnie podnosi swoje kwa-
lifikacja. Cyklicznie wdraża się tu innowacje sprzyjające podno-
szeniu poziomu nauki – np. międzyklasowy system nauki języ-
ków obcych na kilku poziomach, koła i warsztaty pozalekcyjne, 
czy ukierunkowanie pracy klas maturalnych na przedmioty eg-
zaminacyjne  w VI semestrze nauki.

Szkoła prowadzi szeroką współpracę z uczelniami wyższymi, 
dzięki czemu uczniowie mogą na bieżąco korzystać z laborato-
riów tych placówek, a ponadto mają pełną wiedzę o ich ofercie 
i specyfice.

Corocznie uczniowie I LO osiągają liczne sukcesy w olimpia-
dach przedmiotowych i konkursach, zapewniając szkole stałe, 
wysokie miejsce w rankingach (za rok 2011 ta Szkoła znalazła się 
na 96 pozycji w kraju i na SIÓDMYM miejscu na Dolnym Śląsku 
w notowaniach „Rzeczypospolitej” i „Perspektyw”, jako JEDYNA 
PLACÓWKA PONADGIMNAZJALNA w Jeleniej Górze.

I LO dysponuje pracowniami komputerowymi, centrum mul-
timedialnym, laboratoriami biologicznymi, salami gimnastycz-
nymi i siłownią.

Szkoła prowadzi cyklicznie wymiany międzynarodowe grup 
młodzieży m.in. ze szkołami w Alfeld, Daun, Heidelbergu 
w Niemczech, należy do szkół stowarzyszonych w UNESCO, jest 
miejscem dla praktyk studenckich AIESEC.

Dla pierwszoklasistów – od kilku lat – organizowane są w Kar-
konoszach w ostatnich dniach sierpnia kilkudniowe spotkania 
integracyjne.

Kierunki kształcenia przewidywane w roku szkolnym 
2012/2013:
• klasa A – kierunek matematyczno-fizyczny. Zajęcia labora-

toryjne na bazie pracowni uczelni technicznych, możliwość 
udziału w Zimowej Szkole Matematycznej, meczach matema-
tycznych, przyrodniczych spotkaniach uniwersyteckich, i in.

• klasa B – kierunek matematyczno-chemiczny. Przygotowuje 
przede wszystkim na studia medyczne oraz liczne kierunki 
dot. ochrony środowiska, biotechnologie, itp.

• klasa C – kierunek bio-metematyczny. Dla uczniów zaintere-
sowanych biologią i matematyką, przygotowuje m.in. do stu-
diów dot. ochrony środowiska i kształtowania krajobrazu

•  klasa D – kierunek matematyczno-informatyczny. Przygoto-
wuje do studiów o charakterze informatyczny, mechanotro-
nicznym. Zajęcia laboratoryjne – m.in. w Politechnice Wro-
cławskiej.

• klasa E – kierunek humanistyczny z elementami prawa. Pro-
ponowany dla uczniów interesujących się literaturą, historią, 
uwrażliwionych artystycznie. Dodatkowo – podstawy filozofii 
i autorskie zajęcia z elementów 
prawa.

• klasa F – kierunek humanistycz-
no-lingwistyczny. Oferta dla 
uczniów uzdolnionych języko-
wo. Poza angielskim uczniowie 
wybierają dwa obce języki no-
wożytne (spośród niemieckiego, 
francuskiego i rosyjskiego).

• klasa G – kierunek przyrodniczy. 
Przygotowuje na studia przyrod-
nicze, politechniczne, AWF, geo-
logię, geodezję, weterynarię.

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Technicznych 
III Liceum Ogólnokształcące
im. Jędrzeja Śniadeckiego
Jelenia Góra, al. Jana Pawła II nr 25   
www.3lo.jgora.pl,  zsoit_jg@vp.pl

To dobra szkoła, bo:
– tradycyjnie dobrze budowane są relacje „nauczyciel – uczeń”, 

„nauczyciel – rodzice”, a atmosfera otwartości i wzajemnego 
szacunku, a także kreatywności jest tradycją tej placówki

– istnienia Akademii dla Rodziców pozwala na intensyfikację 
poznawania wszelkich problemów w dorastaniu i edukacji 
młodzieży

– znane są i respektowane systemy oceniania,
– Szkoła, ze względu na działalność w programie „Europejska 

Sieć Szkół” stwarza możliwość wymiany młodzieży z różnych 
krajów Europy.
Szkoła, która powstała m.in. przez przekształcenie i rozszerze-

nie programu dawnego Zespołu Szkół Chemicznych siłą rzeczy 
oferuje edukację w czteroletnim 
Technikum Chemicznym, gdzie 
można zdobyć zawód „technik 
analityk”, ale też zyskać znakomite 
podstawy do studiów medycznych 
i biologiczno-chemicznych. 

A w Liceum Ogólnokształcącym 
im. J. Śniadeckiego można trafić do 
klas o kierunkach:
– medialnym – dla zaintereso-
wanych komunikacją społeczną, 
mediami i dziennikarstwem, gdzie 
w programie można znaleźć m.in. 
zajęcia z efektywnych metod komu-
nikacji, stosowania procedur public 
relations, posługiwanie się narzę-
dziami i technikami PR, itp.

– politechnicznym – jest tu nieco więcej fizyki, matematyki, 
a dodatkowo zajęcia z obliczeń matematycznych w pracowni 
komputerowej i zajęcia – w ramach współpracy z uczelniami 
wyższymi,

– biologiczno-chemicznym  – tu więcej biologii, chemii, a do 
wyboru – język obcy

– lingwistycznym – dla uczniów zainteresowanych pogłębionym 
programem języków obcych,

– psychologicznym – dla uczniów zainteresowanych psycholo-
gią, pedagogiką, socjologią, tu więcej zajęć z technik interper-
sonalnych, a w pracowni komputerowej – gry decyzyjne, z za-
kresu psychologii biznesu i języka obcego w biznesie. Część 
zajęć – w Uniwersytecie Ekonomicznym w Jeleniej Górze
A w przygotowaniu 

– klasa biznesu i finansów – dla zainteresowanych ekonomią,
– klasa służb mundurowych – dla zainteresowanych podjęciem 

nauki na uczelniach specjalistycznych kształcących do pracy 
w policji, straży pożarnej, czy w wojsku.

* * *
W szkole – warsztaty językowe, przyrodnicze i humanistycz-

ne, Koło Naukowe Młodych Psychologów i Pedagogów, Koło Tu-
rystyczne. Zajęcia z „zarządzania wiedzą” .

Szeroka baza szkoły umożliwia rozwój zainteresowań: cztery 
pracownice komputerowe, laboratorium chemiczne, dwie sale 
gimnastyczne, sala do ćwiczeń fitness, siłownia, komplet boisk 
typu „orlik”, a w zimie – lodowisko sezonowe „biały orlik”, itp.

Uczniowie szkoły odnoszą sukcesy i w mistrzostwach PCK, 
i w różnych dyscyplinach sportu – koszykówce chłopców, piłce 
ręcznej dziewcząt, zawodach strzeleckich, i in.

II Liceum Ogólnokształcące 
im. C.K.Norwida
58-560 Jelenia Góra, ul. Gimnazjalna 2
tel./fax  (75) 75 51 671, (75) 64 26 526, 
www. norwid.@jgora.pl

W szkole działa system nauki języków obcych na kilku  pozio-
mach i w grupach zaawansowania. Szkoła kształci według najlep-
szych programów i wzorów polskich i europejskich, dlatego jest 
bardzo dobrze przygotowana do egzaminu maturalnego o czym 
świadczą wysokie wyniki zdawalności i wyniki z poszczególnych 
przedmiotów.

Każdego roku uczniowie naszego liceum osiągają sukcesy w fi-
nałach olimpiad przedmiotowych (w r. szk. 2010/2011 – 5 finali-
stów) i konkursach zapewniając szkole miejsca w rankingach. 

Szkoła współpracuje od wielu lat z Uniwersytetem Wrocław-
skim, Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Ekonomicznym 
we Wrocławiu i Jeleniej Górze, z PAN-em w Warszawie i Wro-
cławiu, dzięki czemu uczniowie mają możliwość korzystania 
z pracowni, laboratorium tych uczelni, poznawać ludzi nauki i z 
bliska przyjrzeć się osiągnięciom nauki podczas Dolnośląskiego 
Festiwalu Nauki. 

Uczniowie naszej szkoły mogą 
brać udział w projektach unijnych. 

Szkoła dysponuje pracowniami, 
internetowymi, centrum multime-
dialnym, bogato wyposażonymi 
pracowniami, laboratoriami, no-
woczesną salą gimnastyczną i wie-
lofunkcyjnym boiskiem ze sztucz-
ną nawierzchnią. 

Nasze liceum od 1994 roku  na-
leży do szkół stowarzyszonych 
w UNESCO.

Oferta kierunków w klasach 
pierwszych w roku szkolnym 
2012/2013:

Klasa 1A – humanistyczna 
Klasa poszerzona dla uczniów szczególnie zainteresowanych 

literaturą, historią, filmem, teatrem. Program poszerzony jest 
o wybrane zagadnienia i problemy społeczno-polityczne. 

Klasa 1B – biologiczno-chemiczna
Kierunek przygotowuje na studia medyczne, weterynaryjne 

oraz na liczne kierunki  związane z ochroną i kształtowaniem 
środowiska, swoją wiedzę uczniowie uzupełniają poprzez pro-
wadzenie badań, obserwacji, zajęć laboratoryjnych z chemii, 
fizyki w Zamiejscowym Wydziale Politechniki Wrocławskiej.                               
Klasa 1C – matematyczno-fizyczna 

Tę klasę wybierają uczniowie o zainteresowaniach naukami 
ścisłymi. Oferujemy zajęcia laboratoryjne na bazie pracowni 
uczelni technicznych, uczniowie tej klasy biorą udział w meczach 
matematycznych, konsultacjach z pracownikami naukowymi 

uczelni wyższych. Klasa przygoto-
wuje do podejmowania studiów na 
uczelniach technicznych, uniwer-
sytecie ekonomicznym, a także na 
kierunkach menedżerskich.

Klasa 1D – prawno-społeczna
Kierunek ten  przygotowuje do 

podejmowania studiów na takich 
kierunkach jak: administracja, 
prawo, stosunki międzynarodowe, 
europeistyka, politologia, zarzą-
dzanie itd. Ofertę poszerzyliśmy 
o elementy prawne uczone w jęz. 
angielskim (realizacja programu 
autorskiego). 



Zespół Szkół 
Ekonomiczno-Turystycznych 
Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego 27
www.ekonom.jgora.pl 
sekretariat@ekonom.jgora.pl

To szkoła z przebogatą historią kształcenia w branży usług – 
już 65 lat kształci w zawodach, które są niezbędne dla gospodarki 
w różnych okresach jej rozwoju.

Współcześnie są to cztery kierunki techniczne – technik-
hotelarz, technik-handlowiec, technik-ekonomista i technik 
obsługi turystycznej.

Nowoczesne gabinety do nauki zawodu, zajęcia prowadzone 
przez wysoko kwalifikowaną kadrę i inne przymioty sprawiają, 
że „zdawalność” egzaminu maturalnego sięga tu niemal 80%, to 
znaczy jest ok. 20% wyższa, niż przeciętna na Dolnym Śląsku.

Uczniowie tej szkoły zdają bez problemu egzaminy zawodowe, 
w przypadku egzaminu pisemnego – uczniowie wszystkich kie-

runków pokonują tę barierę w 100%, a w przypadku etapu prak-
tycznego – 100% ekonomiści i 98,4% – technicy hotelarstwa.

Wartościowym uzupełnieniem profilu nauczania jest m.in. Cen-
trum Informacyjno-Dydaktyczne, dające możliwość samokształce-
nia, ale też wspierania młodych twórców (poetów, plastyków, czy 
fotografików). Intensywnie działa Dyskusyjny Klub Książki.

Szkoła realizuje projekty: „Modernizacja kształcenia zawo-
dowego na Dolnym Śląsku I i II” oraz „Mobilność w procesie 
kształcenia zawodowego to zwiększenie szans zatrudnienia”. Ten 
drugi stwarza szanse na miesięczne praktyki zawodowe przy-
szłych ekonomistów w Northeim (Niemcy).

Pedagodzy szkoły dbają o to, by nie tylko nauka dominowała 
życie uczniów. Realizacja kilku międzynarodowych projektów 
pozwala na efektowne zajęcia pozalekcyjne, w tym: „Rajd Lin-
gwistyczno-Krajoznawczy” z udziałem uczniów z Turnova (Cze-
chy), Międzynarodowe Igrzyska Sportów Ekstremalnych „Eks-
tremalia” z udziałem uczniów z Semily (Czechy), i in. A prawie 
dwudziestoletnia tradycja wymiany międzynarodowej młodzie-
ży ZSE-T w Jeleniej Górze z Berufsbildende Schulen w Gerol-
stein (Niemcy) jest świetną okazją do poznania kultury, języka 
i obyczajów sąsiadów. Ostatnio nawiązano kontakty z Kolegium 
Ekonomiczno-Przemysłowym w Sankt-Petersburgu (Rosja) i za-
kres wymiany się rozszerzy.

Jako jedna z niezbyt licznych na całym Dolnym Śląsku ZSE
-T dysponuje bazę sportową, która obejmuje m.in. ściankę wspi-
naczkową z pełnym wyposażeniem, salę do dartroom (pomiesz-
czenia z tarczami do lotek), czy zestawu do unihokeja. W roku 
2012 Szkoła zostanie organizatorem Międzynarodowego Turnie-
ju Paintball oraz Wspinaczki Skałkowej FORFIT.

JELENIA GÓRA – ZGORZELEC – WĘGLINIEC

KD – Przewoźnik Koleje Dolnośląskie S.A. 1) nie kursuje 25 XII 2011, 6 I, 8 IV 2012

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW

ważny od 11.12.2011 r.

Rozkad jazdy może ulec zmianie. 
Przed podróżą prosimy zawsze sprawdzić aktualny rozkład na stronie www.kolejedolnoslaskie.eu



Zespół Szkół Technicznych 
„MECHANIK”
Jelenia Góra, ul. Obrońców Pokoju 10
www.zstmechanik.pl 
zstm-jelg@oswiata.org.pl

Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” zajmuje na swoją sie-
dzibę jeden z najstarszych obiektów w mieście, powstały pier-
wotnie w 1777 r., jako jedna z pierwszych na Śląsku rafinerii 
cukru, później były tu koszary, po II wojnie światowej – Urząd 
Repatriacyjny.

Ale dziś, po wielokrotnych przebudowach i modernizacjach, 
to jeden z najbardziej nowoczesnych obiektów, w pełni przysto-
sowany do współczesnych zadań oświatowych.

W nim m.in.: 5 pracowni komputerowych, 5 pracowni języ-
kowych, specjalistyczne pracownie mechatroniki, komputerowe 
pracownie rysunku technicznego, elektroniki i elektrotechniki 
samochodowej, sale multimedialne z wizualizerami, i in. Nieba-
wem powstanie tu okazała sala sportowo-widowiskowa z widow-
nią, wznoszona kosztem wielu milionów złotych.

Kadra pedagogiczna stale się doskonali, a wdrażanie cykliczne 
pedagogicznych innowacji sprzyja podnoszeniu poziomu pracy 
szkoły. Korzystają uczniowie – ich wiedza i umiejętności są co-
rocznie diagnozowane. Najlepsi są otaczani opieką i wspierani 
przez Szkolny System Wspierania Uzdolnień. Szkoła posiada 
certyfikat „Szkoła przedsiębiorczości”, dwukrotnie zdobyła Cer-
tyfikat Ekologiczny „Zielona Flaga”.

Współpracuje m.in. z Politechniką Wrocławską, Wyższą Szko-
łą Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ale też najbardziej znanymi 
przedstawicielami firm motoryzacyjnych – Mercedes-Benz, Vol-
max (Peugeot), Opel, BMW i in. Klasy budowlane mają swoich 
partnerów w dużych firmach tego typu, m.in. „Brander”, „Arfe”, 
„Delta Instal”, „LewBud”, „Atarex”, natomiast w branży mecha-
nicznej partnerami Szkoły są „Jelenia Plast”, „Dr Schneider Au-
tomotive”, „Simet” S.A. i in.

Szkoła uczestniczy w licznych programach unijnych, w tym: 
„Szkoła Kluczowych Kompetencji”, „Być przedsiębiorczym – na-
uka przez działanie”, „Modernizacja szkolenia zawodowego na 
Dolnym Śląsku”. Na stale współpracuje z podobnymi szkołami 
w Libercu (Czechy) i Zittau (Niemcy).

Funkcjonuje tu Szkolny Ośrodek Kariery oraz Szkolne Cen-
trum Informacyjne, w którym działa oddział Goethe Institut 
z zasobami literatury języka niemieckiego.

W roku szkolnym 2012/2013 Szkoła oferuje naukę na pozio-
mie technikum w kilku kierunkach:
– technik pojazdów samochodowych (organizuje i nadzoruje 

produkcję, montaż, naprawy i obsługę pojazdów samochodo-
wych)

– technik budownictwa (posługuje się dokumentacją tech-
niczną, przeprowadza inwentaryzację istniejących obiektów. 
Absolwenci posiadają kwalifikacje uznawane na rynku pracy 
krajów UE, potwierdzone dyplomem i suplementem umiejęt-
ności i kompetencji „EUROPASS”),

– technik mechanik o specjalizacji – lotnicza (pracownik ob-
sługi naziemnej samolotów, zawód szczególnie ważny w kon-
tekście planowanego rozwoju jeleniogórskiego lotniska  i prze-
mysłu okołolotniczego w regionie),

– technik mechanik o specjalizacji informatycznej,
– technik mechanik o specjalizacji – przetwórstwo tworzyw 

sztucznych (zawód o charakterze interdyscyplinarym, łączący 
mechanikę z informatyką  stosowaną w praktyce przemysło-
wej wielu zakładów pracujących w Jeleniej Górze i w jej naj-
bliższych okolicach,

– technik cyfrowych procesów graficznych, 
– technik ochrony środowiska.

W Zespole istnieje też Zasadnicza Szkoła Zawodowa, któ-
rej absolwenci zdobywają m.in. zawody: mechanika pojazdów 
samochodowych, blacharza – lakiernika pojazdów samocho-
dowych, operatora obrabiarek skrawających, montera maszyn 
i urządzeń, murarza, malarza, posadzkarza, montera urządzeń 
sanitarnych i montera urządzeń gazowych, i in.

   

Zespół Szkół Rzemiosł 
Artystycznych
Im. Stanisława Wyspiańskiego
Jelenia Góra, ul. Cieplicka 34
www.zsart.edu.pl,  zsart@zsart.edu.pl

To jeleniogórska szkoła, która ma najdłuższą tradycję edu-
kacji w jednej i tej samej branży. Została bowiem założona już 
w 1902 roku, jako Szkoła Snycerska, jako że ówcześni entuzjaści 
Cieplic uznali, że nie ma placówki, która kształciłaby uzdolnione 
artystycznie dzieci. Wysokokwalifikowani rzeźbiarze wtajemni-
czali młodzież w tajniki obróbki drewna, potem zajęli się szkłem  
(w tym kryształowym), później innymi jeszcze wyrobami.

Do dziś w jeleniogórskim Ratuszu zachowały się prace uczniów 
tej szkoły z lat 30-tych XX wieku, w postaci rzeźbionych balu-
strad schodów, czy płaskorzeźb w Sali Rady Miejskiej. 

Tylko dwie szkoły w Polsce o tym profilu mają podobną reno-
mę – oprócz jeleniogórskiej podobna szkoła im. Kenara w Za-
kopanem.

Współcześnie w Zespole Szkół istnieje kilka kierunków:
Liceum Plastyczne (czteroletnie), kształci specjalistów w dzie-

dzinie:
– szkło artystyczne i witraż (projektowanie i realizacja szkła ar-

tystycznego, biżuterii szklanej i tradycyjnych i nowoczesnych 
technologiach;

– snycerstwo (projektowanie i realizacja artystycznych form 
rzeźbiarskich i użytkowych w drewnie, przy zastosowaniu tra-
dycyjnych i współczesnych technologii; 

– fotografia (wykonywanie fotografii artystycznej i realizacji 
multimedialnych)

– reklama wizualna (realizacja reklam artystycznych, działań 
intermedialnych i aranżacji przestrzennych);
oraz 
NOWOŚĆ – dekoracja wnętrz (projektowanie i zagospodaro-

wywanie przestrzeni).
Szkoła umożliwia uzyskanie tytułu „plastyka” i świadectwa 

maturalnego uprawniającego do dalszego kształcenia się na 
uczelniach artystycznych.

Uwaga: konsultacje i bezpłatne zajęcia przygotowawcze do eg-
zaminu wstępnego odbywać się będą w dniach 31 marca (sobota) 
i 21 kwietnia (sobota), w godz. 10-13. Natomiast egzamin wstęp-
ny, badający uzdolnienia plastyczne zostanie przeprowadzony 
w dniu 12 maja (sobota). Obejmować będzie rysunek, malarstwo 
i kompozycję przestrzenną w części praktycznej oraz znajomość 
zagadnień z różnych dziedzin sztuk plastycznych w części ust-
nej.

Ponadto w szkole można uzyskać wykształcenie:
– fototechnika (nauka czteroletnia), praktyczne zagadnienia 

związane z pracą w studio fotograficznym, plenerze oraz im-
prezach plenerowych,

– technika-informatyka (nauka czteroletnia) użytkowanie pro-
gramów komputerowych, projektowanie zaawansowanych 
aplikacji internetowych, projektowanie grafiki i animacji na 
potrzeby reklamy i gier komputerowych,

– technika organizacji reklamy (nauka czteroletnia) – plano-
wanie i organizowanie działalności reklamowej i promocyjnej

– technika technologii drewna (nauka czteroletnia) renowacja 
historycznych mebli użytkowych, przedmiotów ozdobnych 
i artystycznych.
W Zasadniczej Szkole Zawodowej (nauka trzyletnia) można 

uzyskać zawód stolarza i fotografa.

Zespół Szkół Elektronicznych 
i Gimnazjum nr 3
Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 64 a   
www.elektronik.jgora.pl

Jako Zespół Szkół z Gimnazjum, placówka powstała niedaw-
no, ale tradycja ZS Elektronicznych sięga 60 lat.

To szkoła, która zatrudnia 70 doświadczonych nauczycieli, ma-
jących dobrą praktykę zarówno w przedmiotach zawodowych, 
jak i ogólnokształcących. Doświadczenie zawodowe pozwala na 
organizację – na terenie szkoły – różnych zawodowych kursów 
doskonalących w tym zdobycie uprawnień SEP (dających możli-
wość eksploatacji i nadzoru nad sieciami energetycznymi).

Szkoła – z racji swojej specjalizacji (to szkoła o profilu sporto-
wym) ma wyjątkowo dobrą bazę i wybitne osiągnięcia uczniów 
w różnych dyscyplinach.

Połączenie obu szkół – Gimnazjum i ponadgimnazjalnej – po-
zwoliło na łagodne przechodzenie uczniów z jednego poziomu 
do drugiego, a ponadto – możliwie najbardziej efektywne wyko-
rzystywanie potencjału nauczycieli.

Uczniowie tej szkoły uczestniczą w licznych konkursach oraz 
olimpiadach specjalistycznych i osiągają w nich sukcesy, a sama 
szkoła w rankingu szkół technicznych na Dolnym Śląsku za-
jęła I miejsce!

W rankingu szkół technicznych w Polsce ten Zespół Szkół za-
jął 47 miejsce w ogólnopolskiej rywalizacji.

Zespół Szkół 
Przyrodniczo-Żywieniowych
Jelenia Góra, ul. Cieplicka 196
www.zsps.jgora.pl,  e-mail: zliznr1@O2.pl

To jedna z tych placówek jeleniogórskich, które przez wiele 
transformacji, dostosowujących zakres kształcenia do współcze-
snych potrzeb edukacyjnych i sytuacji na rynku pracy zdołała 
rozwijać się harmonijnie, niezależnie od zewnętrznych, trudnych 
uwarunkowań. Dziś jej 65-letnia tradycja jest dobrym świadec-
twem stabilności pracy i wartości edukacyjnych.

Stała współpraca z całą grupą wyższych uczelni (w tym Uni-
wersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Politechniką Wro-
cławską, Dolnośląskim Oddziałem Doskonalenia Nauczycieli, 
i in. uzupełnia profile kształcenia.

Corocznie przez pedagogów tej szkoły opracowywane są au-
torskie programy, kierowane zarówno do uczniów, jak i ich ro-
dziców, m.in. „Poznaj stres i sposoby radzenia sobie z nim”, Pe-
dagogizacja – program wsparcia dla rodziców, programy zajęć 
profilaktycznych dotyczących uzależnień, „Stop dla przemocy”, 
„Stop dla palenia”, i in. 

Szkoła zajęła ostatnio II miejsce wśród jeleniogórskich techni-
ków i VI – na Dolnym Śląsku w rankingu szkół, prowadzonym 
przez „Rzeczpospolitą” i „Perspektywy”.

Mocne strony szkoły to m.in.:
– pracownie specjalistyczne do kształcenia zawodowego
– ścisła i dobra współpraca z obcą bazą edukacyjną, w tym 

lecznicami dla zwierząt, czy zakładami zbiorowego żywienia, ale 
też leśnictwami, czy gospodarstwami ogrodniczymi.

Praktyki w krajach Unii Europejskiej, współpraca z zagranicz-
nymi partnerami w realizacji programu „Socrates Comenius”, 
współpraca z Karkonoskim Parkiem Narodowym, czy organiza-
cjami środowiskowymi (Związek Kynologiczny) poszerza możli-
wości osobistego rozwoju uczniów.

Przygotowanie zawodowe, które można zdobyć w tej Szkole:
–  w Technikum Weterynaryjnym – asystent i laborant wetery-

naryjny, kontroler, inseminator sanitarny – umożliwiają pod-
jęcie pracy w lecznicach dla zwierząt, zakładach farmaceutycz-
nych, stacjach Sanepid, państwowej służbie weterynaryjnej, 
i in.,

–  w Technikum Leśnym – wiedzę niezbędną do studiów o profi-
lu techniczno-przyrodniczym (akademie techniczno-rolnicze 
i uniwersytety) czy zdobycie pracy w zakładach przetwórstwa 
leśnego, ośrodkach hodowli zwierząt wolnożyjących, w tym 
tak interesujących jak choćby sokolarnie, placówkach związa-
nych z gospodarką łowiecką, lasach państwowych, itp.,

–  w Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego – wie-
dzę umożliwiającą pracę w gastronomii szeroko pojętej, insty-
tucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywie-

niu, zbiorowych gospodarstwach domowych – domy opieki 
społecznej, itp.,

– w Technikum Ogrodniczym – umiejętności niezbędne do pod-
jęcia pracy przy projektowaniu terenów zielonych, tworzeniu 
aranżacji kwiatowych, itp., co buduje podwaliny także dla wła-
snej, prywatnej działalności gospodarczej,

– w Technikum Agrobiznesu – wiedzę, która pozwala na orga-
nizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze 
rolniczym, przetwórstwa, dystrybucji żywności,

– Technikum Technologii Odzieży – cały pakiet wiadomości, 
niezbędnych w szeroko rozumianej branży tekstylnej (projek-
towanie i modelowanie form odzieży, dobór tkanin, podstawy 
organizacji procesu wytwórczego w tej branży.
Ponadto można zdobyć tu tytuły technika-rolnika, technika 

– hodowcy koni, i in.
W DWULETNIEJ szkole policealnej można uzyskać tytuł 

technika-dietetyka, a w zasadniczej Szkole zawodowej wiedzę 
i umiejętności w zawodzie krawiec i ogrodnik.

Zespół Szkół Licealnych 
i Zawodowych nr 2 
im. Stanisława Staszica
58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 39/41
www.handlowka.jgora.pl 
handlowka@post.pl

Ta szkoła, popularnie od lat zwana „handlówką” jest od pra-
wie 50 lat jedną z najpopularniejszych jeleniogórskich placówek 
oświatowych. Od ubiegłego roku dysponuje zapleczem do zajęć 
praktycznych, którego nie posiada niejedna restauracja, ale poza 
tym uczniowie mogą korzystać z innych świetnie wyposażonych 
gabinetów.

I korzystają, czego dowodem jest m.in. zwycięstwo w drugiej 
edycji Dolnośląskiego Konkursu Potraw Regionalnych czy udział 
w finale warszawskiego konkursu barmanów. 

Szkoła współpracuje z wieloma uczelniami wyższymi (w tym 
– z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu), dzięki czemu jej 
uczniowie mają możliwość korzystania z pracowni czy laborato-
riów tych uczelni. A że placówka współpracuje także ze szkołami 
w Czechach i w Niemczech, to wymiana doświadczeń i wymiana 
grup młodzieży uatrakcyjnia proces nauczania.

Dwa projekty unijnie, realizowane teraz przez szkołę („Mo-
dernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” oraz 
Modernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego”) pozwala na 



Bursa nr 4
Jelenia Góra – Sobieszów, 

ul. Łazienkowska 1 b
bs_4@interia.pl

Zlokalizowana nieopodal granic 
Karkonoskiego Parku Narodowego, 
w jednej z najspokojniejszych czę-
ści Jeleniej Góry zlokalizowana jest 
w dwóch pawilonach piętrowych po-
łączonych ze stołówką.

Młodzież przebywa w 2- i 3-oso-
bowych pokojach ze standardowym 

wyposażeniem, ma do dyspozycji biblioteczkę ze stanowiskiem 
komputerowym i dostępem do internetu, świetlicę , salę do ćwiczeń 

siłowych, salę do gry w bilard, salę 
plastyczną, i in. Nie brakuje też mul-
timedialnej sali do zajęć wyrównaw-
czych i sali cichej nauki.

Nauczyciele – opiekunowie orga-
nizują warsztaty praktyczne, tyczące 
spraw życia codziennego, niekiedy 
prowadzone przez specjalistów z ze-
wnątrz, a także pomoc wychowawczą 
i zajęcia wyrównawcze dla osób mają-
cych problemy z nauką.

W Bursie organizowane są wszel-
kie zajęcia towarzyszące procesowi 
dydaktycznemu i wychowawczemu, 

w tym wolontariat w różnych dziedzinach, konkursy dla osób uta-
lentowanych, a współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogicz-
ną, organizacjami pozarządowymi i szkołami, do których uczęszczają 
podopieczni pozwala na diagnozowanie i wczesne rozwiązywanie 
wielu problemów

Bursa nr 1 
przy ul. Kilińskiego 5/7
www.bursa1jg.new.pl
bursa1jg@poczta.onet.pl

Koedukacyjna placówka zapewniająca opiekę pedagogicz-
ną i wychowawczą uczniom jeleniogórskich szkół gimnazjal-
nych, ponadgimnazjalnych, a nawet policealnych, którzy uczą 
się poza miejscem stałego zamieszkania.

W Bursie zapewniona jest opieka także tym 
uczniom, którzy z różnych względów, wymagają 
stosowania specjalnej organizacji metod pracy 
i wychowania.

Obiekt został zmodernizowany w 2011 r. 
– dziś to 19 pokoi 3-osobowych, 9 pokoi 2-oso-
bowych, dwie „jedynki” oraz 5 pokoi 2-osobo-
wych z łazienkami. Łącznie Bursa może służyć 
95 osobom. Posiada także 4 pokoje dla uczniów 
niepełnosprawnych. Ogólnodostępne łazienki na 
piętrach gwarantują standard higieniczny, a anek-
sy kuchenne na piętrach – organizację żywienia 
we własnym zakresie. Wewnętrzna winda ułatwia 
komunikację. 

Kuchnia zbiorowego żywienia oraz jadalnia dla 49 osób, 
które się w niej mogą pomieścić jednocześnie jest wyrazem 
wysokiego standardu i w tej dziedzinie. Sale cichej nauki, 
własna biblioteka i czytelnie, sala multimedialna i pracownia 
komputerowa, wi-fi – to dodatkowe wyposażenie wnętrz, bo-
isko do siatkówki z nawierzchnią ze sztucznej trawy na ze-
wnątrz pozwala na aktywność sportową, niezależnie od gier 
w rodzaju tenisa stołowego w pomieszczeniach.

Monitoring, wentylacja pomieszczeń, nowoczesna insta-
lacja p.poż – to warunki, które pozwalają na zachowanie peł-
nego bezpieczeństwa.

Zespół Szkół Licealnych 
i Usługowych
Jelenia Góra, ul. Leśna 5 
www.gastronom.jgora.pl
zsliujg@gmail.com

Szkoła położona w najbardziej malowniczej części Jeleniej 
Góry, niemal na samym szczycie Góry Strzeleckiej, z dobrym 
dojazdem komunikacją miejską (autobusy MZK linii 9, 5, 4, 6, 
17, 7, 14 i 15, a także autobusami PKS.

Prowadzi dwa poziomy edukacji:
Technikum
– technik żywienia i gospodarstwa domowego
– technik – kucharz
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
– kucharz małej gastronomii
– sprzedawca

oferowania uczniom możliwości dodatkowych zajęć i kursów 
zawodowych, w tym tak potrzebnych jak carvingu (efektowne 
przygotowywanie owoców), barmańskiego, florystyki, obsłu-
gi programów finansowo-księgowych, czy stylizacji paznokci), 
a także daje szansę wyjazdów do wyspecjalizowanych ośrodków 
badawczo-rozwojowych.
Technika 4-letnie
•  Technikum żywienia i usług gastronomicznych  - przygoto-

wuje młodzież do samodzielnego prowadzenia organizacji 
i realizowania przyjęć, imprez we wszystkich zakładach świad-
czących usługi gastronomiczne, organizowanie bali, wesel 
i przyjęć oraz bankietów okolicznościowych.

• Technikum Handlowe – absolwent posiada pełną wiedzę 
o funkcjonowaniu rynku, potrzebach konsumentów, towa-
roznawstwie, działaniach marketingowych, nowoczesnej 
rachunkowości, elementach prawa i regułach współpracy 
z kontrahentami. W tym technikum można również uzyskać 
kwalifikacje kelnera.

• Technikum Usług Fryzjerskich – celem jest przygotowanie 
absolwenta do funkcjonowania na rynku tych usług, wedle 
współczesnych wymagań, trendów i norm zawodowych.
W ramach Zespołu istnieje również Zasadnicza Szkoła Za-

wodowa (3-letni cykl nauki), gdzie można uzyskać uprawnienia 
kucharza, sprzedawcy, fryzjera, lub podjąć edukację w klasie wie-
lozawodowej.

Centrum Kształcenia 
Ustawicznego
Jelenia Góra, ul. Sudecka 53
www.cku.jgora.pl 
sekretariat@cku.jgora.pl

JEDYNA SZKOŁA PUBLICZNA W REGIONIE, która:
•  KSZTAŁCI NA ODLEGŁOŚĆ Z WYKORZYSTANIEM  

INTERNETU
•  NIE POBIERA ŻADNYCH OPŁAT ZA NAUKĘ

Jeleniogórskie CKU kształci dorosłych i prowadzi do-
radztwo edukacyjno-zawodowe dla dorosłych i młodzieży. 
Prowadzi też formy pozaszkolne – w formie kursów.

W centrum można kształcić się w następujących szko-
łach i zawodach:
– Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych    

– 3-letnie po Gimnazjum
–Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych  

– 2-letnie po ZSZ
– Technikum      

– 4-letnie po Gimnazjum lub SP
- m.in. technik budownictwa, mechanik, pojazdów samochodo-

wych, handlowiec, ekonomista

Technikum uzupełniające      
– 3-letnie po ZSZ

- m.in. technik usług fryzjerskich, żywienia i gospodarstwa do-
mowego, technologii żywności, kucharz

Szkoły policealne       
– 2-letnie

- m.in. technik archiwista, informatyk, administracji, hotelar-
stwa, mechatronik, logistyk, spedytor, kelner, obsługi tury-
stycznej

– cukiernik, piekarz
– wielozawodowa (np. fryzjer, murarz, tynkarz, betoniarz-zbro-

jarz, blacharz, lakiernik, stolarz, złotnik i in.)
W technikum cykl kształcenia jest czteroletni i kończy się 

egzaminem maturalnym i potwierdzającym kwalifikacje zawo-
dowe, w przypadku ZSZ – trzyletni i egzamin potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe

Placówka jest dobrze wyposażona w instalacje internetowe, 
centrum multimedialne, laboratoria językowe, dwie pracownie 
gastronomiczne, pracownię symulacyjną w zawodzie sprze-
dawcy i in. Ma też salę gimnastyczną, wielofunkcyjne boisko ze 
sztuczną nawierzchnią 

Realizacja czterech projektów unijnych pozwala na prowa-
dzenie zajęć pozalekcyjnych z wielu przedmiotów, które mogą 
być uznawane przez uczniów jako nieodpłatne korepetycje, ale 
przede wszystkim pozwalają na organizację wycieczek, dwuty-
godniowych staży u pracodawców, kursy specjalistyczne po-
twierdzone certyfikatami (np. prawa jazdy, barmański, i in.), czy 
wyjazdy na Wakacyjne Obozy Naukowe – wszystkie bezpłatne 
dla uczniów.

Współpraca z wyższymi uczelniami, w tym m.in.: Uniwersy-
tetem Przyrodniczym, czy Politechniką Wrocławską pozwala na 
ponzawanie specyfiki studiów, tym bardziej, że uczniowie mają 
szanse uczestniczyć w pracach studenckich kół naukowych, pro-
wadzić eksperymenty z matematyki, biologii, geografii czy tech-
nologii informacyjnej. Szczególnie interesujący jest m.in. projekt 
„matematyka – reaktywacja”, w ramach którego poprzez platfor-
mę e-learingową można na Politechnice Wrocławskiej poznawać 
matematykę.

Innym walorem patronat Sudeckiego Klubu Szefów Kuchni. 
Pod okiem wybitnych specjalistów regionu uczniowie doskonalą 
swoje umiejętności. Lekcje „Gotuj z Mistrzem” są atrakcją trudną 
do przecenienia. W roku 2010 uczniowie Zespołu – jako jedyna 
reprezentacja Dolnego Śląska – dotarli do finału konkursu „Zgotuj 
sobie sukces”, w 2009 r. grupa uczniów Szkoły zdobyła 7 miejsce 
w Polsce w tym konkursie. Uczniowie zdobywają certyfikaty bar-
mana, someliera, czy obróbki ryb i owoców morza, wysoko cenio-
ne przez przyszłych pracodawców w najlepszych restauracjach.

Szkoła prowadzi projekt edukacji globalnej Centrum Eduka-
cji Obywatelskiej nt. praw mniejszości narodowych, praw kobiet 
i praw uchodźców – „patrz i zmieniaj”.

Grupy uczniów biorą udział w najbardziej oryginalnych 
przedsięwzięciach, pozwalających w ciekawy sposób spojrzeć 
na technologie żywienia, jak choćby „Zamień buły na brokuły”. 
Z tego też m.in. powodu cały system działań Szkoły został wyso-
ko oceniony przez MEN, które uznało, że zasługuje na określenie 
„Szkoły odkrywania talentów”.

Wśród wielu walorów tego Zespołu Szkół – jeden można pod-
kreślić z całą pewnością – jej absolwenci nie mają problemów na 
rynku pracy, nawet tak trudnym, jak współczesny.
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– Mogę powiedzieć, 
że mam kolorowe życie, 
bo decoupage jest moją 
przyjemnością i pa-
sją, a jako doktor nauk 
zootechnicznych, spe-
cjalista w hodowli koni 
z poznańskiej akade-
mii, opiekunka czwórki 
magistrantów, których 
prace nagrodzone były 
przez ministra, musia-
łam naprawdę dokonać 
dużej transformacji, by 
znaleźć się w Leśnej, tu 
pracować z przemiłymi ludźmi w domu 
kultury, a uczyć młodzież w jeleniogórskim 
Zespole Szkół Przyrodniczych i Żywienia 
– Katarzyna Igielska w jednym – fakt, że 
niekrótkim – zdaniu 
potrafi zmieścić kilka-
naście lat interesujące-
go życia.

Ale w Leśnej, gdzie 
teraz mieszka, nie 
mówimy o koniach 
i 13-letniej pracy na 
uczelni, a o decoupa-
ge’u (dekupażu), który 
poznała w Poznaniu 
a znajomość tę prze-
niosła do Leśnej i dzieli 
się swoim znawstwem 
z wieloma kobieta-
mi w trakcie prowa-
dzonych przez siebie 
warsztatów.

– Decoupage – mówi – to droga dla 
tych, którzy mają plastycznego ducha i wy-
sokie poczucie estetyki, a nie mają pla-
stycznego talentu, lub przynajmniej jesz-
cze go w sobie nie zdołali odszukać. Ale 
ta technika stwarza też pole do uwolnienia 
wyobraźni, a jej dynamicznie rosnąca po-

pularność sprawia, że wiele mate-
riałów staje się kolejno nośnikiem 
ciekawych prac.

Podstawą jest papier – ryżowy, 
albo serwetka, albo jeszcze jakiś 
inny. Ale też koraliki, czy cekiny. 
Czasami najgorsza z możliwych, 
zżarta przez korniki deska, czy też 
fragment drewna, który pozornie 
nadaje się tylko do pieca, staje się 

dobrym tworzywem. – A poza tym mówi 
K. Igielska – kleje do złoceń, przeróżne fo-
lie, pasta bitumiczna, lakiery… Te ostatnie, 
podgrzane suszarkami do włosów, zyskują 
charakterystyczne spękania.

W trakcie kilkugodzin-
nych zajęć każda z uczest-
niczek tworzy gotowy, efek-
towny i skończony drobiazg 
– pudełko na biżuterię, lu-
stro, wieszak na kalendarz, 
tacę… – To niepowtarzalne, 
oryginalne i jedyne w świe-
cie rękodzieło, bo każde jest 
inne – usłyszeliśmy w trak-
cie wieczornego spotkania. 
– I dlatego przychodzimy tu 
z prawdziwą przyjemnością.

– Ludziom się podobają 
moje prace – mówi Kata-

rzyna Igielska – a mnie ta działalność nie 
męczy i przynosi sporo frajdy, więc co ja-
kiś czas powstaje coś nowego. A spotkania 
rękodzielników, jak w Mirsku, przy okazji 
Gali Izerskiej, pozwalają na zdobycie no-
wych kontaktów.

Kto poszukiwałby kontaktu z prowa-
dzącą zajęcia winien komunikować się pod 
adresem e-mail: kasiabalinska@wp.pl

(Rudzica, gmina Siekierczyn) Co ja-
kiś czas w warsztacie ceramicznym Anny 
i Dawida Sobierajów jest głośniej, niż 
w przeciętne dni. Przyjeżdżają tu bowiem 
całe grupy dzieci z różnych szkół, by udo-

wodnić samym sobie, że „nie święci garn-
ki lepią”. Goście rodziny ceramików mają 

wprawdzie ułatwione zadanie, bo i glina 
jest przygotowana, i farby, a w niektórych 
przypadkach nawet są gotowe do wymalo-
wania kubki. Ale… i tak radości płynącej 
z pracy jest sporo.

Trafiliśmy na grupę dzieci z lubańskie-
go Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego, w którym uczą się nastolatki 

z Gryfowa, Świeradowa, Mirska, Leśnej, 
czy Olszyny. – Nasi podopieczni – powie-
działa Marta Bednarska – nauczycielka - 
mają różne problemy, czasami intelektual-
ne, czasami – ruchowe, a najczęściej jedne 
i drugie. Niektóre mają jeszcze większego 
pecha, bo wywodzą się z rodzin patologicz-
nych i tylko taki Ośrodek, jak nasz może 
zapewnić dzieciom optymalne warunki do 
choćby symbolicznej rehabilitacji. A takie 
wyjazdy z pewnością poszerzają horyzonty 
i pozostawiają wiele wrażeń, niemożliwych 
do przecenienia. Byliśmy w Krzeszowie 

na pielgrzymce osób niepełnosprawnych, 
byliśmy w agrogospodarstwie u państwa 

Mularczyków pod Gryfowem. Naszym 
dzieciom trudno sobie coś wyobrazić, na-
wet jeśli dokładnie opisujemy przedmiot, 
czy zdarzenie. A tutaj – dotkną, zobaczą, 
spróbują. Takich wrażeń nic nie zastąpi. 
Tutaj też się okazuje, że wiele dzieci jest 
naprawdę utalentowanych, plastycznie, 
muzycznie, czy technicznie. Ale z reguły 
nie mają nawet szans, by tego dowieść, 
stąd tak wysoko cenimy sobie tutejszą 
gościnę.

Tel. kontaktowy 502-48-42-54

Na przełomie lata i jesieni w Starej Kamienicy zor-
ganizowano cały cykl warsztatów dla rękodzielników. 
W Centrum Informacji Turystycznej, gdzie istnieje też 
galeria twórców i ich dzieł można zobaczyć plon warsz-
tatów witrażu, patchworków, ceramiki, rzeźby i wyro-
bów wikliniarskich.

Warsztaty w Starej Kamienicy

W gościnie u Sobierajów

Na zdjęciu: Teresa Śmiał-
kowska i Anna Poczynek z wi-
trażami, które są plonem ich 
pracy.

Kolorowe życie Katarzyny I.
9
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- Pszczoły są jak ludzie – Adam Iwanicki z Młyń-
ska potrafi barwnie i dowcipnie opowiadać, a ma 
wiele do opowiedzenia. – Tylko że ludzie nie są tacy, 
jak pszczoły i na tym polega nieszczęście…

Zdaniem tego pszczelarza, który odziedziczył pa-
sję do tej pracy po dziadku i ojcu, a już przekazuje ją 
synowi to „nieszczęście” polega na tym, że ludzie się 
od pszczół nie uczą. – I nie chodzi tylko o zapał do 
pracy – mówi – ale o nominalny porządek w rodzinie 
i podział ról. W ulu jest pozorny bałagan, ale te po-
zory wynikają z faktu, że tysiące pszczół pracuje na 
okrągło, wylatują „na pożytek” i wracają przynosząc 
nektar i pyłek. Ale jeśli ktoś uważnie popatrzy, to wi-
dzi, że jest pszczela matka, jest jej świta, licząca ok. 
300 pszczół, dbająca o dobre samopoczucie królowej, 
są żołnierze, są robotnicy i każda pszczoła wie, co ma 
robić. Łącznie z trutniem, który też wie, co ma robić, 
to znaczy – prawie nic. Tyle, że się na końcu, jesienią 
dziwi, że jest wywlekany siłą z ula i wyrzucany „na 
zbity pysk”. I to robią żołnierze, bo wiedzą, jakie mają 
zadania.

Są i inne, niemal ludzkie podobieństwa zacho-
wań. Kiedy siła pszczelej rodziny z różnych powo-
dów słabnie, to zdarza się, że na ul napada inny rój 
i rabuje miód. Żołnierze napadniętego ula się bronią, 
póki sił, ale… Gdy przewaga napastników jest zdecy-
dowanie większa, to napadnięci przyłączają się do ra-
busiów, okradają własny ul i ulatują do nowej rodziny 
z łupem. W historii ludzkości takie zachowania też 
moglibyśmy bez trudu wskazać, nieprawdaż?

Przyroda tak wszystko zorganizowała, że gdy rodzi 
się młoda matka, to stara zabiera się z połową pszczół 
i szuka sobie nowego miejsca. Pszczeli zwiadowcy 
wcześniej rozpoznają możliwości i budowa rodziny 
zaczyna się od nowa. Każda pszczela rodzina ma nie-
co inny charakter i zależy to właśnie od matki. Jeśli 
jest „grymaśna”, to rodzina ma problemy. Inna spra-
wa, że w ulu (tu jest pewne podobieństwo do ludzkiej 
rodziny) matka rządzi tylko pozornie, a naprawdę 

w jej imieniu dyrygują ulem stare 
pszczoły. Skąd my to znamy…?

A na serio – państwo Mariola 
i Adam Iwaniccy od lat zajmują się 
pszczołami i mało co może ich za-
skoczyć. Wiedzą, jak ciężko pracują 
pszczoły, jak krótko żyją, jak trzeba 
je wspierać w trudnych miesiącach, 
jak opiekować się ulami, by nie za-
kłócić delikatnego procesu stabilności rozwoju.

– Ciężko pracują pokolenia letnie – mówi Adam 
Iwanicki. – Te pszczoły żyją najkrócej, może ze trzy 
tygodnie. Te „zimowe”, które się wykluwają jesienią, 
mają inne zadanie – przetrwać zimę w dobrej kondy-
cji, zapewnić zmianę pokolenia roju. One mają przed 
sobą nawet sześć miesięcy życia. A praca zaczyna 
się od lutego, gdy ciepłe dni sprawiają, że pojawia 
się pyłek na leszczynach. A potem już pyłek i nektar 
z wierzby, i tak dalej, aż 
do jesieni, kiedy pszczoły 
pracują na wrzosowiskach. 
Obserwacja pszczół jest pa-
sjonująca. I to, jak przyno-
szą pyłek na odnóżach do 
ula, jak robią pierzgę (mie-
szanina pyłku i pszczelej 
śliny, fermentująca w pla-
strach, karma dla czerwi 
i młodych pszczół), jak ją 
ubijają główkami… Wy-
jątkiem jest pszczela mat-
ka – ona żyje kilka lat, ale 
tylko jeden raz w życiu wylatuje na trutowisko. Tam 
zapładnia ją truteń i wraca do ula. Przez resztę swego 
życia składa jajeczka, by wylęgły się z nich czerwie, 
a bywają dni, kiedy tych jajeczek do poszczególnych 
komórek plastra składa nawet do… dwóch tysięcy!

Ale ludzie podstępnie ograbiają pszczoły z pył-
ku, budując dwa wejścia do ula. W jednym są tzw. 
odławiacze pyłku i pszczoła przeciskając się przez nie 
traci przyniesiony ładunek. Drugie wejście jest wol-
ne od odławiaczy, więc z tej części urobku powstaje 
pierzga, która jest jednym z wyjątkowo wartościo-
wych pszczelich produktów. Ale w interesie i ludzi, 

i pszczół dobry pszczelarz nie przesadza z „wycze-
sywaniem” pszczół z pyłku, bo narażałby te owady  
(i siebie)  na głód.

– Pszczelarzy pszczoły nie żądlą?
– Oczywiście, że żądlą! – mówi Adam Iwanicki – 

jak się nie uważa, to i kilkadziesiąt żądeł trafia w rękę. 
Ale to jest dobry sposób na 
odpędzenie chorób reuma-
tycznych. Zresztą – pszczoła 
nie żądli bez przyczyny, tyl-
ko wtedy, gdy jest zagrożone 
jej życie, albo człowiek po-
woduje niepokój w gnieź-
dzie. Ale tylko naiwnemu się 
wydaje, że „cały rój napada”. 
Najpierw atakują żołnierze, 
a potem – kiedy zagrożenie 
nie mija – najstarsze pszczo-
ły. Jest w tej kolejności dra-

matyczna logika, bo pszczoła, która użądli – umiera. 
Dlatego żołnierze, bo taka ich rola, a potem – najstar-
sze, bo będą najkrócej przydatne dla swojej rodziny, 
długo już nie popracują…

Między pszczołami
Opowieść Pana Adama

Pyłek ma rozmaite kolory; z maku – czarny, z facelii 
– fioletowy, z rzepaku – żółty, z gryki – oliwkowy.

Z pszczół mamy trudno przeliczalne pożytki. Poza 
zapylaniem kwiatów (bezcenne, bo dzikie owady tego 
nie robią, a bez tego w kilka lat ludzkość pozbawiłaby 
się owoców i wielu roślin, jak choćby gryki) pozostaje 
jeszcze miód, pyłek, kit pszczeli o właściwościach an-
tybiotyków, wosk (zapach świecy z wosku pszczelego 
m.in. rewelacyjnie niweluje szkodliwe oddziaływanie 
urządzeń elektronicznych, m.in. komputerów), jad 
pszczeli, używany w medycynie i pszczele mleczko 
(pszczoły karmią tym swoje matki, ludzie używają do 
produkcji kosmetyków).

Pszczoły się pocą!... Woskiem!! Każda pszczoła tyl-
ko jeden, jedyny raz w życiu może „wypocić” wosk, 
w formie mikroskopijnych łuseczek. Ten produkt 
pszczelego organizmu jest „niepodrabialny”, żadne 
chemiczne procesy nie pozwalają na uzyskanie pro-
duktu o cechach pszczelego, naturalnego wosku.

10
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– Mogę powiedzieć, że „urodziłem się między 
pszczołami” – mówi A. Iwanicki. – Z reguły to jest 
zajęcie dla kolejnych pokoleń konkretnych rodzin. 
Mój dziadek miał ule, ojciec je przejął, potem ja, te-
raz interesuje się nimi syn. I to jest dobra prawidło-
wość, bo z książek można się wprawdzie sporo na-
uczyć, ale pszczoła, to żywe stworzenie i z internetu 
nie można zdobyć praktycznej o niej wiedzy. 

– A czy państwo, pracujący razem w pasiece, ma-
cie swój ulubiony miód? – pytamy. – Zdecydowanie 
nie – odpowiadają Adam i Mariola. – Mąż lubi wrzo-
sowy, w kolorze bursztynu, a ja rzepakowy, białawy. 
Różnią się mocno, m.in. konsystencją i – oczywiście 
– smakiem. Wrzosowy jest nieco „galaretowaty”, ale 
najdroższym miodem jest spadziowy.

Z historii: ludzie znają ule „ramkowe” dopiero 
od XIX w., wcześniej podbierali pszczołom miód 
z „barci”, to znaczy – z dziupli drzew, gdzie żyły 
pierwotne, dzikie gatunki pszczół. Stąd stare okre-
ślenie pszczelarza – bartnik. Wówczas bartnik wy-
cinał plastry miodu, które w dziuplach konstru-
owały pszczele roje. Początkowo dziuple tworzyły 
się naturalnie, najczęściej w wyższych partiach 
starych drzew, a bartnicy musieli się wspinać. Po-
tem przygotowywali w kawałkach pni niby-dziuple, 
które zasiedlały pszczoły. Bartnicy mieli ogromny 
środowiskowy autorytet, bywało, że w rozprawach 
sądowych, w których występowali jako świadkowie, 
bądź autorytety, ich zdanie rozstrzygało w sporym 
stopniu o wyroku sądu.

Patronem pszczelarzy jest św. Ambroży z Medio-
lanu, biskup i sędzia. Wedle legendy gdy się urodził, 
otoczył go rój pszczół, składając dziecku do ust miód. 
Uznano to za przepowiednię, że będzie dobrym pa-
sterzem. Pomnik św. Ambrożego, drewniany (praca 
Adama Spolnika) stoi na rozdrożu w Barcinku.

Najsławniejszą miejscowością związaną 
z pszczelarstwem była wieś Dworek koło Lwówka 
Śląskiego, gdzie stało wiele uli figuralnych. Ocalałą 
część z nich przetransportowano do Muzeum Etno-
graficznego we Wrocławiu. Ale współczesne ule fi-
guralne nie ustępują urodą tym dawnym. 

Na zdjęciu powyżej  – ule z Marczowa.
Na Pogórzu  Izerskim nie brakuje różnych nazw 

miejscowości, charakterystycznych dla profesji 
pszczelarzy, jak Pasiecznik (gmina Lubomierz), czy 
Barcinek (gmina Stara Kamienica). 

znajomości ze znanymi aktorami nie dość, że nie ukrywał 
uznania dla młodzieży, to jeszcze przyjechał ze swoimi 
„podopiecznymi” do Mirska i Świeradowa Zdroju, organi-
zując występy aktorów.

– To wszystko musi nara-
stać latami – nie ukrywa Danu-
ta Alchimowicz. – Ta atmosfera 
uznania dla teatru, inspiracja 
językiem, twórczością, postacia-
mi. Uczę języka od 1987 r., znam 
młodzież i wiem, że w wieku li-
cealnym każdy pomysł może pul-
sować, wybuchnąć i… zgasnąć. 
Przygotowywaliśmy najpierw 
łatwiejsze rzeczy – „Dni Języka 
Niemieckiego” w naszej szkole, 
potem prezentacje bajek bra-
ci Grimm, później – jeszcze na 
szkolnym korytarzu z braku lep-
szego miejsca – „Wizytę starszej 
pani” Durenmatta. A potem nie-
którzy „aktorzy” poszli na germa-

nistykę, jak Małgorzata Ulrich-Kornacka, która od 2007 
r. jest prezesem Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Nie-
mieckiego, przewodnikiem turystycznym po Wrocławiu 
i po Saksonii. Nadal sporo uwagi poświęca działalności te-
atralnej, tłumaczy z niemieckiego książki, napisała własną 
o życiu noblisty śląskiego, G. Hauptmanna. Jej przewodnik 

po Wrocławiu wydano w pięciu 
językach!

- Mirsk – przekonuje D. Al-
chimowicz – jest takim samym 
dobrym miejscem na życie, jak 
Wrocław, a – jak widać – ab-
solwenci naszej szkoły potrafią 
pilotować wrocławian po ich 
mieście. To wielka radość dla 
nauczyciela, jeśli uczniowie wy-
bierają taką drogę życia i osiąga-
ją na niej tak wyraziste sukcesy. 
To właśnie Małgorzata zapropo-
nowała nam udział w łódzkich 
festiwalach i tym samym przy-

czyniła się do tego dwukrotnego sukcesu
Czy będą dalsze? Pewnie tak, bo przecież jeśli jeden 

rocznik poznał smak sukcesu, to łatwiej zachęcić drugi. Ja-
sne, że wymaga to spełnienia kilku warunków, ale zapewne 
będzie to łatwiejsze, skoro takie są tradycje. Kontakty z Te-
atrem w Goerlitz, z tamtejszą szkołą im. F. J Curie, gdzie 
prowadzona jest nauka języka polskiego ułatwiają pracę 

dydaktyczną i nauczanie, więc najzdol-
niejsi i najpracowitsi zapewne zechcą – na 
szczęście – więcej. A mirska młodzież ma 
znakomite wzory wśród swoich starszych 
kolegów, nie tylko związane z językiem 
niemieckim, czy teatrem. Choćby Jakub 
Choros, 24-letni absolwent Akademii Mu-
zycznej, wolontariusz organizujący od lat 
Festiwale Muzyki Sakralnej w Świerado-
wie Zdroju, zbierający tym samym środki 
na renowację organów tamtejszego kościo-
ła. Są też niezwyczajni nauczyciele. Jedni 
tworzą chór „Mons Siletius” i występują 
z koncertem pieśni wielkanocnych, dru-
dzy, jak informatyk Piotr Czembrowski, 
który wspierał zespół zdobywający laury 
w Łodzi znakomitymi w grafice plakatami.

– Uczę teraz w gimnazjum – mówi D. 
Alchimowicz – to trochę inna praca, ale… 
myślę może o musicalu kopernikowskim, 

żeby młodzież poznała żywot i naukę Mikołaja, a może 
jakaś malutka adaptacja „Fausta”? W końcu ponoć jego 
autor, Goethe, pomieszkiwał w Mirsku, czy w okolicach. 
Wprawdzie nie ma na to dowodów, ale i sama legenda 
może być jeszcze silniejszą inspiracją do kolejnego spekta-
klu i kolejnego sukcesu naszych uczniów. 

– Na nasz pierwszy poważny festiwal teatralny poje-
chaliśmy do Łodzi pociągiem z rekwizytami, a wróciliśmy 
z nowoczesnym telewizorem za I miejsce – mówi z uśmie-
chem Danuta Alchimowicz, nauczycielka języka niemiec-
kiego ze szkoły w Mirsku. 
– Na drugi pojechaliśmy 
już minibusem, zarabiając 
sporo pieniędzy na podróż 
z występów i też zdobyli-
śmy I miejsce. Myślę, że 
różnica poziomów między 
nami i innymi była spo-
ra, bo jury przyznało nam 
pierwszą lokatę, a drugiej 
i trzeciej nie przyznano. 
Nie pojedziemy na trze-
ci, bo ponadgimnazjalne 
szkoły łódzkie już patrzyły 
na nas krzywo. Zresztą 
– część zespołu już poszła 
na studia, nowi muszą się 
„wykluć” w naturalny spo-
sób i pokochać teatr. Jeśli tak się stanie, to może być on dla 
nich dobrą drogą do samodzielności.

Tak jak dla ich starszych kolegów i koleżanek, bo 
pierwszy zespół, który zawojował Łódź spektaklem o ży-
ciu Kurta Tucholsky’ego, dziennikarza, satyryka z okre-
su Republiki Weimarskiej rozsiał się po dolnośląskich 
uczelniach. Marta Harbich 
studiuje biotechnologię na 
Uniwersytecie Przyrodni-
czym we Wrocławiu, do 
Wrocławia też trafiła Paulina 
Krakowska, fotograf grupy, 
studiuje matematykę. Pau-
lina Majkut wybrała Szkołę 
Animacji Kultury, Iga Al-
chimowicz – polonistykę na 
UJ w Krakowie, Katarzyna 
Puchalska we Wrocławiu na 
Uniwersytecie studiuje filo-
logię indyjską i kulturę Indii. 
Anna Lęba i Edyta Krakow-
ska jeszcze uczą się w Mirsku. A że w składzie sędziów był 
popularny Steffen Moeller, znany z TVP, można się poczuć 
dumnym z oceny.

W 2011 r. nieco odmieniony zespół wyjechał do Ło-
dzi ze spektaklem, który powstał w oparciu o teksty B. 
Brechta – „Matka Courage i jej dzieci” oraz „Opera za trzy 
grosze”, autorska D. Alchimowicz. Skomplikowany scena-
riusz, przewidywał i śpiew, i taniec, więc 
jury XIII Festiwalu małych Form Teatral-
nych w Języku Niemieckim (to tak brzmi 
pełna nazwa Festiwalu) uległo urokowi 
spektaklu bez reszty. W porównaniu z po-
przednim zespołem doszli kolejni koledzy 
– Łukasz i Michał Czeczejluk, Emil Lenik, 
Szczepan Dembiński. 

– To nie jest tak, że uczniowie świetnie 
znali język niemiecki – wyjaśnia D. Al-
chimowicz. – Wręcz odwrotnie – odtwór-
czyni głównej roli Matki Courage miała 
– mówiąc oględnie – duże z tym kłopoty. 
Ale myślę, że ta przygoda pomoże jej te-
raz, czy w przyszłości na ich przełamanie. 
To jest co najmniej tak samo ważne, jak 
sukces naszego teatru.

Mirska młodzież nie żałuje nicze-
go, choć łączenie nauki z próbami było 
trudne w starszych klasach liceum, a jaz-
da pociągiem z pakunkami, tłumoczkami, kartonami 
w przedziale pociągu – mocno uciążliwa. Ale… właśnie 
w pociągu poznali Włodziemierza Galickiego, autora sce-
nariuszy prezentacji teatralnych, organizatora występów 
m.in. Stanisławy Celińskiej, Jerzego Zelnika i in. Animator 
kultury, tercjanin w zakonie dominikanów, mający dobre 

Matka Courage miała dwóję z „niemca”

Kurt Tucholsky tworzył pod pięcioma pseudonimami, potrafił 
mieć pięć odmiennych wcieleń, pięć stylów… Każda z piątki 

dziewczyn wcieliła się w jedną osobowość bohatera spektaklu. 
Fot. Paulina Krakowska

Zespół laureatów i St. Moeller – trudno o większą frajdę, niż 
wysoka ocena z ust znanego i cenionego z dowcipu Niemca. 

Fot. Paulina Majkut

Pani D. Alchimowicz wciąż jest 
pełna werwy, planów i zapału, a na 
nowe roczniki uczniów wciąż czeka-

ją – razem z nią – nowe szanse.

Truteń. Przysłowiowy leń i taki jest w istocie. Męski ro-
dzaj pszczoły, o nieco większych rozmiarach. Ma dwie 
cechy charakterystyczne – nie ma żądła i jest skrajnie 
leniwy. Żyje tylko jeden sezon. Jajeczka, w których 
wyklują się trutnie, składane są do komór nieco więk-
szych, niż przeciętne i – w odróżnieniu od pszczelich – 
nie są przez matkę spryskiwane nasieniem „ojca”.
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(Lubomierz) –Fakt, że podpi-
saliśmy umowę o współpracy ze 
Zbarażem jest prostą konsekwen-
cją Festiwalu Komedii Filmowych 
– mówi burmistrz Gminy i Miasta, 
Wiesław Ziółkowski. – To stam-
tąd przyjechali osadnicy, stamtąd 
pochodzi wiele tradycji, czy wspo-
mnień rodzinnych wielu ludzi, 
tam tkwią korzenie kulturowe fil-
mu, dzięki któremu nie jesteśmy 
miejscowością anonimową. Festi-
wal jest naszym dobrem od 15 lat 
i powinien wciąż nabierać nowych 
znaczeń i treści. Jednym z wątków 
jest właśnie Zbaraż, Tarnopol… 
Dziś spadkobiercami tych wartości 
są już wnuki osadników, ale pozo-
stał ten klimat, pielęgnowany przez 
nas w każdej możliwej postaci.

Te związki i treści, które mogą 
być szansą uzupełnienia wize-
runku Festiwalu to m.in. wizy-
ty przeróżnych grup ze Zbaraża. 
Ostatnio przyjechała m.in. oryginalna grupa muzyczna 
„Otawa”. Czy będzie działo się też coś nowego? Burmistrz 

wolałby to zachować w dyskrecji, 
ale na prośbę Czytelników „Ech 
Izerskich” uchylił rąbka tajemni-
cy. – Wciąż się coś zresztą dzieje. 
Ostatnio na ścianie domu, nie-
opodal którego odbywał się słyn-
ny filmowy targ koński, na który 
Witia przyjechał po kota, a wrócił 
na koniu, wymalowano właśnie 
sylwetkę rumaka i dosiadającego 
go Witii. Obraz jest dziełem także 
lubomierskiego artysty, Dariusza 
Milińskiego, plastyka i happene-
ra. Burmistrz marzy o zorgani-
zowaniu skansenu – „Krużewnik 
Lubomierskich”. Gdyby się udało 
ściągnąć dwie tamtejsze chaty 
i odbudować je na zapleczu rynku, 
to wówczas magnetyczne oddzia-
ływanie aury „Samych Swoich” 
i popularnego Muzeum Kargula 
i Pawlaka wzrosłoby znacznie, a z 
tym – możliwości indywidualnej 
przedsiębiorczości tych, którzy 

z sagi o Kargulu i Pawlaku mają jedno ze źródeł swego 
utrzymania.

pili instrumentaliści z … gongami tybetańskimi. We wrze-
śniu odbędzie się tu impreza „Fotoruszenie”, po warszta-
tach fotograficznych w Kopańcu – wystawa w Galerii. Może 
podczas wakacji zjedzie ukraiński zespół „Perkaleba”, o co 
zabiega zaprzyjaźniony z kromnowską Galerią Teatr „Ci-
nema” z pobliskich Michałowic, ceniony za nowatorstwo 
w swojej branży? Będzie tu pokazywany film Ute Badury 
„Domy Pana” o obiektach ewangelickich Śląska…

Z pewnością Izerska Galeria Artystyczna jest na po-
czątku swojej drogi, a treści jej działalności zapiszą ludzie, 
którzy są związani z regionem. To oni, najbardziej utalen-
towani, będą prowadzili warsztaty, a inni, chcący się na-
uczyć nowych technik sztuki – będą ich uczestnikami. – Ta 
Galeria powinna żyć życiem ludzi stąd – mówi V. Pietrzak 
– a prezentować ich dorobek przybyszom, którzy nie za-
wsze mogą dotrzeć do twórców tu mieszkających, których 
jest przecież tak wielu, tak rozmaitych i tak kreatywnych. 

Tytułem kronikar-
skiej rzetelności: Galeria 
powstała dzięki wsparciu 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalne-
go, w ramach Programu 
Operacyjnego dla Woje-
wództwa Dolnośląskiego 
na lata 2007-2013, przy 
wsparciu budżetu Gminy 
Stara Kamienica. Cał-
kowity koszt projektu to 
1.646 tys. zł, a projekt 
realizowany był od lipca 
2010 do listopada 2011.

Można żyć legendą
Zbaraż już ożył, a Krużewniki może przyjadą

Wiesław Ziółkowski, przed nim plakat 
„Otawy” i umowa ze Zbarażem.

… a powstała ledwo miesiąc temu… Na serio – w daw-
nym kościele poewangelickim, popadającym w ruinę bu-
dynku w Kromnowie z ponad dwuwiekową historią, po-
wstała u schyłku 2011 r. Artystyczna Galeria Izerska. Jej 
pracami kieruje Violetta Pietrzak.

– Ten obiekt stwarza fantastyczne możliwości – mówi 
V. Pietrzak. – Wielka hala może być miejscem sporych 
spotkań, empory dawnego kościoła, charakterystyczne 
dla świątyń ewangelickich to miejsca, gdzie można rów-
nocześnie eksponować niejedną wystawę, a więc goście 
Galerii będą mieli co oglądać. Chcemy tu stworzyć „Mini 
Muzeum Regionalne”, w którym będziemy eksponować 
wszelkie pamiątki o charakterze sublokalnym. I nie ukry-

Artystyczna Galeria Izerska w Kromnowie ma 209 lat!!
wam, że liczymy na szczodrobliwość mieszkańców, którzy 
mogą przekazać nam przedmioty będące świadectwem 
przeszłości. Przede wszystkim wsi naszej Gminy, ale też 
świadczące o historii regionu w ogóle, a Pogórza Izerskie-
go – w szczególności. 

Pierwszym darczyńcą stało się Stowarzyszenie „Nasz 
Barcinek”, które przekazało starą mapę wsi, z naniesionymi 
budynkami, które już dawno nie istnieją. Pomocy udziela 
Galerii także Towarzystwo Przyjaciół Rybnicy, wspiera 
szalenie aktywnie sołtys Kromnowa, Edward Byliński… 
Krąg przyjaciół Galerii wciąż rośnie i z oczywistych po-
wodów jej organizatorzy chcieliby, by taki proces nigdy się 
nie kończył.

– Nie chcę zdradzać wszelkich pomysłów, by nie two-
rzyć presji, że wszystkie będą zrealizowane do ostatniego 
szczegółu – zastrzega V. Pietrzak. – Oczywiście, będzie-
my o to zabiegać, ale w niektórych przypadkach mogą się 
pojawić przeszkody finansowe. Z pewnością w roku 2012  
zorganizujemy co najmniej dwie duże imprezy między-
narodowe o charakterze folkowym, niekoniecznie folk-
lorystycznym. Myślę, że właśnie obiekt po byłej świątyni 
jest też dobrym miejscem, by pokazać rozmaitość religii 
na tym terenie, i tych, które odeszły, i te, które napływają. 
Można też z grubsza powiedzieć, czego po tym miejscu nie 
należy oczekiwać. Nie będzie popularnych zabaw, potań-
cówek, sylwestrów i andrzejków, inne spotkania – czemu 
nie? Rada Sołecka Kromnowa miała tu swoją Wigilię. Ale 
będą przeróżne spotkania 
w sprawach ważnych dla re-
gionu. Jedno z nich już się 
odbyło na inaugurację dzia-
łalności Galerii – rozmawia-
liśmy o problemie dobywa-
nia uranu i wszelkich zagro-
żeniach dla środowiska Po-
górza Izerskiego, które mogą 
się z tego tytułu pojawić.

A przede wszystkim 
Galeria ma zaskakiwać – 
i mieszkańców, i gości, choć-
by przedsięwzięciami, jakie 
widzieliśmy na inauguracji 
jej działalności, kiedy wystą-

***
Zakończył się efektownie remont Domu Kultu-

ry w Siekierczynie. Koszt prac był spory – 800.000 
zł – ale i zakres ogromny, bo właściwie poza ściana-
mi zewnętrznymi wymieniono niemal cały obiekt 
– dach, stropy, tynki, sufity, instalacje wod.-kan, 
elektryczną i cieplną oraz telefoniczną, założono 
instalację pod sieć komputerów, założono nowe 
posadzki i parkiety, wybudowano podjazd dla nie-
pełnosprawnych, itp., itd. Remont był wspierany 
z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich.

Czy wiecie, że…
…Wapniak, to nie tylko określenie rodzica, chęt-

nie używane swego czasu przez niesforną młodzież? 
Drzewiej, gdy jeszcze można było zrozumieć pol-
szczyznę młodzieżową określenie „rzuć wapno na 
druty” oznaczało – „daj ojca do telefonu”. Ale Wap-
niak, to niewysokie wzniesienie (391 m n.p.m.) we 
Wzgórzach Radomickich, nieopodal Bobru. Myliłby 
się jednak ktoś, kto pomyśli, że nazwa bierze się po 
prostu z faktu, iż zbudowane jest ze skał wapiennych. 
– Wapniak – wyjaśnił nam geolog -  zbudowany jest 
z kambryjskich łupków serycytowo-muskowitowo-
chlorytowo-kwarcowych oraz staropaleozoicznych 
zieleńców. Bez głębokich studiów trudno to ogar-
nąć.
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O pszenicy słyszał każdy. O orkiszu – wielu, bo niektó-
rzy już się przekonali do chleba orkiszowego, oferowanego 
prze niektóre piekarnie. Ale płaskurka?

- I orkisz, i płaskurka to najstarsze, dzikie odmiany 
pszenicy – wyjaśnia Małgorzata Kowzan. Orkisz to ziar-
no tłuste, sycące i odżywcze. Chleb orkiszowy szczegól-
nie polecany jest dla ludzi mających problemy z układem 
trawiennym. Płaskurka zawierająca – jak owoce – lekkie 
węglowodany, pozwala poczuć się sytym. W Brzezińcu 
uprawiamy i jeden, i drugi gatunek.

A w Polsce nadal to rzadkość, bo – jak głosi Wikipedia 
– orkisz uprawia się raptem na 200 – 300 ha. To było ziar-
no gladiatorów za czasów rzymskich, choć znane jeszcze 
wcześniej. Płaskurka natomiast pamięta czasy Mezopota-
mii, czyli przynajmniej tysiąc lat przed naszą erą! Skąd ta 
uprawa w Brzezińcu?

- Łuski tych ziaren – tłumaczy Małgorzata Kowzan – 
są świetnym wypełnieniem do 
poduszek i materacy. Takie po-
duszki kojąco wpływają na ból, 
mają świetne właściwości re-
habilitacyjne, uspokajają, a na-
wet… masują. Nie przyciągają 
alergenów, więc w przypadku 
alergii trudno je zastąpić. Moż-
na je podgrzewać, bo długo 
utrzymują ciepło i wtedy służą 
jak ciepły okład. Czasami zda-
rza się, że je mieszam – z płatka-
mi róży, kwiatami lawendy, ma-
cierzanki… z liśćmi brzozy, czy 
dębu – w zależności od życzenia 
ludzi, którzy ich będą używać. 
Dlatego uprawa tych roślin, ma-
jących taki długi życiorys, jest 
dla mnie interesująca.

Cała obróbka tych nasion, 

by można było użyć łusek do wypełniania poduszek i materacy jest dość pra-
cochłonna. Najpierw w gospodarstwie w Brzezińcu, w starych, drewnianych 
młynkach (w tym jednym – ręcznym!) oddziela się zanieczyszczenia i zbęd-
ne części ziaren. Potem, już w innym urządzeniu – bukowniku – obija się 
łuskę i wykorzystuje do napełniania wsyp poduszek, a ziarno wędruje do 
zmielenia. I wsypy, i – potem – poszewki wykonywane są z naturalnych tka-
nin, bawełny i lnu, bo one nie zakłócają procesu tej delikatnej terapii.

Z nasion i ich łusek uprawianych w Brzezińcu powstają przeróżne po-
duszki. Te do medytacji wypełnia się łuską gryczaną, poduszeczki relaksa-
cyjne na oczy – mieszkanką siedmiu ziół. Gryczana łuska służy także do 
wypełniania oparć na fotele, zarówno do samochodu, jak i do pracy. Masuje, 
nie nagrzewa się, ma zdolność pochłaniania wilgoci. Goście rozpytują także 
o „rogaliki podróżne”, bo pasażerowie aut, czy pociągów mogą przy ich uży-
ciu dobrze spędzić podróż.

Szukałam dla siebie nowego zajęcia, miałam 
nawet status bezrobotnej, co ułatwiło mi udział 
w różnych kursach, wtedy poznałam decoupage, 
a precyzyjnie zdobyłam kwalifikacje jako „wytwór-
ca przedmiotów ozdobnych”. Nigdy jednak nie 
czułam się bezrobotną, po prostu – poszukiwałam 
pracy. Te zdobienie przedmiotów, umiejętność 
pakowania prezentów, wytwarzanie ozdób było 
fantastyczną przygodą, ale nie dawało stabilności. 
Założyliśmy kolejną firmę – układanie bruku. Za-

równo z kostki granitowej, jak 
i betonowej. Mąż zajmuje się 
tym bezpośrednio, ja – obsłu-
gą klientów, promocją firmy. 
Mamy już wspólnie na swoim 
koncie sporo prac, którymi 
można się pochwalić, od Świeradowa 
Zdroju, przez Lubań, Gryfów Śląski, 
aż niemal po Wałbrzych. Początkowo 
szło „jak po grudzie”, albo raczej – jak 
po kamieniu, ale z czasem klient pod-
powiadał nas kolejnemu i jest coraz 
łatwiej. Układanie kostki może być 
też zabawą w kolory i kształty, w za-
leżności od potrzeb. Przed jednym 
z przedszkoli ułożyliśmy kostkę we 
wzór zabawy w „klasy”. Dzieci do-
chodząc do przedszkola wkraczają – 
dosłownie i w przenośni – w nastrój 
zabawy. Gdzie indziej położone są 

literki, inny klient, który przez lata mieszkał w Kanadzie, 
życzył sobie motyw klonowego liścia, na pamiątkę tamte-
go pobytu. W tej pracy też się można barwnie spełnić.

A najładniejsza nasza praca? Jeszcze przed nami. Za 
każdym razem powstaje coś nowego, przybywa doświad-
czeń, umiejętności w dochodzeniu – wspólnie z klientem 
– jakie wzory widziałby najchętniej. Łamanie kolorów, 
przeróżne struktury kostki, łączenie granitu z innymi ma-
teriałami… to wszystko odsłania wciąż nowe możliwości. 
A talerze zdobione ryżowym papierem, albo krakelurą 
(efekt spękań) wciąż kuszą i będę pewnie do nich powra-
cać. Z czasem, bo te następne lata także będą kolorowe. 
Warto tak je po prostu widzieć.

– To była moja pasja i zawód, a jest hobby – Małgorza-
ta Klimko-Pawłowska z Olesznej Podgórnej mogłaby zdo-
bywać klientów dla swoich wyrobów w stylu „decoupage”, 
ale teraz zajmuje się… brukarstwem, a precyzyjnie – jego 
promocją. Wspólnie z mężem prowadzi 
zakład, który znany jest coraz większej 
grupie klientów. Ale talerze, ramki do 
obrazów, kubki, pojemniczki, które robiła 
dawniej, a i teraz – już w ramach wolnego 
czasu, którego wciąż jest za mało – wciąż 
ożywiają jej dom.

– Tyle razy wszystko zmieniałam 
w swoim życiu, że przywykłam do tego 
sposobu na organizowanie swego czasu 
– mówi. – Najpierw z mężem prowadzi-
liśmy działalność handlową, zaopatrując 
przeróżne sklepy w ryby i przetwory ryb-
ne. To było dochodowe, ale nas zmęczyło, 
fizycznie i psychicznie. Wyjechaliśmy do 
Włoch, znaleźliśmy inną pracę, zwiedzi-
liśmy sporo, zdobyliśmy inne umiejętno-
ści, ale po sześciu latach wróciliśmy. Tutaj 
jest nasze miejsce, choć tam jest tak cie-
pło i życzliwie.

Talerz z krakelurą odstawiony na półkę
Życie – to kawalkada kolorów

Na zdjęciach: urządzenia, które wykorzystuje się do wstępnego oczyszczania ziaren też mają swoją historię. Ale i praca przy nich 
relaksuje, bo wymaga zupełnie innego rodzaju wysiłku, niż w wielkoprzemysłowej technologii młynarzy.

Ziarno gladiatorów uprawia się pod Mirskiem!
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dobnym charakterze, którzy w przedmiotach odnajdują po 
trosze swoje dzieciństwo, jak w starym drewnianym auto-
busie, albo też ślady opowieści swoich dziadków.

Teraz młodzi kupują chętnie meble „szpitalne”, blasza-
ne abażury do lamp wiszących w korytarzach różnych in-
stytucji w połowie XX wieku. Uważają, że są „stylowe” i w 
ich loftach, urządzonych ze starych hal fabrycznych znajdą 

się znakomicie. Może. Nie chcę być dyk-
tatorem gustów, każdy czas i każde poko-
lenie buduje swój własny styl. Ja staram 
się być otwarty na wszystko, bo kto dziś 
wie, jaki współczesny przedmiot prze-
trwa? Mamy teraz nadprodukcję przed-
miotów, których żywot jest raczej krótki. 
Niektóre zapewne miną swoją „smugę 
cienia” i znowu będą atrakcyjne dla trze-
ciego, czy czwartego 
pokolenia, a inne tra-
fią na śmietnik. Nie na 
śmietnik historii, ale 
ten najprawdziwszy.

Moi młodzi go-
ście, trzydziestolatki, 
chętnie kupują przed-
mioty, które dla ich 
babć i dziadków były 
cenną ozdobą, dla ich 
rodziców, przykładem 

„wiochy” i „obciachu”, a dla nich są już 
gadżetem z historii. Jak choćby koloro-
we ryby ze szkła, które w latach 60-tych 
ub. wieku stały na każdym prawie tele-
wizorze.

Dawniej też zmieniały się mody. 
Przemalowywano szafy i skrzynie na 
inne kolory, nadawano im inne zdobie-

nia. Mam tu skrzynię pałacową, 
która po odnowieniu ujawniła 
datę 1790, a kupiłem ją z nama-
lowaną datą 1860. Ktoś nie chciał 
mieć starej skrzyni, więc ją w taki 
sposób „odnowił”.

A ja kocham przedmioty, któ-
re nie kryją swojej tożsamości, jak 
choćby drewniany chłopski koń 
z prostych desek, bodaj z XVIII w., 
czy klasycystyczne krzesło z drą-
żonym w girlandy oparciem 
z jednego kawałka deski, zapewne 
z przełomu 1790/1800. Świetnie 
wygląda na nim miś, który jest 
pewnie ze 200 lat młodszy, ale 
swój wiek też już osiągnął. I na-
prawdę lubię zapach naftaliny, 
trzymam tu jej kulki, ten zapach 
przypomina mi aurę starych ko-
ściołów z ludźmi, którzy wycią-
gają na niedzielną mszę ubrania 
z szaf zabezpieczonych przed mo-
lami.

Z drugiej strony są tu przedmioty, których nikt się 
w antykwariacie nie spodziewa, jak choćby barokowy 
konfesjonał. Mimo, że nie jest tani, są już ludzie, którzy 
chcą go kupić. Teraz w Polsce wielu kupuje stare kościoły, 
nawet romańskie, czy gotyckie, wyposaża je w stosowne 

meble, więc konfesjonał budzi zaintere-
sowanie, podobnie, jak przytrumienne 
lichtarze, i podobne sprzęty.

Ale moją pasją są wciąż szafy śląskie, 
szczególnie te najprostsze, malowane 
czarną farbą, zdobione kolorowymi 
kwiatami, albo niezdarnymi pejzażami. 
Takie niewyszukane, ale najprawdziw-
sze.

Mam w „Naftalinie” dziesiątki cen-
nych rzeczy, ale ja sam największe emo-
cje wiążę z celuloidową lalką Murzyn-
ka. Szukałem tej laleczki wiele lat. Nie 
jest zbyt ładna, nie jest zabytkiem, nie 
ma jednej nogi, ale jest najcieplejszym 
wspomnieniem. Myślę, że jestem jed-
nym z nielicznych ludzi, który uratuje 
dla przyszłości czarną beznogą lalecz-
kę, a w tym sklepie zawsze będzie ona 
miała swoje miejsce.

- Przyjechałem „znikąd” ze dwadzieścia lat temu, nie 
mając większego pojęcia o historii kultury tych ziem – po-
wiedział Wojtek Kuznowicz, właściciel sklepu o wdzięcz-
nej nazwie „Naftalina” w Proszówce. – I „zaiskrzyło”. 
Chyba w 1992 roku odkryłem pierwszą malowaną szafę 
śląską. Pierwszą z wielu, bo potem przewinęło się przez 
moje ręce wiele innych, później skrzynie chłopskie, szla-
checkie, drzwi, całe drewniane sufi-
ty… W moim sklepie są przedmio-
ty, których nie chcę sprzedawać, bo 
są częścią aury tego miejsca. Ale… 
może kiedyś je sprzedam, wcześniej 
sam muszę się nimi nacieszyć.

- Zbieram przedmioty, które ro-
bią na mnie wrażenie – mówi. – Są 
wśród nich i takie niezwykle cenne, 
jak metalowe drzwi renesansowe, 
ale i główki lalek, misie-przytulan-
ki. Kupiłem właśnie szafkę zegar-
mistrza z Gryfowa z tysiącem prze-
gródek w malutkich szufladkach, 
z setkami trybów zegarków, których 
już dawno nie ma, z kwitami odbio-
ru z naprawy, opisanymi nazwiska-
mi ludzi, którzy już dawno odeszli, 
z tarczami zegarków naręcznych, 
jeszcze emaliowanych, wskazów-
kami, oprawkami okularów… 
Z punktu widzenia wyceny, to są nic nie warte detale, ale 
dla mnie ich suma jest dokumentem czasu (dosłownie i w 
przenośni), który minął bezpowrotnie.

Czasami ktoś wyrzuca drewniane stopnie schodów, bo 
remontuje dom. Okazuje się, że po ich spodniej stronie 
nierzadko są barokowe malowidła, bo deski służyły .jako 
balustrady w jakimś kościele, czy pałacu. Niekiedy przez 
kilka dni segreguję pocięte i rzucone na pryzmę deski, 
szukając ich przeszłości. Przychodzą do mnie ludzie o po-

W „Naftalinie”
Antykwariat, w którym 

skrzypią śląskie 
skrzynie i szafy

Nie będziemy rozstrzygać, czy energia odnawialna, 
uzyskiwana przy pomocy elektrowni wiatrowych jest 
dla Pogórza Izerskiego szansą (bo popłynie „czysty” 
prąd elektryczny), czy tez zagrożeniem (bo krajobrazo-
wi taki widok nie służy w aspekcie koniecznej promocji 
turystyki).

Ale jest to jeden z tzw. tematów trudnych i nie bę-
dziemy unikać dyskusji, podobnie, jak nie unikaliśmy jej 

ELEKTROWNIE WIATROWE. SZANSA? ZAGROŻENIE?
w przypadku problemów oświatowych i nie zamierzamy 
uchylać się od włączenia się do dyskusji o szansach i za-
grożeniach, jakie niesie jedno z bogactw Pogórza – kopa-
lin, zawierających rudy uranu. 

W kolejnym wydaniu „Ech” będziemy pisać o elek-
trowniach, potem – o kopalinach. A może nasi Czytelnicy 
wskażą nam obszary spraw, o których warto rozmawiać 
mając na względzie najlepszy interes Pogórza Izerskiego?

Farma wiatrowa w okolicach Zagrodna  (legnickie)
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Z Wolimierza do granicy Polski jest 
raptem 1.800 m, a stąd do Jindrichovic 
– jeszcze 1.200. Na upartego – niewiele 
ponad pół godziny spaceru, tym bardziej, 
że te miejscowości połączone były nie tak 
znowu dawno kolejowym torowiskiem, 
ale… Zawsze jest jakieś „ale”.

Torowisko zarośnięte jest teraz lasem, 
w połowie dystansu obie miejscowości 
dzieli państwowa granica, która jeszcze 
do niedawna była absolutnie nieprzekra-
czalna. A i dziś jest taka sama, bo przez 
pół wieku, odkąd przestały jeździć tędy 
pociągi, las wyrósł na kolejowym nasypie, 
a „dobrzy ludzie” wywieźli i szyny, i pod-
kłady.

- Kolej już tu nie wróci – mówi Kon-
stancja Uniechowska z Wolimierza. – 
Może i szkoda, bo to bardzo romantyczne, 
ale trzeba się pogodzić z faktami – ren-
towna by nie była. Nie zabiegamy o to, by 
tu powróciły lokomotywy, bo to mrzonki. 
Ale nie może być zgody na to, żeby nas 
dzielił las. Tym bardziej, że po tamtej stro-
nie, z Jindrichovic pociągi wciąż jeżdżą do 
Liberca, a stamtąd – do Pragi.

Stowarzyszenie Unia Izerska i podob-
ne po drugiej stronie granicy, której dziś 
właściwie już przecież nie ma – stowarzy-
szenie Lunaria – postanowiły przełamać 
impas. Zainicjowano program „Spotkania 
Polsko-Czeskie na Szlaku Dawnej Kolei 
Izerskiej”, przygotowano wystawę „Dziś 
i jutro z Wolimierza do Jindrichovic”, 
która jest na tyle oryginalna, że prezen-
tuje fotografie współczesne i wizualiza-
cję przyszłości. Samorządy zdają się być 
przekonane, zresztą nie tylko dwa wspo-
mniane, ale też inne, bo Świeradów Zdrój 
i Gryfów Śląski – także.

– To jest pomysł dla całego Pogórza 
Izerskiego – mówi K. Uniechowska, wice-

prezes Unii Izerskiej. – Tędy 
właśnie mogą przebiegać 
niezwykle atrakcyjne szlaki 
rowerowe z Polski do Czech. 
Wiemy, że wszystko musi 
mieć swój ład – trzeba uregu-
lować stosunki własnościo-
we, przejąć grunty od PKP, 

bo to dopie-
ro może dać 
p o c z ą t e k 
wystąpienia 
do różnych 
i n s t y t u c j i 
o pieniądze 
na projekty 
techniczne. 
Ale nie chce-
my tracić 
czasu – my oferujemy wizualizacje, pracę 
wolontariatu, i te działania, które może 
podjąć grupa zaangażowanych ludzi, a ad-
ministracja samorządowa winna tworzyć 
lobby, by porządkować sprawy formalne. 
Chcemy latem 2012 roku zorganizować 
obóz wolontariacki (może nawet między-
narodowy), którego uczestnicy oczyściliby 
stary nasyp z samosiejek, które porosły już 
w solidne drzewa, ale i samorządy winny 
w tym czasie rozwiązywać sukcesywnie 
te problemy, które pozostają poza naszym 
zasięgiem. Dziś stan jest taki – marnuje 
się utwardzony nasyp, którym można bez 
jakichś kosmicznych nakładów poprowa-
dzić ścieżkę.

Póki co i Unia Izerska, i Lunaria pro-
mują swoje osiągnięcia, a jest ich naprawdę 
niemało. W Wolimierzu istnieje sporo nie-
zwykłych gospodarstw agroturystycznych, 
ale przede wszystkim wieś jest nader ory-
ginalną kolonią artystyczną o rozmiarach, 
których trudno szukać gdzie indziej. Rę-
kodzielnicy – artyści zajmują się tu i meta-

loplastyką, i projektowaniem tkanin, 
sitodrukiem, i ceramiką, i szkłem… 
O wielu z nich pisaliśmy, o innych 
– piszemy w tym wydaniu gazety 
i będziemy pisać w kolejnych. Oni 
wszyscy mają mnóstwo kontaktów 
z innymi, zamieszkałymi nieopodal 
i łącznie tworzą bardzo magnetycz-
ne środowisko, do którego trzeba 
dopisać m.in. Klinikę Lalek z jej 
działalnością teatralną. A skansen 
w Jindrichovicach ma zupełnie od-
mienny charakter, jednak kapitalnie 
uzupełnia ofertę Wolimierza. Dla 
tego pomysłu rok 2012 może być 
„czasem otwarcia”.

Ścieżką…
Trzy długie kilometry od pół wieku nie do przebycia

Na zdjęciach widać co jest, i co być może i to niewielkim relatywnie nakładem. A fantazja – jak 
widać – dopisuje, bo wizja jest taka, że ścieżka może służyć nie tylko piechurom i rowerzystom, ale też 
amatorom oryginalnego „piwowozu”, o jakim gdzie indziej nie słyszano. I nie jest to tylko abstrakcja, 
bo kto był w Wolimierzu i poznał tutejszych twórców, ten wie, że potrafią ze złomu, starych maszyn 
rolniczych, i podobnych elementów wykonać bardzo nietypowe urządzenia. Jeszcze przed końcem 
roku może się w Wolimierzu pojawić maszyna napędzana… gazem uzyskiwanym w procesie spalania 
drewna! Kto nie wierzy – jego sprawa, ale my – „Echa Izerskie” do tematu i Wolimierza powrócimy.
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Na zdjęciu pre-
zentujemy oparcie 
zabytkowego siedzi-
ska. Możemy ułatwić 
rozwiązanie zagadki, 
podpowiadając, że sie-
dzisko owo znajduje 
się w nieużywanej (ale 
dostępnej) części jed-
nej z bardziej znanych 
świątyń na Pogórzu 
Izerskim. I ułatwimy 
jeszcze troszkę – ko-
ściół, o którym mowa zawsze był świątynią katolicką, 
mimo, że w okolicy nie brakowało też ewangelickich.

Na pierwszego z Czytelników, którzy odpowiedzą 
na to pytanie w redakcji „Ech Izerskich” czeka nagroda 
książkowa.

Aurora – niejedną ma postać
W polskim pojmowaniu „Aurora” to statek, od strza-

łów którego zaczęła się rewolucja październikowa, więc na 
dobrą sprawę – sygnał do kolejnej serii naszych narodo-
wych nieszczęść.

Ale Aurora Pietilaenen, Finka, którą spotkaliśmy 
w Wolimierzu to zupełnie inne zjawisko, w dodatku zde-
cydowanie bardziej interesujące, niż tamta październiko-
wa.

– Przyjechałam tu jako wolontariuszka – powiedziała 
22-letnia dziewczyna czystą polszczyzną, z wyczuwalnym 
wprawdzie, ale bardzo nikłym obcym akcentem. – W swo-
ich czasach licealnych byłam przez rok na wymianie mło-
dzieży i spodobało mi się tu, więc wróciłam. Poznaję ludzi 
i kraj, ich zwyczaje i pracę. A pomagam niektórym w Wo-
limierzu, bo tu jest bardzo oryginalny kawałek Polski.

Oryginalność tej części Pogórza Izerskiego polega m.in. 
na tym, że można tu spotkać często Niemców, Holendrów, 
Francuzów, nawet Australijczyka, a niemiecko-holender-
ska para, która nieopodal prowadzi eko-gospodarstwo rol-
ne i hoduje kozy nie należy do rzadkości.

– Czy wolontariat jest trudny? Ile znasz języków? – za-
pytaliśmy Aurorę. – Jest fantastyczny, a co do języków, to 
nie znam ich za wiele – powiedziała. – Poza fińskim, angiel-
skim i polskim trochę szwedzkiego, mówię też, choć niezbyt 
płynnie po estońsku, a w najprostszych sprawach potrafię 
się porozumieć po hiszpańsku, czy niemiecku, zaczynam 
mówić po rosyjsku, ale wolałabym umieć więcej i lepiej…

Nie pytaliśmy już o nic więcej. I chyba nikogo to nie 
dziwi.

Powiedzieli. Pomyśleli?
Od kilku sezonów przysłuchujemy się oficjalnym 

wystąpieniom, zarówno urzędników, jak i ludzi, którzy 
zabierają głos podczas poważnych narad, konferen-
cji, sympozjów i seminariów. Odnosimy wrażenie, że 
tak uważnie, jak my – nikt ich nie słucha, bo przecież 
gdyby zgromadzeni słuchali, to wielu przynajmniej 
uśmiechnęłoby się, jak teraz nasi Czytelnicy, dla któ-
rych odnotowaliśmy niektóre sformułowania.

• chodzi o to, by ludzie przechodząc mogli space-
rować… – urbanista o planie zagospodarowania

• powszechna zmiana nazw była powszechna – 
informacja o procesie zmiany nazw ulic, za którą gło-
sowała większość radnych

• i zagnieździło się gniazdo chuliganów – poli-
cjanci o rozwoju band wyrostków terroryzujących 
wsie

• będziemy iść w kierunku grudnia – informacja 
o planach finansowych gminy

• za dziesięć lat nastąpi wzrost uczniów – infor-
macja oświatowa, która miała w intencji charakter de-
mograficzny, a wyszło „ciut inaczej”

• … i nastąpiło niedostosowanie należytej ostroż-
ności – tak wyjaśniała policjantka przyczyny wypadku 
drogowego

• … w myśl tego myślenia, należałoby uznać – 
powiedział „z rozwagą” jeden z radnych…

Co to jest? 

DRZEWO WIADOMOŚCI 
DOBREGO I ZŁEGO

Na ścianie Witia na koniu z UNNRY, a obok tabliczka, 
z autografem autora i napisem: W 1967 r. tym miejscu, gdzie dziś 

znajduje się pawilon handlowy, była nagrywana scena z filmu, 
w której Jerzy Janeczek, jako Witia ujeżdżał konia (…)”. Czy 

stanie obok stary rower z klatką na kota?

Aby wędrować było 
łatwiej Partnerstwo 
Izerskie wydało też 
mapę – „Izery OD-NO-
WA”, obejmującą obszar 
wszystkich 17 gmin sto-
warzyszonych w Part-
nerstwie. Jest to już 
trzecia edycja tej mapy, 
tym razem zawierająca 
adresy i fotografie bli-
sko 120 gospodarstw 
ag rotur ys t ycznych , 
działających w tym re-
gionie. Dotarliśmy do 
każdego z nich, by nie 
tylko zapis adresu, ale 
i fotografia efektowne-
go najczęściej budynku 
była rodzajem zapro-
szenia dla turystów.

A poza tym nasza 
biblioteczka wzbogaciła się o II wydanie „Izerskich Klima-
tów”, albumu, który wzbudził żywe zainteresowanie Czy-
telników. Kolejne wydanie nie jest jednak tylko prostym 
skopiowaniem pierwszego, tym razem część nakładu zo-
stała wydana w języku niemieckim, a część w języku an-
gielskim, by łatwiej można było dotrzeć z wiadomościami 
o nas do obcokrajowców.

I na koniec – tradycyjnie – jeszcze przed Świętami Bo-
żego Narodzenia do rąk i na ściany naszych domów trafiła 
kolejna edycja naszego kalendarza. Tym razem – „Izerskie 
impresje” – 17 fotografii z 17 gmin Pogórza będzie nam 
przypominać przez cały rok o tym, co jest NAJ na Pogó-
rzu – najbardziej oryginalne, najpiękniejsze, najbardziej 
tajemnicze.

A w przygotowaniu – kolejne pozycje wydawnicze, 
więc jesteśmy wspólnie na dobrej drodze by móc powie-
dzieć, że nasza biblioteczka izerska zaczyna się wypełniać 
wydawnictwami, które dobrze świadczą nie tylko o uro-
dzie, ale też o przedsiębiorczości pracujących tu ludzi.

Podobno w raju rosła jabłoń, z której Ewa zerwała owoc, 
co dla nas wszystkich skończyło się fatalnie. Ową rajską 
jabłonkę nazwano „drzewem wiadomości dobrego i złe-
go”, ale myśmy znaleźli inne drzewo, które zdecydowanie 
bardziej pasuje do takiego opisu. W Rębiszowie bowiem 
rośnie drzewo, do którego przybito talerze anten satelitar-
nych. Można powiedzieć, że dopiero takie drzewo zasługu-
je w pełni na określenie biblijne. Talerze bowiem ściągają 
wiadomości wszelakie z całego świata. A że głównie złe…? 
W raju, jak się okazało, też nie było na koniec słodko…

Czy to okno na świat?

Jeśli to jest okno na świat, to lokator nie za dobrze widzi 
rzeczywistość. W Grudzy.

Bajki i naga prawda

Czy Skała będzie odbudowana?!
Wydaje się nieprawdopodobne, ale… jawią się możli-

wości, że pałac w Skale (gmina Lwówek Śląski), a właści-
wie szczątki ruin po nim zyskają nowego właściciela, który 
w dodatku chce go odbudować!

Resztki imponującego niegdyś pałacu wystawia do 
sprzedaży wrocławskie biuro nieruchomości „Kruk” za 
ok. 150 tys. zł, co jest sumą śmieszną w kontekście kosz-
tów remontu, który należy szacować na kilkanaście, albo 
i kilkadziesiąt milionów złotych. Sam teren należący do 
pałacu – to ok. 7 ha. Zamiar odbudowy pałacu – jeśli się 
potwierdzi, to dobra wiadomość dla bezrobotnych z oko-
lic Lwówka Śląskiego, bo pracy, także najprostszej, przy 
porządkowaniu terenu jest tutaj ogromnie wiele.
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