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Pogodnych, wesołych Świąt Wielkanocnych – satysfakcji  
i radości, a przede wszystkim spełnienia marzeń, 

zawodowych, rodzinnych i osobistych
życzy

Zarząd i Pracownicy LGD „Partnerstwo Izerskie” 
oraz Redakcja „Ech Izerskich”

Na zdjęciu: maleńka Julia, rozkochana w Chmieleniu (gmina Lubomierz), prezentuje jaja specjalnie ozdobione przez Kingę 
Superson i Iwonę Kusiak z Mikułowej (gmina Sulików). Inspiracją zdobień była praca carskiego złotnika – Petera Carla Faberge. 
On, na życzenie cara Aleksandra III przygotowywał dla rodziny carskiej przez wiele lat (1885-1916) wielkanocne jaja zdobione 
drogocennymi klejnotami. Inne są czasy, inne klejnoty, ale Święta – nieodmiennie takie same – radosne.

Kolejny kwartał minął, jak z bicza strzelił. Kolejne 
wydanie gazety „Echa Izerskie” przynosi znowu roz-
maite dobre wiadomości. Staramy się bowiem, żeby na 
naszych łamach były właśnie te dobre, a nawet jeszcze 
lepsze, ale przede wszystkim – prawdziwe.

Cieszymy się uwagami naszych Czytelników. 
I tymi, że niecierpliwie oczekują kolejnego wydania. 
I tymi, że ku swojej radości odnajdują w Gazecie teksty 
o sprawach im bliskich, a nie zawsze znanych. Ostat-
nimi czasy wysłuchaliśmy najpiękniejszego komple-
mentu, powiedziano nam bowiem: „Wasza gazeta jest 
jedyną, którą przeczytałem od deski do deski!”. 

I taka ma być – ciekawa, przynosząca interesują-
ce treści, służąca poznawaniu się Mieszkańców. Nasi 
dziennikarze zawsze mają przy sobie kilka egzempla-
rzy gazety i zdarza się (jak ostatnio w Nowogrodźcu), 
że jeden z przedsiębiorców zerknął na artykuł o arty-
ście izerskim i od razu poprosił dziennikarza o numer 
telefonu, bo chciał złożyć zamówienie.

W tym wydaniu też nie brakuje informacji o twór-
cach – artystach Pogórza. Mamy nadzieję, że niektó-
rzy z naszych Czytelników także znajdą w internecie 
kontakt z nimi i zainteresują się ich pracami. Ale poza 
tym… kontynuujemy wędrówkę po najpiękniejszych 
kościołach Pogórza (dziś – Świecie), ogłaszamy kilka 
konkursów, itp. itd. 

Nominalnie nasza gazeta powinna mieć 16 stron, 
od kilku wydań ma ich niezmiennie aż 20. Staramy się 
bowiem zamieszczać wkładki tematyczne, wzbogaca-
jąc treści gazety, pozyskując dodatkowe pieniądze na 
ich druk. Dziś prezentujemy najpiękniejsze ratusze 
Pogórza Izerskiego i opisujemy ich historię.

Oczekujemy Waszych opinii. Ta gazeta może być 
bowiem coraz lepsza tylko dzięki Wam – naszym Czy-
telnikom, którzy dopingujecie nas do coraz lepszej 
pracy, a jeśli zdarzy się Wam pochwalić kolejne wy-
danie, to dodajecie nam sił, by następne było jeszcze 
ciut lepsze. 

I niech tak się toczy…
Redaktor Naczelna Bożena Mulik 

z Zespołem

W tytule nie ma żadnej przesady – zaistnieliśmy w Sej-
mie Rzeczpospolitej Polskiej! 

Powstał bowiem Izersko-Karkonoski Zespół Parlamen-
tarny.

– Kończymy formalne prace rejestracyjne – powie-
działa jeleniogórska posłanka, Zofia Czernow, inicjatorka 
powołania tego Zespołu. – Nasza grupa liczy dziś 8 osób, 
a to jest dopiero początek. Proponując koleżankom i kole-
gom z Parlamentu przystąpienie do Zespołu zapraszałam 
ich do ciężkiej pracy. Chcemy się bowiem zająć sprawami, 
które w codziennym życiu mieszkańców Pogórza Izerskie-
go i Karkonoszy (ale z czasem także tych z Rudaw Janowic-
kich i Gór Kaczawskich) są najbardziej dokuczliwe. Takimi, 
które budzą najwięcej kontrowersji i emocji.

– To znaczy – jakimi?
– Ochroną dziedzictwa tych ziem, to znaczy domami 

przysłupowymi, a szczególnie – poszukiwaniem funduszy, 

które umożliwią ich rewitalizację. Rozwojem i promocją tu-
rystyki izerskiej, w tym – narciarstwem biegowym. Ratow-
nictwem górskim, bo turysta musi się tu czuć bezpiecznie. 
Ale też mniej efektownymi sprawami, które ostatnio nie-
pokoją mieszkańców – elektrowniami wiatrowymi, wydo-
byciem rud uranu… Nie może być tak, że ktoś zza biurka 
w Stolicy decyduje o kierunkach rozwoju tych ziem, mając 
za nic opinie mieszkańców.

– A gdzie ci mieszkańcy mogą zgłaszać swoje refleksje, 
żeby trafiły do członków Zespołu?

– Do biur poselskich w Jeleniej Górze (przy ul. Długiej), 
ale też we Lwówku Śląskim, gdzie wspólnie z senatorem Ja-
nem Michalskim będziemy dyżurować. Lwóweckie biuro 
mieści się w kompleksie budynków Urzędu Gminy i Miasta 
przy ul. Wojska Polskiego. Bardzo liczymy na żywy kontakt 
i przedkładane nam sugestie, co do kierunków koniecznej 
pracy. 

My w Sejmie – Zespół Izerski
Laureatka – Małgorzata Potocka

(Nowogrodziec) Podczas Gali z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Teatru, u schyłku marca na scenie jeleniogórskiego 
Teatru im. C.K. Norwida Nagrodą Aliny Obidniak została 
uhonorowana mieszkanka Gościszowa, Małgorzata Potoc-
ka.

Dyplom Honorowy otrzymała za „pracę twórczą w dzie-
dzinie wspierania tradycji teatru ludowego, integrującego 
lokalną społeczność”.

Alina Obidniak jest – nie tylko na Dolnym Śląsku – 
swoistą ikoną idei teatru. Przez dłuższy czas była dyrekto-
rem Teatru im. C.K. Norwida, kiedy ta instytucja przeży-
wała niewyobrażalne tryumfy, łącznie z prezentowaniem 
swego repertuaru podczas długiego tournee w Ameryce 
Południowej. dok. na str. 7
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Wydawca: „Stowarzyszenie LGD Partner-
stwo Izerskie”, Ubocze 300, 59-600 Gryfów 
Śląski, www.lgdpartnerstwoizerskie.pl,  
tel. 75 7813163, red. nacz. – Bożena Mulik.

Gryfów Śląski. Miasto ma jedno tylko przedszkole, ale 
za to ogromne. Teraz uczęszcza doń 223 dzieci. Ile będzie 
od września? – trudno przesądzić, bo nabory skończą się 
dopiero z ostatnim dniem marca.

Leśna. Powiało optymizmem, bo jedna z tutejszych 
firm z dużą tradycją – „Baworowo” – chylących się ku 
upadłości, znalazła inwestora. Zasłużony dla regionu za-
kład został kupiony przez przedsiębiorcę z Krotoszyna, co 
oznacza, że przynajmniej w jakiejś części zostanie wyha-
mowany przyrost bezrobocia w mieście. „Baworowo” bę-
dzie teraz produkować najpewniej maszyny i części ma-
szyn dla górnictwa.

Lubań – gmina. Wiadomo już, że kolejne „Imieniny 
Henryka i Henryki w Henrykowie Lubańskim” odbędą się 
w połowie lipca. Wiadomo też, że właśnie wtedy odbędzie 
się też huczny jubileusz 30-lecia istnienia miejscowego ze-
społu „Cisowianki”. Z tej też okazji ów jubileusz uczczony 
będzie występami DZIESIĘCIU innych zespołów folklory-
stycznych i śpiewaczych. I wiadomo, że gośćmi honorowy-
mi tych „Imienin” będzie Henryka Krzywonos i Henryk 
Talar, który już po raz drugi przyjął zaproszenie. Niewy-
kluczone zresztą, że przyjedzie też Henryk Urbaś, znany 
sprawozdawca radiowy, który upodobał sobie atmosferę 
tego święta i tutaj spędza jeden z ważniejszych dla siebie 
dni w roku. 

Lubomierz. Staraniem lokalnego (ale o międzyna-
rodowej sławie) artysty, Dariusza Milińskiego, rodem 
z Pławnej, twórcy Zamku Legend Śląskich, powstaje kolej-
ne w gminie Muzeum. Pierwszym było Muzeum Kargula 
i Pawlaka w lubomierskim Domu Płócienników, a teraz, 
być może już w maju otworzy podwoje Muzeum Prze-
siedleńców. Animator tej inicjatywy zamierza gromadzić 
i eksponować pamiątki po ludziach, którzy na skutek wiel-
kich powojennych migracji musieli opuścić swoje rodzin-
ne strony, co dotyczy zarówno Polaków, jak i Niemców. 
Muzeum znajdzie swoją siedzibę w starym domu, pocho-
dzącym z XVIII w.

Lwówek Śląski. O nową wiejską świetlicę wzbogaci-
ła się gmina – obiekt powstał dla nieodległych od siebie 
wsi, Kotliska i Rakowice Małe, a budowano go bez mała 
4 lata. Kosztował ponad 1,7 mln zł, ma sporą powierzch-
nię (ponad 400 m kwadr.) i powinien stać się dobrym cen-
trum społecznego życia dla tej części gminy, mieszczącym 
w swoich wnętrzach także bibliotekę.

Mirsk. Jedną z ciekawszych wsi tej gminy jest Grudza. 
I dziś spora, dawniej – wręcz wielka. W połowie XIX w., 
ok. 1840 r. był tu i wiatrak, i browar, we wsi – 218 domów, 
a w nich – czterysta prządek! Ludzie różnej wiary żyli 
w zgodzie, katolicy mieli (i mają) swój kościół na miejscu, 
ewangelicy modlili się w Proszowej. Z nie do końca zrozu-
miałych powodów nie powstała tu jednak nigdy stacja ko-
lejowa, choć wieś była tak wielka i zachwalana w przewod-
nikach na przełomie XIX/XX w. jako znakomite letnisko. 
Linia kolejowa pobiegła tędy już w 1865 r., ale i wówczas, 
i później nigdy nie mówiono o planach budowy choćby 
przystanku dla kolei. Wiatrak wprawdzie już wówczas nie 
mełł mąki, zamieniono go na wieżę widokową, a w jego 
parterze powstała gospoda.

Dziś nadal pięknie położona wieś, najwyżej na całym 
Pogórzu Izerskim, bo jej domy stoją na wysokości 430 – 
500 m n.p.m. nie należy jednak do miejscowości tłumnie 
odwiedzanych.

Nowogrodziec. Czy zwyczajny 
kwietnik może przykuwać wzrok 
człowieka, który nie jest entuzja-
stą kwiatów? W Nowogrodźcu 
owszem. Nawet jeśli nie ma w nim 
kwiatów. Korytarze tutejszego Ra-
tusza (Urzędu Gminy i Miasta) 
ozdobione są właśnie takimi rzeź-
bami ceramicznymi, które – poza 
tym, że mają znaczenie praktycz-
ne – są prawdziwymi i imponują-
cymi dziełami sztuki.

Olszyna. „Szkoła nie z tej ziemi” – to intrygujące hasło 
reklamowe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzy-
chowicach. I trudno temu przeczyć – w zabytkowym, im-
ponującym skalą odrestaurowania mieszczą się nowocze-
sne gabinety, w których młodzież przygotowuje przeróżne 
mikstury (ucząc się przy okazji w różnych dziedzinach 
technologii żywienia). Szkoła zapowiada, że praktyki za-
wodowe swoich uczniów organizuje w… 130 przeróżnych, 
renomowanych restauracjach w całej Polsce. A od marca 
2012 przy tej szkole rozpoczęła się budowa ultranowo-
czesnej hali sportowej z zapleczem konferencyjnym. Lu-
dziom, którzy ten pałac wznosili 300 lat temu z pewnością 
nawet przez myśl przejść nie mogło, że po kilku wiekach 
nie straci na urodzie, a zyska na użyteczności…

Platerówka. Nie powstanie w gminie „farma wiatro-
wa”, czyli pole wiatraków produkujących energię elektrycz-
ną. Odbyło się tu w styczniu 2012 r. referendum, którego 
uczestnicy odrzucili ten pomysł, aczkolwiek przewaga gło-
sów przeciwników nie była aż tak wielka. Za wiatrakami 
opowiedziało się 318 osób, a przeciw – 412. Walka – jak 
widać – była zażarta tym bardziej, że przeciwnicy wiatra-
ków i animatorzy referendum musieli starać się o zgodę na 
jego przeprowadzenie aż w Wojewódzkim Sądzie Admini-
stracyjnych, bo w gminie jej nie uzyskali.

Gminny plac zabaw 
we Włosieniu czeka na 
swoich gości, powinni 
mieć nie mniej niż 3, 
nie więcej, niż 15 lat.

Siekierczyn. Ponad 41 lat działa na rzecz piłki nożnej, 
a szczególnie – dobrego sędziowania – prezes klubu piłkar-
skiego LZS Zaręba, Mieczysław Kutrowski. Podczas jedne-
go ze spotkań, organizowanych przez Kolegium Sędziów 
przy jeleniogórskim Okręgowym Związku Piłki Nożnej, 
otrzymał honorowe upominki, podziękowania i gratula-
cje. W Okręgu działa aktywnie niemal 150 arbitrów, w tym 
jedna kobieta. O niej – Elżbiecie Faryniarz z gminy Warta 
Bolesławiecka, piszemy w innym miejscu tego wydania 
„Ech Izerskich”, a Jubilatowi – gratulujemy. 

Stara Kamienica. W zapaśniczym turnieju „Izery 
Cup”, którego druga edycja odbyła się w lutym 2012, a któ-
ry został zorganizowany przez miejscowy klub – ULKS 
Karkonosze – wzięło udział 160 zawodników. Turniej 
miał charakter międzynarodowy, bo uczestniczyli w nim 
także reprezentanci zaprzyjaźnionych klubów z Czech 
i Niemiec. W tym turnieju aż 22 uczestników reprezento-
wało gminny, miejscowy klub. 

Sulików. Dla czystości środowiska w Sulikowie rok 
2012 będzie przełomowy – prace przy oczyszczalni ścieków 
i budowie czy rozbudowie sieci wodociągowej i kanaliza-
cyjnej mają się zakończyć, razem z formalnymi odbiorami, 
przed wakacjami. Sam Sulików, nie licząc okalających go 
wsi, zyska niemal 17 km sieci wodociągowej i prawie 13 
km sieci kanalizacyjnej.

Świeradów Zdrój. Czesi, Holendrzy i Rosjanie, to poza 
Niemcami główne grupy gości nie tylko w Uzdrowisku, ale 
– przede wszystkim – na stokach i trasach narciarskich. – 
Trochę się zmienia geografia naszych klientów, – powie-
dziano nam – bo ożywają związki z Holendrami, przez dwa 
– trzy ostatnie lata nieco słabsze, a intensyfikują się przyjaz-
dy Czechów. Jesteśmy atrakcyjni, bowiem jeśli wziąć pod 
uwagę, iż trasą narciarstwa biegowego o długości 17,5 km 
można dotrzeć aż do Jakuszyc, z odnogą na Smrek, przez 
arcyoryginalną Chatkę Górzystów, to są i tacy narciarze, 
którzy rezerwują nocleg w schronisku „Na Stogu Izerskim”, 
przybiegają z Harrachova, a następnego dnia – także na 
nartach – wracają do siebie. 

Warta Bolesławiecka. Kina znikają dziś z najwięk-
szych miast w Polsce, mniej ich jest w miejscowościach 
średniej wielkości. Na przykład – w Jeleniej Górze w ostat-
nim 20-leciu  zlikwidowano kina w Cieplicach, Sobieszo-
wie, a w centrum miasta, w kinie „Marysieńka”, mającym 
stuletnią tradycję powstało… chińskie centrum handlowe. 
Nie ma też, po likwidacji jednostki wojskowej – istniejące-
go dawniej kina „Śnieżka”. A w Raciborowicach Dolnych 
funkcjonuje sobie, jak w najlepszych czasach, kino o eg-
zotycznej dla tego regionu nazwie „Kujawy”. Wprawdzie 
seans odbywa się tylko raz w tygodniu, ale tradycja trwa. 
Warto jednak wiedzieć, że kino jest własnością Gminy, bo 
bez dotacji nie utrzymałoby się na rynku. Za przyjemności 
trzeba płacić.

Wleń. „DZIALAJ (NA)GMINNIE we Wleniu” – to 
tytuł projektu, którego celem jest utworzenie bawialni  
w Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki. Potrzebni są wo-
lontariusze i życzliwość, ci pierwsi do malowania sal, ci 
drudzy do tego, by ofiarować dzieciom gry i zabawki edu-
kacyjne, książki, sprzęt multimedialny, nadający się wciąż 
do użytku, itp. A jeśli ktoś poczuje się zachęcony i będzie 
osobiście chciał pomagać przy zapewnieniu dzieciom do-
brej zabawy – to tym lepiej. Pierwsze spotkanie już się 
odbyło – 10 marca, ale dla chętnych wciąż jest mnóstwo 
pola do popisu.

Zawidów. Dzięki projektowi unijnemu i porozumie-
niu Zawidowa z Bernstadt powstała sala gimnastyczna, 
która dała mocny impuls do zainteresowania się sportem. 
Od września br. w mieście będą istniały dwie klasy spor-
towe, w gimnazjum i szkole podstawowej. Może się oka-
zać, że sala stanie się źródłem satysfakcji dla niejednego 
fana sportu. Tym bardziej, że dzięki jej istnieniu można 
było zawiązać „szkółkę koszykarską” Turowa Zgorzelec. 
Uczniowie z Zawidowa pod okiem trenera Tomasza Pisto-
lisa nabywają umiejętności, które – jeśli treningi ujawnią 
ich talenty – mogą zaowocować w dłuższej perspektywie 
przyjęciem do renomowanej drużyny Turowa, a stąd już 
tylko krok do spełnienia sportowych marzeń. O szkółkach 
Turowa w Zawidowie – w kolejnym wydaniu „Ech Izer-
skich”.

Zgorzelec – gmina. Wieś Radomierzyce, zalana 
i w znacznym stopniu zdewastowana w trakcie niedaw-
nej powodzi wygląda dziś lepiej, niż przed kataklizmem. 
Odbudowa kosztowała nieprawdopodobne kwoty, ale ze 
względu na fakt, że nowe instalacje konstruowano wedle 
nowoczesnych technologii, to zarówno drogi, jak i niektó-
re urządzenia powstały od razu na miarę współczesności. 
W dodatku – po odbudowaniu świetlicy wiejskiej i biblio-
teki (tylko ona pochłonęła ok. 1,5 mln zł) przeniesiono tu 
siedzibę Gminnego Ośrodka Kultury i teraz z Radomie-
rzyc właśnie steruje się działaniami w tym zakresie, plano-
wanymi dla całej gminy.

—  1 7   P I G u ł E K   z   1 7  G m I N  —
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– Bywa  
i tak, – po-

wiedziała E. Ma-
tusiak – że ktoś ma 

stary, ukochany mebel, 
który „po przejściach” wy-

gląda mało efektownie, a rozstać 
się z nim nie sposób. Przyjmujemy 

go wówczas do konserwacji 
i nałożenia nowych 

zdobień – odzysku-
je swoje życie, 

a właściwie 
z y s k u j e 

nowe.

– To prawda – potwierdza Edyta Matusiak – swego 
czasu, kiedy pracowaliśmy w Londynie, jedno z zamó-
wień sprawiło nam dużą satysfakcję. Zwrócono się do nas, 
o przygotowanie 120 złoconych ram do obrazów, które 
książę Karol chciał podarować swoim przyjaciołom. Nie 
ukrywam, że to było wielkie wyzwanie i spora radość. Po-
dobnie, jak zlecenie ozdobienia jednego z londyńskich pa-
łaców, który miejscowy arystokrata o polskich korzeniach 
wybudował w klasycystycznej formie, ale chciał mieć 
wnętrza stylizowane jak na epokę Lu-
dwika XVI. To zabrało 
mi trzy lata ży-
cia… Ale może 
powinnam po-
wiedzieć, że dało 
trzyletnią szansę 
zaistnienia w tak 
specyficznej dzie-
dzinie sztuki, jaką 
jest zdobnictwo? 
I to na Wyspach, 
gdzie wymagania ta-
kich klientów są szcze-
gólne. Ale kiedy zostałam 
matką, pomyślałam o powrocie 
do Polski, do siebie, do Starej Kamienicy. Przecież nie mo-
głam odebrać własnemu dziecku tego, co ja wspominam 
tak ciepło – dzieciństwa tutaj, na Pogórzu. Nie uciekałam 
z emigracji – wracałam po podróży do siebie. A Maciej dla 
Starej Kamienicy porzucił nawet rodzinny Kraków.

Edyta Matusiak i Maciej Berezowski, stanowią nie tyl-
ko parę małżeńską, ale też tworzą jedną, wspólną firmę, 
która zajmuje się zdobieniem mebli, głów-
nie drewnianych skrzyń i wytwarzaniem 
oraz zdobieniem oryginalnych ram do 
obrazów. „Pracownia ramiarsko-arty-
styczna” może nie jest nazwą nazbyt 
efektowną, ale z pewnością jej wyro-
by takimi są, co widać choćby na 
kilku naszych zdjęciach.

– Cenię dobre rzemiosło 
– mówi Edyta Matusiak – ale 
określenie „rzemiosło” ro-
zumiem przede wszyst-
kim jako opanowanie 
umiejętności technolo-
gicznych, których wyko-
rzystanie daje w efekcie 
dzieła sztuki. Zajmo-
wałam się konserwacją 
malowideł ściennych, ale 
wcześniej studiowałam 
w szkole teatralnej, dość 
niespokojnie szukając 
dla siebie najlepszego miej-
sca w życiu. Aktorstwo jest fantastyczne, ale życie 
na walizkach nie jest moim marzeniem, więc ostatecznie 
ukończyłam studia plastyczne i zajęłam się głównie kon-
serwacją dzieł sztuki.

Jelenia Góra i okolice są dla mnie ważne. Liceum „Że-
romskiego”, to moja szkoła, teatr BomBaż z Karolem No-
wakowskim, to etap osiągania tego poziomu wrażliwości, 
którego się nie da pominąć. A potem praca przy niektórych 
zabytkach sakralnych w Jeleniej Górze, potem w Krakowie, 
a później przy ołtarzu Anny Samotrzeciej w Cieplicach, czy 
w Operze Wrocławskiej przy renowacji pozłoceń i szuka-
nie dla siebie takiego zajęcia, które dawałoby radość nie 

tylko dla mnie samej. I zdobienie ram, skrzyń, 
czy mebli jest dla mnie taką właśnie dróżką.

– Chcemy – wspólnie z Maciejem – 
by ci, którzy zechcą zainteresować się 
naszymi pracami wiedzieli, że efekty 
pracy ręcznej są nie do zastąpienia. 
I że unikalny wzór, czy or-
nament, adresowany dla 
konkretnej osoby jest ta-
kim rodzajem przedmio-
tu, który ma i będzie miał 
indywidualny, osobisty 
byt. Nie jest nam  wszyst-

ko jedno, czy oprawiamy 
najcenniejsze dla siebie zdjęcia 

w ramki, produkowane masowo, czy 
w ramy, które są stworzone dla tego jednego 
obrazu. Myślę, że wielu ludzi sądzi dokład-
nie tak samo.

Skrzynie, meble i ramy, które powstają 
w pracowni w Starej Kamienicy mają wzory, 
dla których inspiracją są przeróżne epoki, ale 
też sztuka ludowa. Szafy, czy skrzynie śląskie, 
tak popularne tutaj w okresie ostatnich 200 

lat nie są jedynym źródłem takich 
pomysłów. Ob-
szar poszukiwań nie 
zamyka się też ani sztuką 
renesansu z jednej, ani sztuką 
ludową z drugiej strony. Moż-
na powiedzieć – nie zamyka 
się w ogóle, bo nowe wzory są 
przede wszystkim wynikiem 
osobistych wizji.

  

Ramy dla księcia Karola i… azyl w Starej Kamienicy

Zajrzyj:    www.pracownia-ram.pl
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obrazy są jednym z najcenniejszych – nie tylko w tej części 
Dolnego Śląska – przykładów barokowego malarstwa lu-
dowego. Szczególnie piękna jest jedna z lóż na emporze, 
która swego czasu zapewne zarezerwowana była dla wła-
ścicieli wsi.

Ołtarz, ambona i chrzcielnica – to także zabytki drew-
niane z okresu baroku. W zewnętrzne mury kościoła 
wbudowano kamienne całopostaciowe nagrobki możno-
władców, którzy tu panowali i tutaj zmarli. Przy bramie 
wiodącej do kościoła – dwa kamienne krzyże odkupienia. 
Takie stawiano na ziemiach śląskich w miejscach, gdzie 
popełniono zbrodnię zabójstwa. Krzyż był jedną z powin-
ności, jakie sprawca zbrodni, o ile nie ukarano go śmiercią, 
musiał wypełnić, korząc się przed rodziną swej ofiary.

Świecie – wieś powstała w XIV w., jako Sveta, potem, 
od 1536 r. znana jako Schwerta. Należała na przemian do 
Łużyc Górnych, potem do królestwa Czech, później do 
Austrii, następnie do Saksonii i Prus. 

Dziś ma prawie 4 km długości i wije się wzdłuż dolinki, 
którą płynie potok Bruśnik. Tędy swego czasu prowadził 
szlak handlowy aż do Leśnej, w rejonie której z piasków 
Bruśnika dobywano wówczas złoto. Potok był źródłem 
bogactwa, ale i nieszczęścia, bo w okresach licznych tu po-
wodzi jego poziom niekiedy gwałtownie się podnosił, jak 
w 1803 r., kiedy to wody w Bruśniku osiągnęły rekordowy 
stan – 5,5 m!

– To była bogata wieś – przekonują historycy. – Nawet 
liczne wojny nie podważyły jej wysokiego statusu. Majątek 
powstawał dzięki tkactwu i poszukiwaczom złota, ale były 
też tutaj 3 młyny, wiatrak i cegielnia. Jeszcze na początku 
XIX w. było tu 340 domów, zamieszkałych przez wielu za-
możnych rzemieślników, tokarzy, piekarzy, stolarzy i stel-
machów, czy kołodziejów. Wieś stale się bogaciła, bo przy-
bywało warsztatów, powstała gorzelnia i browar, a nawet 
dworska torfiarnia (1840). Jeśli wyobrazić sobie, że w tej 
jednej wsi pracowało ponad 420 warsztatów bawełnianych 
i kilka lnianych, a hodowano przy okazji ponad tysiąc me-
rynosów, to można policzyć, jakie to wszystko przynosiło 
dochody. Ale… to był „łabędzi śpiew” Świecia, bo od tej 
pory szybko zaczął ubożeć. Ubywało pracy, wyjeżdżali 
mieszkańcy. Jeszcze na pocz. XX w. zaistniała tu na krótko 
wizja turystyki (powstały dwa zajazdy 
mające prawie 30 miejsc noclegowych), 
jednak nie udało się odbudować znacze-
nia wsi.

A o istniejącym tu dziś kościele 
pw. Serca Pana Jezusa wiadomo już od 
1346 r. Świątynia dzieliła niespokojny 
los miejscowości. Najpierw katolicka, 
potem – od 1536 – stała się ewangelicką, 
w okresie wojny 30-letniej zniszczona, 
odbudowana w 1648 r.

W jej wnętrzu przyciąga uwagę nie 
tylko przepiękny strop kasetonowy, 
powstały w 1718 r., zdobiony wizerun-
kami postaci z Dziejów Apostolskich, 
malowanymi na deskach, które wytrzy-
mały kilka wojen i inne kataklizmy. Aż 
48 postaci można oglądać na sklepieniu 
kościoła. Na parapetach empor, charak-
terystycznych dla budowli sakralnych 
z okresu protestantyzmu widać malowi-
dła ilustrujące koleje życia Chrystusa. Te 

Obrazy na deskach przetrwały 300 lat

  ŚWIąTyNIA W ŚWIEcIu – PERłA LuDOWEGO bAROKu

Krzyż odkupienia
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– Zacząłem malować jako do-
rosły człowiek, już po wojsku, jako 
samouk. To się nie pojawiło nagle, 
potrzeba malowania we mnie doj-
rzewała, ale kiedy już się pojawiła, 
to trwa. Nie była „sposobem na ży-
cie”, była raczej kolorem życia, ale… 
z czasem doszedłem do wniosku, że 
skoro nie potrafię tego rzucić, albo 
traktować powierzchownie, to mu-
szę się zdecydować, czy poświęcić 
się malowaniu ze wszystkimi tego 
konsekwencjami… I tak się właśnie 
stało.

Władymir Wilenczyc w Polsce 
jest już 17 lat, wcześniej odwiedzał 
ten kraj, przyjeżdżając z Armenii. 
W końcu osiadł, początkowo na 
kilka lat w Przesiece, a od czterech 
lat z żoną w Olesznie Podgórskiej.

– Uwielbiam góry – mówi – 
a z Olesznej nie jest do nich za da-
leko. Tutaj z kolei jest spokojnie, można się skupić, powoli 
remontować dom, spłacać kredyt, doskonalić się w malar-
stwie. Samouk musi do wszystkiego dochodzić wolniej, 
bo szkoła plastyczna podpowiada swoim uczniom techni-
kę, technologię. Ale z drugiej strony – narzuca standardy, 
więc ogranicza. Mogę wybierać, szukać najwłaściwszej dla 
siebie inspiracji w tematach, które mnie pochłaniają, a nie 
„akademickich”, które sugeruje mentor. Kosztem – oczy-
wiście – czasu, który potrzebuję, by zgłębić te arkana zajęć, 
które w szkole uczeń ma podane na tacy. Ale ja to poznaję 
trwale. Zawsze w życiu jest „coś za coś”.

W malarstwie Władymira najczęściej pojawia się pej-
zaż, martwa natura, architektura, tematy skrajnie reali-
styczne. Gdyby mówić o tym nie widząc obrazów, można 
powiedzieć, że to nie może być ciekawe, skoro te motywy 
są tematem dla tak wielu. – Ale to nie jest tak, że ten sam 
las, malowany z tego samego miejsca przy podobnym świe-
tle, o tej samej porze roku jest na obrazie taki sam – mówi 
Władymir. – Dla każdego z malarzy jest to „jego” las, bo 
każdy widzi go inaczej i inaczej kładzie farby. Chociaż wła-

śnie od obrazów lasu, pędzla Szyszki-
na zaczęła się moja fascynacja leśnym 
pejzażem. Tylko jeśli uważnie przyj-
rzymy się jego obrazom, to i on malo-
wał inaczej, kiedy tkwił w „gorsecie” 
szkoły, a zupełnie inaczej – kiedy się 
z tego wyzwolił. I na tym polega sztu-
ka, by – jeśli ktoś maluje porcelanę, 
to widz nie pomyli jej z kamionką. 
A kiedy na obrazie widać przedmiot, 
to każdy oglądający wie od razu, że to 
mosiądz, i nic innego.

Malarze często w swoich pracach 
nawiązują do pierwszych osobistych 
doświadczeń życiowych, czy zawo-
dowych. Ale na obrazach Władymira, 
maszynisty elektrowozu podziemne-
go temat kopalni nigdy się nie poja-
wił. Dlaczego?

– Donieck – mówi – jest szary. Ale 
nie o to chodzi. Kiedy wracałem po 
pracy do domu widziałem niekiedy 

fascynujące światło w tym pozornie smutnym krajobrazie. 
A jednak nigdy tego nie namalowałem… Może dlatego, 
że nie lubiłem tego miejsca? Tej pracy? Może nie było we 
mnie tego rodzaju emocji, która kazałaby 
sięgnąć właśnie wtedy po pędzel. Nie wiem. 
Ale nie zamierzam tego analizować i starać 
się rozumieć. Po prostu – moje malarstwo 
musi się toczyć własną drogą, a kopalnia 
i kopalniane krajobrazy nigdy przy niej nie 
leżały.

W pracowni Władymira sporo jest obra-
zów, o przeróżnej tematyce, w rozmaitych  
wymiarach. Ale na ścianach jego domu nie 
wisi żaden z nich. Dlaczego?

– Pomyślałem sobie, – odpowiada – że 
ludziom, którzy kupują moje prace, zawsze 
pokazuję te, które są tylko moje. A w swoim 
domu powieszę wykonaną przez siebie ko-
pię jakiegoś ważnego dla mnie obrazu uzna-
nego autora. Myślałem o „Dziewiątej fali” 

Ajwazowskiego, ale przesąd mówi, że niespokojna tematy-
ka obrazu przenosi się na atmosferę domu, w którym jest 
eksponowany. Przesądny nie jestem, ale… – uśmiecha się 
– po co ryzykować? A kiedy myślałem o innych, to w set-
kach dzieł, które stanowiły dla mnie inspirację do poszu-
kiwania własnej drogi, nie umiałem wybrać tego jednego, 
czy kilku. Pomyślałem więc, że to może tak właśnie po-
winno być… W domu malarza obrazem jest biała ściana. 
Taka refleksja nad tym, że zawsze jest gdzieś obraz, który 
tu zawiśnie, ale którego jeszcze w sobie nie odnalazłem…

– Miałam dużo cza-
su, dużo energii, a za 
mało zajęć – wspomi-
na Małgorzata Wal-
czak z Lubomierza, 
wyjaśniając powody, 
dla których zajęła się 
wyjątkowo żmudnym 
„dzierganiem”, wy-
magającym absolut-
nej precyzji i trudnej 
do wyobrażenia cier-
pliwości, a poza tym 
– sporej wyobraźni 
plastycznej.

– Stałam się uczestniczką szkolenia wspólnie z chyba 
trzydziestką dziewczyn – mówi – okazało się jednak, że 
tylko dla kilku, może trzech, to szkolenie zakończyło się 
pomyślnie. Przy frywolitce trzeba wiedzieć, że kto zacznie, 
ten nie może liczyć godzin, bo to zajęcie wciągające.

– Dziś frywolitka przeżywa swój renesans – mówi 
Małgorzata Walczak –  bo okazuje się, że ta metoda jest 
znakomita do tworzenia wyrobów, które trudno pokoja-
rzyć na pierwszy rzut oka z koronką. Już nie tylko ozdoby 
okienne, czapeczki, ale i klipsy, czy kolczyki, naszyjniki, 
broszki, spinki do mankietów męskich koszul…

W domu malarza biała ściana jest obrazem

Z podziemia w świat pełen kolorów

F r y w o l i t k a – Kiedy znajdę ciekawy wzór nie mogę się powstrzymać, 
żeby nie szukać w nim inspiracji dla swoich prac. Cza-
sami nawet na ulicy spotykam dziewczyny z interesują-
cymi ozdobami, zdarza się, że… je zaczepiam, prosząc 
o pokazanie. Ale z reguły nikt się nie obraża, bo ten, kto 
nosi ozdoby frywolitkowe, najczęściej też jest fanem tego 
sposobu koronkarstwa i rozumie kogoś, kto jest tak samo 
„uzależniony”. Zajmuję się tym od trzech lat, i wcale nie 
czuję się znudzona – wręcz odwrotnie.

Małgorzata Walczak wykonuje też wyjątkowe ozdoby 
z masy solnej, o bardzo finezyjnym rysunku. I chociaż 
ludzie również na nie zwracają uwagę, to jednak frywo-
litka jest jej główną pasją, a momentami bywa, że i spo-
sobem na życie.

Frywolitka, inaczej koronka czółenkowa, to jed-
na z najstarszych metod koronkarstwa, znana 
już ponoć w starożytnym Egipcie i Chinach. Zy-
skała w XVII i XVIII wieku wielką popularność 
wśród dobrze urodzonych dam, które zajmowały 
się robotami ręcznymi. Urokowi frywolitek ule-
gały też królowe, m.in. kilka władczyń Rumunii 
zajmowało się nią z dużą energią. Wówczas nie 
tylko koronka była ważna, ale przede wszystkim 
– czółenka, które same w sobie były drogocenny-
mi dziełami sztuki, wysadzanymi klejnotami.
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Na przełomie stycznia i lutego 2012 w siedzibie Lo-
kalnej Grupy Działania – Partnerstwo Izerskie w Uboczu 
odbyły się szkolenia warsztatowe z zakresu działania pisa-
nie ,,Małych Projektów” – zgodność z LSR w ramach osi 
4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013. 

Dzięki organizacji szkoleń beneficjenci mieli możli-
wość zapoznania się z zasadami pisania wniosków z Ma-
łych Projektów, mogli sami oceniać przykładowe wnioski, 
dzięki czemu nauczyli się patrzeć na swoje pomysły obiek-
tywnie. Uczestnicy mieli możliwość skonsultowania swo-
ich projektów z doświadczonym prowadzącym. Szkolenia 
przyczyniły się do poszerzenia wiedzy z zakresu dofinan-
sowania PROW. Dzięki organizacji warsztatów zwiększyła 
się ilość benefi-
cjentów  składają-
cych wnioski na 
działanie Małe 
Projekty. Uczest-
nicy wymieniali 
pomiędzy sobą 
i prowadzącymi 
swoje doświad-
czenia i przedsta-
wiali pomysły na 
realizację projek-
tów. 

GRuNE WOcHE 2012

W dniach 25-29 stycznia 2012 roku gościliśmy na 
Targach Grune Woche w Berlinie. Zaprezentowaliśmy 
tam lokalne produkty tj.: czarne gołąbki krużewnickie, 
kaczkę nadziewaną naleśnikami i świnkę po zaciszańsku. 
Nasze stoisko promowało także lokalnych przedsiębior-
ców: Wędliniarstwo Furtak, miody oraz chleb ze smalcem 
i ogórkiem. W ofercie Dolnego Śląska znalazły się również 
Sery Łomnickie z Gospodarstwa Ekologicznego „Kozia 
Łąka”.  Komisja Europejska i osoby odwiedzające targi, 
mogli skosztować Polskiej kuchni przy muzyce zespo-
łu Smolniczanie, który uświetnił swoją obecnością jeden 
dzień targów. Prezentacja Dolnego Śląska wzbudziła duże 
zainteresowanie ze względu na oprawę muzyczną i „sma-
kową” przygotowaną przez Stowarzyszenie LGD Partner-
stwo Izerskie i Urząd Marszałkowski.

„W Ciemności” ….
Około 18.00 pojawiłam się w świetlicy wiejskiej  w Ra-

doniowie aby obejrzeć film Agnieszki Holland „W ciem-
ności”.  Tylko tyle wiedziałam o tym filmie. Przyjechał do 
nas w ramach akcji Polska Światłoczuła. W sumie to trochę 
było dla mnie dziwne,  że cała ekipa jest w naszej okolicy już 
po raz trzeci. Stwierdziłam, że coś w tym jest,  skoro przy-
jeżdżają na wieś z filmem nominowanym do Oskara, który 
obejrzało już mnóstwo ludzi i w sumie nie wymaga dodat-
kowej promocji,  szczególnie na wsi. Przy wejściu powitała 
mnie sympatyczna pani i skasowała za bilet 8 PLN. Zasia-
dłam i czekałam. Sala po części była już wypełniona, ale do 
końca się nie wypełniła – reasumując było nas niewielu. Jak 
się później okazało –  stracili nieobecni.

Po krótkim wprowadzeniu,  „pani od bilecików”, zapro-
siła do oglądania i zapowiedziała, że po filmie będziemy 
mogli porozmawiać z aktorem Krzysztofem Skoniecznym, 
jednym z bohaterów „W ciemności”. Pomyślałam, że to za-
pewne jakiś statysta, który pojawi się w jednej czy dwóch 
scenach. …hm…, oglądajmy. Film przeniósł mnie do 
strasznego świata, ciemnego i okrutnego holokaustu. Tego 
nie da się opisać, to trzeba zobaczyć.

Po filmie zapaliły się światła i to był powrót  do rzeczy-
wistości. Na środek sali wyszedł Krzysztof Skonieczny – je-
den z głównych bohaterów, filmowy  partner Roberta Więc-
kiewicza, a nie statysta. Pierwsze pytanie:

– Jak to możliwe, że Pan tu stoi, skoro tam Pana powie-
sili?... I tak przez kolejną godzinę rozmawialiśmy. Dowie-
działam się, jak „od kuchni” wyglądała praca przy filmie, 
jak pracuje się z Agnieszką Holland, jak można dostać rolę 
w produkcji wybitnej reżyserki nie będąc Adamczykiem czy 
Karolakiem, i o wielu innych ciekawych sprawach, o któ-
rych nikt nigdy się nie dowie w żadnym multipleksie.

Do dziś jestem pod wrażeniem pracy ludzi jeżdżących 
z Polską Światłoczułą i zaangażowania organizatorki poka-
zów w Radoniowie – Pani Heni Sochy-Zawadzkiej i Stowa-
rzyszenia „Wiemy czego chcemy” z Radoniowa. Docierają 
do zwykłych ludzi, jakby „do naczyń włosowatych organi-
zmu”. Chce im się przyjeżdżać na „koniec świata”, zarażać 
ludzi sztuką i tłumaczyć ją na przystępny język.

Polecam wszystkim, którzy mają „głód” wrażeń nieco-
dziennych, przyjazd na kolejny film,  który będzie prezento-
wany w ramach Polski Światłoczułej w Radoniowie.

SZKOLENIA  LOKALNycH  
LIDERÓW Z ZAKRESu DZIA-

łANIA mAłE PROJEKTy

W lutym 2012 odbyły się szkolenia warsztatowe z za-
kresu działania – pisanie wniosków ,,Różnicowanie w kie-
runku działalności nierolniczej” w ramach Osi 4 LEADER 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013. Dzięki szkoleniom beneficjenci zapoznali się z tzw. 
ścieżką dostępu do dokumentów koniecznych do złożenia 
wniosku na ,,Różnicowanie w kierunku działalności nie-
rolniczej”. 

Pierwsza część warsztatów była prowadzona pod ką-
tem informacyjnym i teoretycznym, druga część polegała 
na pracy z wnioskiem. Beneficjenci wypełniali najtrud-
niejsze części wniosku i na bieżąco wyjaśniali poszczegól-
ne problemy z prowadzącym. Dzięki szkoleniu uczestni-
cy nabrali pewności siebie i umiejętności, aby startować 
w konkursie i skutecznie starać się o środki. Większość 
z beneficjentów uczestniczących w warsztatach złożyła 
wniosek lub zadeklarowała chęć udziału w projekcie w ko-
lejnych naborach. 

SZKOLENIA 
„RÓŻNIcOWANIE W KIERuNKu 
DZIAłALNOŚcI NIEROLNIcZEJ”

Harcerze i region
15 Drużyna Harcerska „LIPCZANIE”, przy Szkole 

Podstawowej im. Emilii Plater w Platerówce, którą prowa-
dzi podharcmistrz Sylwia Drąg w ramach realizacji zadań 
propozycji programowej GK ZHP „ROK REGIONÓW”, 
złożyła (za pośrednictwem Komendy Hufca ZHP Lubań), 
wniosek do programu grantowego „Bank Dziecięcych 
Uśmiechów” z Fundacji Banku Zachodniego WBK. Wnio-
sek pod tytułem „Górne Łużyce – poznajemy dziedzictwo 
naszego regionu” otrzymał akceptację Fundacji, która 
przyznała środki finansowe na jego realizację. 

– Celem projektu jest poznanie i promocja naszego Re-
gionu – Górnych Łużyc. Dzieci i młodzież bierze udział 
w warsztatach tematycznych, nauczymy się wytwarzania 
przedmiotów z gliny, malowania na płótnie pod tytu-
łem: „Zabytki, przyroda i stroje Górnych Łużyc w oczach 
dziecka”, itp.  Wyjedziemy też  na wycieczkę edukacyjną 
z przewodnikiem, podczas której obejrzą ciekawe miej-
sca Górnych Łużyc po stronie polskiej, obejrzymy zabytki 
budownictwa przysłupowego (zwanego potocznie „łużyc-
kim”). W lubańskim „Motelu Łużyckim” zasmakujemy 
charakterystycznych potraw łużyckich i weźmiemy udział 
w pokazie multimedialnym, zorganizowanym przez Sto-
warzyszenie Miłośników Górnych Łużyc, na temat historii 
Regionu.

A już w styczni br. grupa dzieci biorącej udział w reali-
zacji zadań programu grantowego wzięła udział w warsz-
tatach ceramicznych w Rudzicy – Gmina Siekierczyn, 
u pani Anny Czaji-Sobieraj, która wraz z mężem – panem 
Aleksandrem Sobierajem, poprowadziła bardzo ciekawe 
spotkanie. 

Mieliśmy okazję wysłuchać prelekcji na temat historii 
miejscowości Rudzica, początków garncarstwa na tych te-
renach oraz poznać metody pozyskiwania gliny, lepienia 
i wypalania z gliny różnych przedmiotów. Dzieci samo-
dzielnie lepiły różne przedmioty, malowały je we wzory 
górnołużyckie. Zwiedziliśmy budynek, którego jedna ze 
ścian ma ponad 200 lat i jest w bardzo dobrym stanie. Na 
zakończenie spotkania, przy padającym śniegu, piekliśmy 
kiełbasy i wymienialiśmy się wrażeniami z warsztatów.  

Drużynowa 15 DH podharcmistrz Sylwia Drąg
harcmistrz Krzysztof Zachar
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życiorys i bardzo malowniczy 
wygląd. Budowane z kamienia, 
wymagają konserwacji, jednak 
aż się proszą o zachowanie, wła-
śnie ze względu na swój wygląd. 
Dbamy o to, by odnawiając ta-
kie przeprawy, nie zniszczyć ich 
historycznego wyglądu.

Iwnica zyska „nową twarz”, 
to znaczy regulację brzegów potoku i nowe (lub odnowio-
ne) mostki już za kilka miesięcy. Całość robót pochłonie 
ponad 10 mln złotych, co jest z pewnością kosztowne, ale 
niezbędne. Trudno zresztą, żeby było taniej, skoro Gości-
szów liczy 6 km długości, Milików – przeszło 2 km, a Iw-
nica snuje się niemal wzdłuż całej osi obu tych wsi. 

KWIECIEŃ
20-22.04.2012
XIX Ogólnopolska Impreza na Orientację „WIOSNA 

2012”, Okolice Wlenia

mAJ
01.05.2012 – Festiwal Orkiestr Dętych, Olszyna Lubań-

ska
7-8.05.2012 – Międzynarodowy Puchar Kwisy w Kaja-

kach, Leśna
17-20.05.2012 – IV Międzynarodowy Festiwal Muzycz-

ny pn. „Muzyka u J. I. Schnabla”, Nowogrodziec
20.05.2012 – 770 lecie Gryfowa Śląskiego, Gryfów Ślą-

ski
27.05.2012 – Igrzyska Samorządowe, Gryfów Śląski
31.05-03.06.2012 – XL Ogólnopolski Młodzieżowy 

Turniej Turystyczno-Krajoznawczy Finał Centralny, 
Świeradów Zdrój

CZERWIEC
02.06.2012 – Ogólnopolskie Zawody ESA (Walki po-

wietrznych samolotów elektrycznych RC) w kategorii 
WW1 i WW2, Warta Bolesławiecka

2.06.2012 – Rodzinny Festyn z okazji Dnia Dziecka, 
Mirsk

2-3.06.2012 – „Garniec  Miodu”, Nowogrodziec
3.06.2012 – Międzynarodowe Zawody Sportowo-Po-

żarnicze, Mirsk
16.06.2012 – I Dolnośląska Wystawa Koni rasy Konik 

Polski, Lubomierz
17.06.2012 – XIV Ogólnopolski Bieg Uliczny „Nowo-

grodzka 10-tka”, Nowogrodziec
23.06.2012 – Swojskie Granie, Leśna
30.06-01.07.2012 – Urodziny Gołębiarki, Wleń
30.06-01.07.2012 – Dni Rybnicy, Stara Kamienica

LIPIEC
02.07.2012 – Międzynarodowy Festiwal Eurochestries, 

Świeradów Zdrój
07.07.2012 – 65-lecie Miejskiego Klubu Sportowego 

„Pri-Bazalt”– Włókniarz Mirsk, Mirsk
7-8.07.2012 – Pieczenica 2012 – Park Dworski w Gości-

szowie, Nowogrodziec
13-15.07.2012 – X Ogólnopolskie Lwóweckie Letnie 

MnO, Lwówek Śląski
13-15.07.2012 – XV Lwóweckie Lato Agatowe, Lwówek 

Śląski
14-15.07.2012 – VII Imieniny Henryka, Henryki i Hen-

rykowa w Henrykowie Lubańskim, Lubań
21.07.2012 – Izerskie Klimaty, Izerskie Bogactwa, Mirsk
22.07.2012 – XIV Izerska Gala, Mirsk

SIERPIEŃ
06.08.2012 – Europejskie Spotkania Młodych Muzyków 

EUROUNIONORCHESTRIES, Świeradów Zdrój
9-12.08.2012 – XVI Ogólnopolski Festiwal Filmów Ko-

mediowych, Lubomierz
18.08.2012 – EMTB Tropy – Rowerowy Rajd na Orienta-

cję, Świeradów Zdrój
25.08.2012 – Lato z Radiem, Świeradów Zdrój
25-26.08.2012 – 700 lat Starej Kamienicy w 770 minut 

czyli Izerska Kapsuła czasu, Stara kamienica
26.08.2012 – Dożynki Gminne – stadion Raciborowice, 

Warta Bolesławiecka
26.08.2012 – Święto Plonów, Leśna

WRZESIEŃ
02.09.2012 – Dożynki Gminne – Radostów, Lubań
02.09.2012 – Dożynki Gminne – Rybnica, Stara Kamie-

nica
02.09.2012 – VII Zawody „Zaprzęgi w Starej Kamienicy”, 

Stara Kamienica

(Nowogrodziec) Milików i Gościszów były z reguły 
ciężko doświadczane przez wody potoku Iwnica, który 
corocznie dwa – trzy razy zalewał okoliczne tereny, nie-
rzadko osłabiając skarpy, na których stoją zabudowania 
gospodarcze. Po kilku latach przygotowań, od kilkunastu 
miesięcy trwają intensywne prace przy regulacji potoku, 
wzmacnianiu jego brzegów, ale i remoncie lub przebudo-
wie mostków.

– To jest kosztowne i trudne – powiedział Dariusz Jan-
celewicz z Urzędu Gminy i Miasta – bo i skomplikowane 
są stosunki własnościowe. Całość prac prowadzi właści-
ciel potoku, to znaczy Dolnośląski Zarząd UWiM. A my 
mamy na potoku „swoje”, to znaczy gminne mostki. Są 
też takie, które usytuowano na gruncie Skarbu Państwa, 
a są i prywatne, służące indywidualnym gospodarzom. 
Niektóre z nich były przebudowywane w latach 80-tych 
i 90-tych ub. wieku, ale ówczesna 
przebudowa nie była na tyle dobrze 
zaplanowana, bo wymagały wybu-
rzenia, czy gruntownej przebudowy. 
Ale… są mostki, które mają długi 

09.09.2012 – Dożynki Gminne – Gierałtów, Nowo-
grodziec

09.09.2012 – Dożynki Gminne – Proszówka, Gryfów 
Śląski

09.09.2012 – Gminne Święto plonów – Dożynki 2012, 
Gierczyn (Gm. Mirsk)

15.09.2012 – Czerniawa jaka strawa?, Świeradów 
Zdrój

15-16.09.2012 – Dni Kromnowa, Stara Kamienica
23.09.2012 – Święto Chleba – XVII edycja konkursu 

na tradycyjne wypieki chlebowe – świetlica w Mili-
kowie, Nowogrodziec

09.2012 – VIII Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturo-
wego, Wleń

09.09.2012 – Dożynki Gminne, Zaręba
16.09.2012 – Dożynki Gminne, Olszyna
20.09.2012 – Międzynarodowy Festiwal Muzyki 

Dawnej, Świeradów Zdrój
22.09.2012 – Wystawa hodowlana koni, Lubomierz
30.09.2012 – „Michałki”

PAŹDZIERNIK
06.10.2012 – XXXIV Ogólnopolski Rajd Babie Lato, 

Powiat Lwówecki
06.10.2012 – Bike Maraton – FINAŁ, Świeradów 

Zdrój

LISTOPAD
9-11.11.2012 – VI Ogólnopolskie MnO „O Złoty Liść 

Jesieni”, Rząsiny

GRuDZIEŃ
08.12.2012 – Ogólnopolskie Zawody ESA (Walki 

powietrznych samolotów elektrycznych RC) w ka-
tegorii WW1 i WW2, Warta Bolesławiecka

Iwnica ujarzmiona, uroda zachowana
Sprowadzała do Teatru Norwida nieznanych nikomu 

studentów, którzy w niedługim czasie podbijali swoją 
sztuką całą Europę, czego przykładem jest m.in. Krystian 
Lupa, który swoje wizjonerskie spektakle prezentuje od 
dłuższego czasu w Wiedniu. Z tego też względu nagroda 
Aliny Obidniak, aczkolwiek niemająca charakteru finan-
sowego, w świecie teatru jest wysoko ceniona. Spośród 
mieszkańców Pogórza Izerskiego swego czasu otrzymał ją 
inny przedstawiciel awangardowego teatru – Dariusz Mi-
liński, dziś w Pławnej pod Lubomierzem.

– To bardzo ważne, – mówiła na scenie A. Obidniak do 
M. Potockiej – że przygotowuje pani młodzież i starszych 
w sensie wrażliwości i wyobraźni widzów, do wchłaniania 
sztuki teatru, ale przede wszystkim – do uczestniczenia 
w kulturze.

Laureatka prowadzi w Gościszowie grupę parateatral-
ną „Herodzi”, zwaną przez niektórych wręcz „grupą hero-
dową”. Od 15 lat zarówno chłopcy, jak i dojrzali mężczyźni 
odtwarzają i słowem, i pieśnią scenariusz teatralny przy-
wieziony z Galicji  przez Bośnię na teren Pogórza Izerskie-
go. Starsi odchodzą z grupy, ale niezmordowana animator-
ka szkoli już kolejnych aktorów. 

Sama M. Potocka wspomina, że swego czasu Alojzy 
Hyjek podarował jej scenariusz spektaklu, przekazywany 
w Galicji i Bośni z dziada pradziada kolejnym pokole-
niom. Powiedział wówczas: „wiem, że oddaję ten scena-
riusz w dobre ręce” i to był rodzaj zobowiązania, z które-
go szefowa „Herodów” wywiązuje się znakomicie. A sam 
spektakl, w wykonaniu gościszowskiej grupy reprezentuje 
Dolny Śląsk na Sejmiku Teatrów Wiejskich, organizowa-
nym przez Towarzystwo Kultury Teatralnej.

Do teatru M. Potockiej powrócimy w następnym wyda-
niu gazety.

Laureatka – Małgorzata Potocka
dok. ze str. 1

KA L E N DA R I um   I m PR E Z   2 0 1 2
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 Trzeba niebywa-
łej cierpliwości, żeby 
drobniutkimi skraw-
kami materiału, wci-
skanymi delikatnie 
w piankę, stworzyć 
obraz, podobny w wy-
razie do malowanego 
grubą, malarską szpa-
chlą. A jest to dzieło 
powstałe na zajęciach 
prowadzonych przez 
J. Knapa w DPS Niele-
stwo.

(Wleń) Jacek Knap jest nauczycielem i terapeutą. Moż-
na metaforycznie powiedzieć, że jego terapią jest sztuka. 
A całkiem na serio i prozaicznie – jest terapeutą w Domu 
Pomocy Społecznej w Nielestnie i prowadzi zajęcia pla-
styczne dla pensjonariuszy. A po pracy – sam rysuje z du-
żym powodzeniem.

– Zawsze rysowałem – wspomina. – I podobno byłem 
bardzo zawzięty na to zajęcie. Rodzice kupowali mi ze-
szyty, nie bloki rysunkowe, bo w zeszytach jest więcej 
kartek… – sam się uśmiecha na to 
wspomnienie, ale faktem jest, że 
i teraz rysuje sporo, o czym świad-
czy gruba teka jego prac.

– Nie chcę definiować, co jest dla 
mnie inspiracją – broni się przed 
„szufladkowaniem”. – Trudno mi 
zresztą ocenić, ile w moim ryso-
waniu realizmu, ile wątków fan-
tastycznych, a ile alegorii. Lubię 
„niesamowite” klimaty, ale z reak-
cji ludzi, którzy oglądają moje pra-
ce, mogę sądzić, że i oni też to lu-
bią. Przy czym sporo jest wątków 
lokalnych, m.in. w przywołaniu 
charakterystycznych dla Pogórza 
domów przysłupowo-szachulco-
wych i widoków, które są dla nas 
codzienne, a w rysunku zyskują 
dodatkowe znaczenie. Większość 
moich prac zdobi nieodległe 
domy, czy gospodarstwa agroturystyczne, miałem kilka 
wystaw w okolicznych miejscowościach, ale też w Ole-
śnicy. Zdarza się nierzadko, że właśnie po wystawach 

zgłaszają się do mnie zainteresowani 
kupnem rysunków. Nieczęsto, bo jakoś 
nie zdołałem się przemóc do stworzenia 
strony internetowej, ale już poważnie się 
do tego przymierzam. Okazuje się, że 
facebook już nie wystarcza nawet moim 
znajomym, którzy choćby na monito-
rze chcieliby zobaczyć, co się pojawiło 
u mnie nowego.

Kiedy ogląda się 
jego rysunki, wi-
doczna i odczu-
walna jest ich nieco 
mroczna atmosfe-
ra, wizje rozpadu 
i przemijania. Ale 
sam autor jest po-
godny. Skąd więc 
aura jego rysunków? Czyżby to spo-
sób odreagowania na trudną pracę 
z niepełnosprawnymi intelektualnie? 
– Z pewnością nie – mówi. – To się 
nie przekłada, mam inne sposoby, by 
się pozbyć takich emocji, które czasa-
mi mnie dopadają. Ale nie ze względu 
na pracę w DPS-ie, bo właśnie praca 
tutaj dodaje pogody. Zresztą – niepeł-
nosprawność nie zabiera wrażliwości 
i talentu, są wśród pensjonariuszy 
i tacy, którzy imponują – oczywiście, 
w pewnej klasie – swoimi dziełami, 
zdobywają nagrody, itp. Praca z nimi 

wzmacnia wiarę w siłę ducha, a kiedy jestem sam… po-
wracam do „swoich klimatów”…
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Kupowano mi zeszyty, nie blok, bo mają więcej kartek…

(Zawidów) To, że najwyżej cenimy ludzi, których już 
nie ma – jest banalną prawdą, a życie potwierdzą ją i w sze-
rokim świecie, i na rodzimym podwórku. Franciszek Pie-
truszkiewicz, który do Zawidowa przyjechał z Litwy tuż po 
wojnie, był ponoć barwną postacią Zawidowa, bo i znawcą 
języka esperanto (szalenie popularnego po II wojnie świa-
towej, jako sposób na odreagowanie okresu wszechogar-
niającej agresji międzynarodowej), i historykiem, i przede 
wszystkim plastykiem. Dokumentował codzienność mia-
steczka w swoich pracach, choć na co dzień zarabiał na 
życie w miejscowej Fabryce Maszyn Budowlanych.

– Wiadomo kiedy przyjechał, – powiedziała nam 
Agnieszka Roczon z Urzędu Miasta – bo pojawił się po 
wojnie, w 1946 r., jako dojrzały już mężczyzna. „Po godzi-
nach” pasją jego życia było malarstwo – farbami, kredą, 
węglem, nawet ołówkiem dokumentował naszą rzeczywi-
stość, bo czuł się lokalnym patriotą w tym mieście, choć 
przyjechał z odległej Litwy. Ludzie mówią, że znał esperan-
to i niemiecki, rejestrował w swoich obrazach życie i kolo-
ryt Zawidowa i okolic, odnajdywał się w pracy z dziećmi, 
które uczył rysunku na prośby ich rodziców.

Ktokolwiek słyszał, ktokolwiek wie… Kto ma obrazy Franciszka Pietruszkiewicza?
Kiedy zmarł – mieszkająca w Warszawie rodzina prze-

jęła pozostałe po nim prace, ale też pamiątki po dawnym 
Seidenbergu (Zawidowie), które skrzętnie zbierał, jako hi-
storyk-amator.

– Ten majątek pewnie już do nas w żadnej formie nie 
powróci, ale w zbiorach mieszkańców Zawidowa – mówi 
Agnieszka Roczon – zapewne znajduje się wiele obrazów 
autorstwa F. Pietruszkiewicza. Warto byłoby je pokazać na 
jakiejś większej wystawie, przypomnieć sobie widok tego 
miasta w taki sam sposób, w jaki postrzegał je nasz rodzi-
my artysta…

A redakcja „Ech Izerskich” przyłącza się do tego ape-
lu. Jeśli nasi Czytelnicy zechcą odpowiedzieć na prośbę 
A. Roczon i udostępnić rysunki i obrazy F. Pietruszkiewi-
cza, które są ich własnością, to składamy dwie deklaracje:

1. w kolejnym wydaniu „Ech Izerskich”, w czerwcu, 
opublikujemy obrazy na łamach naszej Gazety, wraz z po-
daniem – jeśli tylko takie będzie życzenie – nazwiska wła-
ściciela, który uchronił te dzieła dla potomnych.

2. stworzymy, jeśli Właściciele wyrażą na to zgodę, ga-
lerię obrazów Zawidowianina, i w internecie, i w postaci 

kopii jego dzieł w jakimś miejscowym lokalu. Może dzięki 
temu znajdą się i inne obrazy, świadczące o wyglądzie Za-
widowa tuż po II wojnie światowej.

Jeśli nasz apel okaże się skuteczny, to najlepszym miej-
scem kontaktu dla tej inicjatywy będzie Pani Agnieszka 
Roczon z Urzędu Miasta, z którą będziemy w tej sprawie 
współpracować.

Turystyka wirtualna
Dzięki wspólnemu programowi Powiatowej Izby Go-
spodarczej w Jabloncu nad Nysą i Karkonoskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego nie ruszając się z miejsca będzie 
można zwiedzić wiele atrakcji i ciekawych miejsc, na-
wet tych, do których wycieczki nie są wpuszczane. Na 
projekt otrzymano dotację 98 tys. euro, powstaje strona  
www.atrakcjetechniki.karr.pl, która umożliwi – wedle za-
powiedzi autorów – także zwiedzanie browarów, w tym 
najstarszego w Polsce Browaru we Lwówku Śląskim.

Na zdjęciach – Jacek Knap i jego rysunki

Praca jednego z podopiecznych Jacka Knapa, Kazimie-
rza Sikory na wystawie „malarstwa intuicyjnego” zdo-
była jedną z ważnych nagród.

Czy wiecie, że...



W pierwszej połowie XVI w. (1522-24) ratusz zyskał re-
nesansowy wystrój wnętrz, imponujący do dziś, łącznie  
z niezwykłymi sklepieniami sieciowymi, zachowanymi bez 
uszczerbku. Architekt, Wendel Rosskopf, i wykonawcy jego idei, 
wśród których najważniejsi są zapewne Tomasz i Hans Lindner 
nadali wnętrzom oryginalną aurę.

Dzięki ratuszowi, ludziom tu pracującym i funkcjom 
wnętrz tej budowli regulowano wszelkie drobne i zasadni-
cze sprawy lwóweckich mieszczan. Stąd zarządzano miastem  
i okolicami, tutaj istniał najstarszy miejski urząd podatkowy, tu 
odprawiano w czasach reformacji nabożeństwa i tu odbywały się 
chrzty. Tu, już w XVI w. założono bibliotekę (jej „spadkobierczyni” 
istnieje do dziś), tu urządzono gospodę (a później – także salę bi-

lardową). Tu, w Sali Ławy, odbywały się sądy, i tu zbudowano loch 
głodowy, w którym dopełniali żywota skazańcy. Tuż obok Sali 
Ławy istniały zresztą dwa przejścia – jedno do izdebki kata, gdzie 
zapewne przekonywano podsądnych do składania prawdziwych 
zeznań, a nieco dalej (i głębiej) w ponurym kamiennym lochu, 

uznani za winnych 
opuszczani byli 
w głąb 6-metrowej 
studni, z której 
już nie wychodzili 
żywi. 

Studnia zresztą była tak szczelna, iż nawet w okresie najwięk-
szych powodzi, gdy zalewane były po strop piwnice ratusza, tam 
nie pojawiała się ani kropla wilgoci. Pewnie dlatego, by skazany na 
głód nie mógł się nacieszyć choćby odrobiną rosy…

Ratusz mieścił archiwa miejskie, remizę strażacką, dziś turyści 
zachodzą tu do muzeum, punktu informacji turystycznej, a pary 
nowożeńców – do niezwykłej sali ślubów. Niezwykłej także dla-
tego, że nieopodal wejścia do niej znajduje się płyta nagrobna 

małżeństwa, które przeszło do legendy wierno-
ści i miłości. Wielu historyków uznaje, że jest 
to książę Henryk I, wnuk Bolesława II Rogatki 
i jego żona Agnieszka, córka króla czeskiego, 
Wacława. Na znak miłości trzymają się za prawe 
dłonie od siedmiu wieków (zmarli w pierwszej 
połowie XIV w.). Współczesne pary, na dobrą 
wróżbę swego związku ocierają swymi dłońmi 
ich splecione ręce, wygładzając od lat szorstki 
kamień. A we wnętrzu sali ślubów – bajkowo. 
W drewnianych kratach i na płaskorzeźbach 
zaklęto ptaki, zwierzęta i bluszcze, figurki czer-
wonego kapturka, kopciuszka, kota w butach. 
Żyrandol z czterema figurkami bóstw wesel-
nych, trzymających pochodnie oświetla każdą 
uroczystość.

Wielokrotnie ratusz ściągał burzę. I metafo-
rycznie, bo zapadały tu kontrowersyjne decyzje, 
karano za występki, głodzono na śmierć (o czym 
wcześniej), ale też dosłownie. W budynek ratu-
sza niejednokrotnie trafiały pioruny, co skrzęt-
nie odnotowywali kronikarze. Wprawdzie już  
w 1503 r. w gałce wieńczącej szczyt wieży 
w obecności rajców i ówczesnego burmistrza, 
Marcina Bittnera umieszczono m.in. relikwie 
mające chronić przed piorunami, ale na niewie-
le to się zdało. Pioruny uderzały w maju 1540 
r., w 1548 r., aż w końcu w 1653 r. piorun trafił 

wprost w gałkę i trzeba było założyć nową, też z relikwiami, co 
również okazało się na tyle nieskuteczne (bo pioruny nadal biły 
w wyniosłą wieżę), że kolejne pokolenie, w lipcu 1800 r. zainstalo-
wało piorunochron.

We wnętrzach ratusza doszło także do regularnej bitwy, 
która przeszła do historii, jako „Wojna Babska”. W kwiet-
niu 1631 r. przebywał w lwóweckim ratuszu starosta księ-
stwa świdnicko-jaworskiego, von Bibran. Do budynku wdarły 
się rozzłoszczone kobiety, pod wodzą ponoć żony burmistrza  
i doprowadziły do sytuacji, że oblężony przez armię ok. 200 niewiast 

Każda z 17 gmin wchodząca w skład Partnerstwa Izer-
skiego ma – oczywiście – swój urząd gminy, niekiedy 
urząd miasta i gminy. Z reguły jest to jednak mniej czy 
bardziej skromny architektonicznie obiekt, z funkcjo-
nalnymi pomieszczeniami, w których można pozała-
twiać różne codzienne sprawy.
Ale kilka budynków, mających dłuższe życiorysy i bo-
gatszą przeszłość zasługuje na szczególną uwagę. To 
ratusze, budowane specjalnie dlatego, by swoją okaza-
łością służyły lokalnym społeczeństwom i budowały 
autorytet władzy.

Ratusze Pogórza Izerskiego
Największy i najpiękniejszy jest ratusz we Lwówku Ślą-
skim, chyba w ogóle najpiękniejszy po wrocławskim na 
Dolnym Śląsku. Ale są i inne – wleński, lubomierski, ratu-
sze w Nowogrodźcu i w Gryfowie Śląskim, Leśnej, Mirsku, 
a nawet… Złotnikach, które wprawdzie już od dawna nie 
są żadnym miastem, tylko maleńką wsią, ale były swego 
czasu gwarnym miasteczkiem – nomen omen – gwarków 
(górników), dobywających tu złoto. Miasteczkiem, któ-
re miało i swój ratusz, i herb. Nie umniejszając żadnemu 
z innych urzędów powagi i szacunku zapraszamy naszych 
Czytelników do wędrówki po okazałych ratuszach Pogó-
rza Izerskiego.

Od narodzin i ślubu do tortur i głodowej śmierci
Ratusz we Lwówku ŚLąskim

Ratusz lwówecki, jeden z najpiękniejszych nie tylko na Dolnym 
Śląsku, jest gotycko-renesansową budowlą, imponującą zarówno 
bryłą, jak i elementami wnętrz. Powstawał przez wieki. Nietrudno 
to spostrzec, bowiem już na pierwszy rzut oka widać, co zachowa-
ło się z wcześniejszych lat jego istnienia, a co powstawało później, 
tworząc razem harmonijną całość.

Z pierwszego, najstarszego ratusza nie pozostało jednak nic, 
nawet najskromniejszy szkic. Trudno się dziwić, albowiem – jak 
podają historycy – drewnianą budowlę wzniesiono ok. 1160 r., 
a spłonęła ona niewiele ponad wiek później – w 1176 r. I właśnie 
schyłek XII wieku należy uznawać za początek procesu powstawa-
nia Ratusza. Powstawania – bowiem był to wielowiekowy proces. 
Z kamiennej, skromnej początkowo budowli, mieszczącej rap-
tem jedno, potem kilka pomieszczeń, przeistaczał się 
w imponujący kompleks, łączący w swoich wnętrzach 
rozmaite, nie tylko administracyjne funkcje.

Niemal równolegle z budową samego ratusza 
rozpoczęto – osobno – wznoszenie wieży, która 
później wrosła w wizerunek całego gmachu i sta-
ła się jego integralną częścią. Kronikarze wspo-
minają, że początki budowania wieży sięgają roku 
1162. Trudno przesądzić, czy to informacja praw-
dziwa, z pewnością natomiast z wystroju wieży  
i jej usytuowania wynika, że współczesny kształt zy-
skała ostatecznie dopiero w wieku XV, zapewne wów-
czas, gdy powstawał cały kompleks murów obronnych 
okalających miasto i wież bramnych, strzegących 
wjazdów. Ciekawostką jest, iż wysokość wieży odpo-
wiada długości całego ratusza.

Najważniejszą funkcją ratusza była oczywiście sa-
morządowa (jeśli tak można określić prace zespołu 
ówczesnych rajców). O istniejącej tu sali posiedzeń 
rady (consistorium) historycy wspominają już w 1341 
r. Nieopodal, tuż za jej ścianami, powstały kramy, 
później przebudowane stopniowo na handlowe ka-
mieniczki, wtapiające się sukcesywnie w bryłę całego, 
rosnącego wciąż obiektu. W dokumentach z lat 1356-
66 wspomina się, że ratusz połączony był już z do-
mem kupieckim. Wiek później rozbudowywano wy-
soką wschodnią ścianę ratusza, co wywołało sprzeciw 
właścicieli sąsiadujących domów, uznających, że ta konstrukcja 
zasłania im światło dnia. I może właśnie ten pisemny protest (bez-
skuteczny zresztą) sprawił, że potomni wiedzą dokładnie, kiedy ta 
przebudowa nastąpiła.



Obiekt ratusza w Złotnikach ma – podobnie jak cała miejsco-
wość – niezwykłą, wręcz bajkową historię. Złotniki powstały na 
skutek swoistej fanaberii (niektórzy przekonują, że tylko dlatego, 
iż jednemu z wielmożów, biwakujących w tym miejscu przyśniła 
się bryła złota, co uznał za dobrą wróżbę i zdecydował o zbudo-
waniu tu miasta dla górników). 

Czy przyczyną był sen, czy też faktyczne znaleziska – trud-
no dziś rozstrzygnąć, ale w wieku XVII powstała miejscowość 
Goldentraum, jako wolne miasto górnicze, które prawa miejskie 
utraciło w 1815 r. Złota tu nie znaleziono za wiele, ale górnicy 
kopali szyby i studnie, a niektóre z nich istnieją do dziś. Miasto 
Złotniki, a właściwie – Goldentraum – miało nawet swój herb, 
musiało więc też mieć i ratusz. Wielki, drewniany obiekt stanął 
pośrodku kwadratowego rynku, wytyczonego przez rzędy ma-
leńkich kamieniczek. 

W starym, niszczejącym dziś obiekcie po okresie świetności 
miasta była i winiarnia, i restauracja z pensjonatem, sklep spo-
żywczy, i inne przybytki tego typu, a przez jakiś czas – także re-
miza strażacka. Trudno przypuszczać, by ten obiekt mógł zostać 
uratowany, bowiem tak wielki budynek, w tak złym stanie, w tak 
małej miejscowości, i tak niefunkcjonalny nie może odnaleźć się 
w jakiejś innej użytecznej roli. Jest tylko malowniczym dowo-
dem legendy tych ziem i świetnej przeszłości miasta, którego nie 
ma już od dwóch wieków.

W wodzie
RATuSZ W LEŚNEJ

Ratusz w Leśnej jest jednym z nielicz-
nych obiektów tego typu na Pogórzu Izer-
skim, który rzadziej płonął, niż tonął. Ze 
względu na usytuowanie miejscowości, 
zagrożonej nieustannymi powodziami  
leśniański ratusz mniej obawiał się ognia, 
niż wody.

O ile ratusz gryfowski można określić, 
jako „ratusz w ogniu”, bo tylko w XVII w. 
trzykrotnie trawiły go pożary, to ratusz le-
śniański był jeszcze częściej zalewany wo-
dami okolicznych rzek.

Ale i jego ogień nie ominął. Napisano 
bowiem w kronikach, że „w roku 1669, 
pośrodku rynku stanął ratusz na miejscu 
poprzedniego, który spalił się całkowicie 
w 1668 roku”. To oznacza, że jakiś ratusz 
stał tu wcześniej, ale nie ma dokumentów, by stwierdzić, kiedy 
stanął ten poprzedni. Faktem jest tylko, że Leśna w 1329 roku 
otrzymała prawa miejskie. Jednak od nadania praw do budowy 
ratusza mogło minąć przecież wiele lat.

A po stu kolejnych latach od odbudowy po pożarze, to znaczy 
w 1774 r. przebudowano obiekt gruntownie i właśnie z przełomu 
XVIII/XIX wieku pochodzi znana nam współcześnie bryła. Ale 
też nie do końca, bowiem ratusz leśniański ok. 1860 roku utracił 
wyniosłą wieżę. W trakcie dokonanej wtedy przebudowy pozo-
stawiono tylko sygnaturkę na kalenicy

Leśniańska budowla jest jedną z późniejszych na Pogórzu tego 

typu, po którym widać już wyraźny wpływ stylu klasycystyczne-
go w architekturze.

W ratuszu, podobnie jak w każdym innym obiekcie tego typu 
na Śląsku, urzędowała nie tylko władza. Była też „sala wagi”, (póź-
niej XIX w.) znalazł tu siedzibę urząd podatkowy, znalazła się też 
izdebka na potrzeby aresztu. Ratusz pogodził funkcje więzienne 
(dla poważnych przestępców), z magazynem sprzętu pożarnicze-
go i pomieścił restaurację. Raczący się trunkami nie pamiętali 
zapewne wcześniejszych czasów, kiedy to także w budynku ratu-
sza odbywały się nabożeństwa, bo kiedy w 1702 r. pożar zniszczył 
miejski kościół, to wierni – aż do czasu jego odbudowy – tutaj 

wznosili modły.
Najcięższym „próbom wody” ratusz był 

poddany w czasach nowożytnych, począw-
szy od najbardziej dramatycznej „powodzi 
stulecia” w roku 1897, która dała asumpt do 
budowy całej sieci zapór w regionie, łącznie 
ze spiętrzeniem wód Kwisy w dwóch zale-
wach – leśniańskim i złotnickim, aż po ko-
lejne „powodzie stulecia”, (dwie, bo pierwsza 
miała miejsce w 1977 r., a druga – w 1997 r.) 
kiedy okazało się, że nawet tak potężne za-
pory, nawet wytrzymując napór wody, nie są 
w stanie zapobiec zalaniu miasta, bo woda 
wylała się ponad ich korony.

A i w XXI w. w dwóch kolejnych powo-
dziach ratusz znowu ucierpiał, bo wezbrała 
wprawdzie nie aż tak bardzo sama Kwisa, 
jednak okoliczne mniejsze potoki i stru-
mienie sprawiły, że woda podeszła aż pod 
parapety parteru ratusza, zalewając po raz 
kolejny cały rynek miasteczka. 

Miasto, którego już nie ma
RATuSZ W ZłOTNIKAcH

starosta salwował się ucieczką pod gradem kamieni. Lwówek Śląski 
w swojej długiej historii miał kilka poważnych epizodów wojen-
nych, bo przecież nie ominęła go wojna 30-letnia, bitwy z okresu 
wycofywania się Napoleona w 1813 r., niemniej wspomniana „Woj-
na Babska” została odnotowana przez historyków na równi z innymi 
bataliami. 

Z kolei rewolucję w historii ratusza wywołał w początku XX w. 
Hans Poelzig, zwolennik modernizmu w architekturze, dyrektor 
i reformator Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zainicjował 
przebudowę północnej elewacji ratusza i niektórych wnętrz, pod-
kreślając, iż celem jego pracy jest harmonia starej i nowej sztu-
ki, to znaczy taka kompozycja gotyku, renesansu i modernizmu, 
by powstała jeszcze wspanialsza całość. Z użyciem miejscowego 
budulca (piaskowca) z Płakowic, osobiście z grupą wrocławskich 
profesorów i studentów przeprowadził planowane przez siebie 
prace, odsłaniając m.in. relikty z XV i XVI w. i tynki, wymieniając 
podłogi, a nawet wyburzając istniejące jeszcze w latach 1903-1905 
kamienice stojące po północnej stronie, stawiając w ich miejsce 
zachowane do dziś, nawiązujące wprost do średniowiecza, otwarte 
podcienia.

Lwówecki ratusz dotrwał do XXI w. jako budowla niezwy-
kła i magnetyczna dzięki pracy całych pokoleń. Jest przykładem 
obiektu, który sukcesywnie zyskiwał na swoim wizerunku, dzięki 
wizjonerstwu pokoleń architektów i staranności budowniczych.

Stara pocztówka ilustrująca powódź w rynku w Leśnej
Złotniki z lotu ptaka, widać zarys rynku, w środku budynek Ra-
tusza



podjęciem w ratuszu istotnej decyzji „prewencyjnej”. Ustalono 
bowiem w 1731 r., że ci właściciele domów, którzy mieli jeszcze 

drewniane kominy (!) będą musieli płacić 
dotkliwą karę pieniężną.

Ratusz służył też niekiedy umacnianiu 
wiary (protestanckiej). W nim bowiem, 
w styczniu 1757 r. pastor ewangelicki z Wieży 
pod Gryfowem odprawił nabożeństwo. Nie 
przypadkiem zapewne, bo wtedy przecież 
między protestanckimi Prusami, a katolicką 
Austrią toczyła się wojna określana później 
jako „siedmioletnia”. Ale że fortuna kołem się 
toczy, to po styczniowym nabożeństwie (od-
prawionym zresztą na rozkaz wojskowego), 
już w październiku zawieszono na ratuszu 
dwugłowego austriackiego orła, który jednak 
„sfrunął” już w grudniu, ustępując miejsca 
dla orła pruskiego – symbolu nowej władzy. 
A czyja władza, tego religia.

I tak się tu przeplatały dzieje, od wznio-
słości i hołdów, aż do modlitw pokutnych 
(1759) i upadku statusu centrum władzy, kie-
dy to sale ratuszowe zamieniono  (1758) na 
magazyny zboża i paszy dla koni, bo innych 
pomieszczeń w mieście nie było, gdy stacjo-
nowała tu armia.

A że pożary w historii gryfowskiego ratu-
sza były jej – niestety – stałym elementem, to 
ostatni (jak dotąd, odpukać) przydarzył się 

w czasie kolejnego remontu, już w XX w. Zapaliły się rusztowa-
nia służące robotnikom prowadzącym remont wieży, od nich za-
jęła się wieża, runął jej szczyt. Odbudowano ją w zupełnie innej 
technologii i w odmiennym od poprzedniego kształcie. Jest to 
dziś kontrowersyjnej urody jeden z pierwszych na tych ziemiach 
obiekt z „żelazobetonu”. Surową iglicę widać z daleka…

Historia gryfowskiego ratusza sięga roku 1524, kiedy to – za 
czasów burmistrza Erazma Heena rozpoczęto wznoszenie w cen-
trum rynku kamiennego ratusza. Początkowo niewielkiego, 
w którym znajdowały się m.in. pomieszczenia  na sól, winiarnię 
i izbę szynkową, która pomieściła też ławy mięsne. Później, w po-
łowie XVI w. (1551) podwyższono ratusz o jedno piętro i rozbu-
dowano o inne, kamienne pomieszczenia, a także poszerzono 
funkcje o ławy piekarzy. Po kolejnych 30 latach (1581) ratusz 
podwyższono ponownie o jedną kondygnację, a w ratuszowych 
piwnicach znalazły się pomieszczenia do przechowywania win, 
a wyżej – waga miejska – tradycyjne miejsce kontraktów handlo-
wych. Tutaj też umieszczono straż ogniową, która miała swoją 
wieżę obserwacyjną i alarmowy dzwon, wzywający do udziału 
w gaszeniu pożaru. Ogień był wówczas tym rodzajem katakli-
zmu, w opanowywaniu którego brali udział gromadnie wszyscy 
mieszkańcy, świadomi wspólnego zagrożenia.

Także w ratuszu, na II piętrze, znajdowała się wielka sala, 
w której każdego tygodnia odbywały się jarmarki, a od XIX w. 
– targi przędzy. Ratusz był miejscem spotkań każdego rodzaju, 
a można było doń wjechać nawet wozem, aż do początku XX w., 
kiedy zlikwidowano ostatecznie szerokie wrota prowadzące do 
wnętrza obiektu. Ślad po nich widać jeszcze w architekturze ele-
wacji.

Ten ratusz, ze względu na wysoki status miasta w dawnych 
czasach był miejscem nie tylko codziennych spraw, ale też miej-
scem historycznych wydarzeń, których echa długo pobrzmie-
wały na Śląsku. W końcu XVI w. (1589) tutaj właśnie Krzysztof 
von Schaffgotsch przyjął przysięgę wierności od gryfowskich 
rajców, gdy przejmował miasto po bez-
potomnej śmierci swego kuzyna Hansa 
Ulryka. Niemal półtora wieku później 
(1707) podobną przysięgę przyjął od 
gryfowskich mieszczan Jan Antoni von 
Schaffgotsch. 

Tu od 1559 r. wystawiano sztuki te-
atralne… Był tu też w późniejszych cza-
sach królewski sąd miejski, był i urząd 
podatkowy, policja…

Tamtego ratusza już nie ma – spło-
nął w pożarze miasta w 1603 r., odbu-
dowano go w rok, a po kolejnym roku 
zamontowano na ratuszowej wieży 
pierwszy tutaj zegar, wybijający godziny 
i kwadranse.

Ratusz był centrum życia miasta 
w każdym znaczeniu tego słowa. I han-

del, i kultura, 
i sprawy bezpie-
czeństwa były 
tu rozstrzygane, 
a w 1613 r. to 
w ratuszu wła-
śnie był central-
ny punkt walki 
z najpotężniej-
szą zarazą, jaka zapanowała w Gryfowie 
i w okolicach. Dwadzieścia tygodni dyżu-
rował wówczas nieprzerwanie burmistrz 
miasta, o czym skrzętnie donoszą kroni-
karze. 

W jeden rok 1620-21 wzniesiono ów-
czesną wieżę, w trzy lata później dokoń-
czono prace przy budowie (1624). Ale… 
mieszkańcy miasta mogli się cieszyć no-
wym obiektem niespełna dobę. W samo 
południe 30 października 1624 r. zawie-
szono na szczycie wieży ratuszowej gał-
kę i oficjalnie zakończono roboty, a 31 
października przed południem u jednego 
z szewców, przy dzisiejszej ulicy Lubań-
skiej, wybuchł pożar. W kilka godzin 
ogień zmiótł z powierzchni ziemi właści-
wie całe miasto, w tym ratusz. Po ośmiu 
godzinach okazało się, że w obrębie miej-
skich murów ocalały raptem dwa obiekty 
– mała kuźnia i domek dzwonnika.

Ledwie Gryfów dźwignął się po tym 
kataklizmie, a spłonął znowu – 9 lipca 
1634 r. Miasto i ratusz po raz kolejny 
strawił ogień, tym razem podłożony 
przez cesarskich żołnierzy.

I znowu go odbudowano, w zmie-
nionej postaci, potem po raz kolejny 
poszerzono jego funkcje. W ratuszowej 
winiarni można było uprawiać… hazard. 
I choć rygorów było sporo, bo i stawki, 
i czas gry był ograniczany surowymi 
przepisami, to zapewne w tej „jaskini ha-
zardu” pieniądze płynęły jak woda. 

Świadomość zagrożenia pożarami 
i skutków kataklizmu zaowocowała 

Ratusz i pręgierz

LubOmIERZ
W różnych miejscowościach najczęściej porównywalna jest 

wielkość (wysokość) największego z kościołów i ratusza. To wy-
raz niewypowiedzianej nigdy, ale przecież oczywistej z różnych 
powodów rywalizacji ośrodków władzy – świeckiej i kościelnej. 
Wysokości wież kościoła i ratusza choćby w Mirsku, ale też Luba-
niu, czy nawet Jeleniej Górze z reguły są dość podobne.

Ale w Lubomierzu jest całkiem inaczej. Tutejszy ratusz, po-
dobnie zresztą jak całe miasto, żyło przez długie wieki w cieniu 
kościołów. Trudno się dziwić, jeśli tylko w jednym kościele pw. 
św. Maternusa i Wniebowzięcia NMP w Lubomierzu może się 
jednocześnie i bez trudu pomieścić cała populacja miasteczka, 
i jeszcze zostanie sporo miejsca, a kościołów Lubomierz ma jesz-
cze kilka, choć nie tak ogromnych.

Tutejszy ratusz też ma swoją długą historię, bo powstał w cen-
trum rynku, w 1499 r. u schyłku XV w. Kilkukrotnie niszczony 
przez pożary, co w przypadku ratuszy na Śląsku było niestety 
regułą, odbudowywany był przez kolejne pokolenia. Pierwszy 
ratusz przetrwał prawie półtora wieku, spłonął w roku 1640, co 
– jak na ówczesne warunki – i tak jest trwałością godną uwagi. 
Odbudowywany był prawie pół wieku, zakończono prace osta-
tecznie w 1688 r., ale ponownie spłonął w 1806 r. Odbudowany 
w miarę szybko, przetrwał aż do dziś w niemal niezmienionej 
bryle, pomijając wieżę, która jest niewielka i skromna, a swego 
czasu była znacznie bardziej okazała. Podobnie jak w wielu in-
nych ratuszach śląskich (Gryfów Śląski, Mirsk) zewnętrzne scho-
dy prowadzą wprost na piętro obiektu.

Dziś Urząd Gminy i Miasta rozbudował się mocno i pomiesz-
czenia urzędowe zajmują nie tylko wnętrza samego ratusza, ale 
też inne domy w zabudowie śródrynkowej. Skomplikowany sys-
tem wewnętrznych korytarzy pozwala interesantom załatwiać 
przeróżne sprawy, łącznie z gościną u policjantów, bez opusz-
czania obiektu. I z tego też powodu można przyjąć, że w dzi-
siejszej rzeczywistości Lubomierza średniowieczny pręgierz 
wmurowany jest właściwie w kompleks obiektów ratusza, co jest 
o tyle ciekawe, że to jeden z nielicznych pręgierzy na Pogórzu 
Izerskim, który się w ogóle zachował, a jedyny, który zachowany 
został w centrum miasta. Dawniej bowiem każda „szanująca się” 
miejscowość taki symbol wymiaru sprawiedliwości eksponowała 
właśnie w rynku. Lubomierz, jako jedyny na Pogórzu kultywuje 
tę tradycję do dziś.

(O pręgierzach w innym miejscu tego wydania gazety.)

Szynk, teatr, spichlerz, kasyno gry i miejsce hołdów oraz nabożeństw

RATuSZ W GRyfOWIE ŚLąSKIm

Wieża Ratusza przed pożarem



Informacje zamieszczone we wkładce „Ratusze” pochodzą 
z materiałów własnych autora, a także zostały częściowo 
zaczerpnięte, uzupełnione bądź zweryfikowane w oparciu 
o monografię pod red. M. Staffy „Słownik geografii tury-
stycznej Sudetów – cz. 2 „Pogórze Izerskie”, materiały 
z miesięcznika „Sudety”, książki M. Olczaka „Gryfów Śląski 
i Gryf ” i „Lwówek Śląski i okolice” oraz materiały przeka-
zane przez władze gmin.

Budowali go tutejsi
RATuSZ W NOWOGRODźcu

Pierwszy ratusz istniejący w centrum rynku został zniszczony 
przez pożar. Znana jest data odbudowy obiektu po tej katastrofie, 
bo kronikarze odnotowali, iż w 1656 r. wzniesiono nowy ratusz, 
ale i on nie przetrwał nawet wieku, bo spłonął w 1726 r. 

W trakcie odbudowy po pożarze zawaliła się nieumiejętnie 
wznoszona wieża, co przedłużyło proces rekonstrukcji całej 
budowli, która zresztą za długo nie postała, bo spłonęła znowu 
w 1766 r.

Nie wiadomo, czy z braku pieniędzy, czy też ze względu na 
zrozumiałe w tej sytuacji zniechęcenie budowniczych i inwesto-
rów, odbudowa ratusza ślimaczyła się i w konsekwencji kolejny 
obiekt, w formie, która dotrwała do dziś, został oddany do użyt-
ku dopiero w roku 1795. Stawiali go lokalni fachowcy – murarz 
z Bolesławca i cieśla z Nowogrodźca. Budowali solidnie, bo ra-
tusz przyjmował interesantów bez potrzeby większej przebudo-
wy niemal przez wiek. Dopiero w 1880 roku poddano wnętrza 
korekcie, a potem jeszcze dwukrotnie w XX w. (1972 i 1998). Po 
ok. 20 latach, już w pierwszej dekadzie XXI w. wykonywano po-
nowny remont, więc albo poprzednie były liche, albo też potrze-
by współcześnie żyjących mieszkańców miasta i gminy zmieniają 
się tak dynamicznie, że trzeba częściej wzywać specjalistów.

Z gołębiami w tle
RATuSZ WE WLENIu

Kiedy tu powstał pierwszy ratusz? Historycy twierdzą, że re-
latywnie późno, bo aż do końca XVII w. nie ma o nim żadnej 
wzmianki. Dopiero z 1731 r., pochodzi pierwszy strzęp takiej 
informacji przy okazji zapisów o pożarze, który zniszczył archi-
wum, mieszczące się w ratuszu. Wynika z tego, że taka budowla 
istniała tu wcześniej.

Z pewnością wleński Ratusz cierpiał – jak całe miasto – ze 
względu na powodzie, nękające tę miejscowość regularnie, m.in. 
w lipcu 1702, w lipcu 1766 roku i niewiele później – w 1804 r. 
Interesujący jest fakt, że powodzie nawiedzały Wleń głównie 
właśnie w lipcu, m.in. w 1958, czy – największe współczesne – 
w 1997. Wcześniejsza „powódź stulecia” (nie jedyna zresztą, bo 
potem zdarzyła się jeszcze powódź z 1997 r.) przelała się przez 
wleński rynek i Ratusz w sierpniu 1977 r.

Jak nie woda to ogień, bo z kolei w trakcie kampanii napoleoń-
skiej 16 sierpnia 1813 r. spłonęła we Wleniu, na skutek ostrzału 
miasta, setka budynków, w tym Ratusz, zapewne dopiero co od-

budowany, bo poprzedni pożar – wspominany wcześniej – nad-
wątlił ten budynek 9 maja 1731 r.

Ratusz, który dziś widzimy, powstał w XIX w. (1823-24). Nad 
wejściem można przeczytać łacińską sentencję, nader optymi-
styczną, jak na historię tego miejsca, które w tłumaczeniu na 
polski brzmi: „Po chmurach (deszczu) nadchodzi słońce – z po-
piołów powstał Feniks”. Widoczne daty – 1813 i 1824 nawiązują 
do pożaru tego obiektu i daty jego odbudowy.

Ratusz ma w swoim życiorysie również pełnienie funkcji sa-
kralnych, w 1741 r. odbywały się tu przez prawie dekadę nabo-
żeństwa ewangelickie, odprawiane przez pastora G.G. Ledera. 
A że w dawnych czasach ratusz służył nie tylko sprawowaniu 
wysokiego urzędu, to w piwnicach prowadzono gastronomię, 
na wyższych kondygnacjach był i sąd miejski, i areszt dla miesz-
czan.

Widoczna wieżyczka przypisana była Ratuszowi od począt-
ku, ale istniejąca dziś jest efektem rekonstrukcji. Po demontażu 
(1989) została ponownie osadzona w grudniu 1993 r. Zegar jest 
tylko pamiątką po czasach, kiedy służył ludziom niemającym 
zegarków. Zainstalowany najpewniej ok. 1802 r. pozostaje od 
dawna nieczynny.

Ratusz składany

RATuSZ W mIRSKu 
Współczesny ratusz mirski jest kompleksem obiektów, po-

wstających w różnych okresach i służących różnym potrzebom. 
Budowę pierwszego obiektu z przeznaczeniem na ratusz rozpo-
częto oficjalnie 5 maja 1546 r., a zakończono dopiero po kilku-
nastu latach, w roku 1559. Tak powstała renesansowa w stylu 
budowla, dająca początek siedzibie lokalnej władzy.

Ale nie tylko władzy, bo kronikarze piszą, że na kilka lat przed 
zakończeniem budowy pierwszego zespołu budynków ratusza 
już w piwnicy ratuszowej można było wypić piwo, wino i wódkę, 
bo prawo wyszynku otrzymano w 1556 r. Ponad pół wieku póź-
niej (1616)  rozpoczęto przy ratuszu budowę murowanych „ław 
chlebowych” i „mięsnych”, potem jeszcze w tym samym miejscu 
utworzono garkuchnie.

Kiedy piszemy o ratuszu współczesnym warto sobie zdawać 
sprawę, że niewiele on ma wspólnego z pierwotnym budynkiem, 
który kilkakrotnie padał ofiarą pożarów (1642, 1669, 1697), więc 
był przebudowywany i modernizowany. A w roku 1767 kolejny 
pożar strawił ten obiekt w ogromnym stopniu. Zniszczenia mu-
siały być wielkie, bowiem odbudowę przeprowadzono dopiero 
w latach 1794-96.

W ratuszu w Mirsku, podobnie jak w przypadku innych ślą-
skich miast, mieścił się nie tylko urząd, a w piwnicach – knajpa. 
Przez pewien czas jedna z sal służyła też wyznawcom protestan-
tyzmu, niż uzyskali zgodę na budowę swego domu modlitwy 
(1741 r.).

Wieża ratusza została zbudowana  w latach 1546-1597, budo-
wano ją ponad pół wieku! Można bez większego ryzyka twier-
dzić, że pokolenie budowniczych, którzy rozpoczęli wznoszenie 
wieży, już raczej nie doczekało finału tej budowy, jako że w tam-
tych czasach przeciętna długość życia odbiegała od dzisiejszej. 
Z pewnością jedną z przyczyn tego stanu rzeczy był fakt, że po-
żar, jaki zdarzył się w 1558 r. zniszczył dużą część tej budow-
li, która zresztą nie przetrwała długo. Już w 1642 r.  zdarzył się 
kolejny pożar, po którym odbudowa wieży pochłonęła 5 lat, 
powtarzając ten wysiłek w latach 1662 i – po jeszcze jednym po-
żarze – w 1767. Kolejna odbudowa wieży zajęła znowu… 30 lat! 
Ukończono ją w 1796, a jeszcze przed końcem stulecia piorun 
uderzył w jej szczyt, strącając pozłacaną gałkę i szpic z ozdoba-
mi. Dopiero w 1800 r. na wieży zainstalowano piorunochron, 
co zabezpieczyło ten najwyższy budynek w Rynku (prawie 50 m 
wysokości) przed wyładowaniami atmosferycznymi.

Druga część kompleksu ratuszowego powstała dużo później, 
kiedy po północnej stronie istniejącego już wówczas ratusza 
dobudowano obiekt sądu (1879-1880), powstałego na miejscu 
dawnych ław kupieckich i późniejszego domu sukienników.

Ciekawostką jest fakt, że schody wiodące do ratusza w Mir-
sku, w odróżnieniu od większości innych obiektów tego typu 
wiodą interesantów wprost na pierwsze piętro. Wejścia do po-
mieszczeń parterowych prowadzą bowiem do innych instytucji, 
m.in. biblioteki i punktu „it”.
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Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wieś Dworek nieopodal Lwówka Śląskiego niczym 
specjalnym się dziś nie wyróżnia. I pewnie nawet nie 
wszyscy mieszkańcy samego Lwówka wiedzą, że była bar-
dzo znana już w XIX w., a dziś o historii wsi i jej najwięk-
szych – swego czasu – atrakcjach najłatwiej się dowiedzieć 
w… pałacu biskupim, będącym niegdyś siedzibą duchow-
nego – szlachcica z jeleniogórskiej rodziny, biskupa Filipa 
Schaffgotscha. Tyle, że pałac ów stoi… 
we Wrocławiu!

Trochę to pogmatwane, ale mo-
żemy wyjaśnić po kolei, zresztą – od 
końca.

Filip Schaffgotsch był przez pe-
wien czas biskupem wrocławskim 
i zajmował rezydencję przy dzisiejszej 
ulicy Traugutta. Sprzeniewierzył się 
swojemu mecenasowi, a ten za zdradę 
wygnał go z pałacu i „etatu”. To jest jed-
nak temat dla osobnej opowieści.

A dziś w pałacu, dawniej bisku-
pim, znalazło swoją siedzibę Muzeum 
Etnograficzne, którego dyrektor, Elż-
bieta Berendt życzliwie podzieliła się 
swoją bogatą wiedzą o dolnośląskiej 
rzeźbie ludowej i oprowadziła po „Sali 
barokowej”, gdzie eksponowane są ule 
figuralne ze wsi Dworek pod Lwów-
kiem Śląskim. Trafiły do Wrocławia już 
w 1947 r., wprost z ówczesnej składni-
cy muzealnej w Jeleniej Górze, gdzie 
zabezpieczono je przed zniszczeniami.

– Pierwsze informacje o zespole 
uli figuralnych noszącym nazwę „Apo-
stołowie”, trochę mylącą, zamieszczono 
już w opisie okolic Lwówka Śląskiego z 1824 r. – powiedzia-
ła E. Berendt. – Stawał się coraz sławniejszy, bo w 1911 r. 
teksty o nim publikowały już przeróżne czasopisma, m.in. 
„Land und Meer”, czy „Deutsche Landwirtschaeftliche 
Presse”. Ale pisano wówczas o Dworku także w polskiej 
prasie, m.in. w krakowskich „Nowościach Ilustrowanych”. 
A przed I wojną światową wiele tekstów zamieściła nie tyl-
ko prasa niemiecka, ale nawet amerykańska.

Może dlatego żołnierze wrogich armii, którzy w oko-
licach Dworka walczyli zażarcie w 1813 r. (batalia napo-
leońska) oszczędzali ten zabytkowy zespół uli, choć inne 
okoliczne pasieki padały ofiarą walk.

Przed II wojną światową „Apostołowie” byli już znani. 
W Dworku zespół tych uli eksponowany był na specjal-
nym podwyższeniu i zadaszony, a niektóre z eksponatów 
już wtedy zaczęły trafiać do muzeów.

Ule z Dworka stawiają wiele py-
tań bez odpowiedzi.

Dlaczego „Apostołowie”? 
Trudno rozstrzygnąć. W zacho-

wanym w Muzeum „jedenastooso-
bowym”  zespole uli apostołów jest 
tylko dwóch – św. Piotr i św. Paweł 

– a postaci biblij-
nych w ogóle rap-
tem pięć. Być może 
dawniej takich uli 
było naprawdę dwanaście? Mogło tak 
być, bo zespół uli, wraz z rosnącą po-
pularnością zwiększał się i poszerzał, 
aż do 30 – w latach tuż przed II wojną 
światową.

Kto był ich autorem? Też nie wia-
domo, choć z pewnością był to artysta-
rzeźbiarz, być może ludowy. Czy po-
wstawały od XVI, czy też od XVIII w.? 
W tej sprawie też nie ma zgody między 
historykami.

– Ale wśród różnych teorii niektó-
re dysponują dobrymi argumentami 
– wyjaśnia E. 
Berendt. – Ba-
rokowa forma, 
sakralna styliza-
cja może mieć 
źródło w tym, że 
Dworek był już  
od 1405 r. (aż do 
XVII w.) własno-
ścią klasztoru 

w Nowogrodźcu. Czy prawdą jest, 
że niektóre ule są efektem przeróbki 
uszkodzonych, kościelnych rzeźb? 
Dawni pasiecznicy kupowali znisz-
czone rzeźby i lokowali w nich ule. 
Jest też hipoteza, że ule wykonali ci 
sami artyści, co rzeźby przy drodze 
krzyżowej w Szymonkach, koło 
Niwnic (między Lwówkiem, a No-
wogrodźcem). Innych koncepcji 
też nie brakuje, a zapewne nie uda 
się stwierdzić ponad wszelką wąt-
pliwość, jaka jest prawda – kończy 
E. Berendt.

W obszernej „Sali barokowej” 
zwiedzający mogą zobaczyć (poza 

innymi, czasowymi ekspozycjami) ule z Dworka. Stoi tu 
m.in. „Symeon z Dzieciątkiem”. Mężczyzna w biskupim 
stroju, trzyma u boku niemowlę w powijakach, a w lewej 
ręce księgę. Odziany w sutannę, z infułą biskupa na głowie, 
a poniżej dolnego skraju księgi – wlotka dla pszczół. Brak 
jest tzw. zawory, pokrywy drewnianej z przodu postaci.

Nieopodal stoi dwupostaciowa rzeźba określana jako 
„Młoda para”, albo „Dziedzic i Dziedziczka”. Dwie posta-
ci wyciosane z jednego pnia, rozwidlającego się u góry. 
Podwójne wnętrza pnia wydrążone są wzdłuż osi każdej 
z postaci. Kobieta w czepcu, odziana w kaftan z dekoltem 
i sfałdowaną spódnicę, a mężczyzna w płaszcz z prosto-
kątnym kołnierzem. Widać jeszcze ślady koloru – czerwo-

nej zapaski u kobiety, niebieski kaftan, 
niebieskie falbany czepca obramowa-
ne czerwonym pasem, a u mężczyzny 
– zielony płaszcz. Na wysokości pasa 
obie postaci mają wlotki dla pszczół. 
Wiadomo z dokumentacji, że rzeźby są 
niekompletne – mężczyzna miał jesz-
cze trójgraniasty kapelusz i laskę, a ko-
bieta – wachlarz.

W Sali można obejrzeć jeszcze inne 
ule – Św. Piotra, Św. Pawła, Babę, Za-
konnicę (w której wielu upatruje postać 
św. Kingi), Mojżesza, czy Aarona, Księ-
dza, Strażnika, Biskupa, a nawet Ge-
nerała Bluechera, którego najtrudniej 
przypisać do „Apostołów”, ale nikt tego 
nie robi z oczywistych powodów. Tym 
bardziej, że ul wyobrażający gen. Blu-
echera jest jednym z najmłodszych – 
powstał w I połowie XIX w., a kupiony 
był przez Muzeum dopiero w 1976 r.

Czytelników „Ech Izerskich” 
i wszystkich, którzy interesują się hi-
storią pszczelarstwa na Dolnym Śląsku 
zapraszamy do gościnnego Muzeum 
Etnograficznego we Wrocławiu.

Podopieczni świętego Ambrożego

Zabytkowe ule w pałacu biskupa

Symeon  
z dzieciątkiem
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Pałac w Barcinku
Barcinek w gminie Stara Kamienica ma długą prze-

szłość, bo już u progu XIV w. ta miejscowość znana była 
pod nazwą Bertholdvilla. Była to pierwsza, lecz nie ostat-
nia nazwa tej dużej wsi. Najdłużej, bo przez półtora wie-
ku utrzymywało się określenie Berthelsdorf (1825-1945), 
a potem Baryłów, Korczaków, Korczakowo… Od 1946 r. 
– Barcinek.

Właścicieli wsi i majątku było wielu, wśród nich – co 
w historii Pogórza Izerskiego jest dość powszechne – prze-
wijała się też rodzina Schaffgotschów. Dobra były sprze-
dawane, kupowane, dzierżawione, albo i licytowane. Na 
przykładzie Barcinka i istniejącego tam pałacu – siedziby 
kolejnych właścicieli można powiedzieć, że powiedzenie, 
iż „historia kołem się toczy” jest nadzwyczaj trafne.

Pałac, o którym niewiele jest informacji, powstał naj-
pewniej w XVI w. (w epoce renesansu), potem był prze-
budowywany (w latach 70-tych XVIII w.) – w stylu ba-
rokowym, potem dobudowywano piętra, przebudowano 
wieżę… 

Po okresie świetności, upadków i odzyskiwania zna-
czenia, pałac został opuszczony przez swoich poprzednich 
właścicieli w 1945 r., wyszabrowany przez bliżej nieusta-
lonych sprawców. Pierwszy zarządca – wojskowy – okazał 
się człowiekiem rzutkim, doprowadził pałac do stanu uży-
walności, łącznie z tym, że w sytuacji braku szkła okienne-
go kazał wykorzystać szkło z… pozostałości niemieckich 
landszaftów i marnych obrazów, ściąganych z okolicznych 
domów. 

Później pałac został rodzajem sanatorium funkcjo-
nariuszy służb bezpieczeństwa, potem jeszcze przejęło go 
PGR na mieszkania dla swoich pracowników (lata 50-te 
XX w.), co dopełniło miary nieszczęścia. Popadający 
w ruinę pałac został opuszczony w 1974 r. Trzydzieści lat 
później zabezpieczono go na ile było to możliwe, ale bez 
nadziei na odbudowę, bowiem zarówno resztki obiektu, 
jak i jego bezpośrednie otoczenie nie kuszą – mimo ofert 
– żadnego z potencjalnych inwestorów.

Pałac we Włosieniu

Pałace, których już nie ma...

Powstał w początkach XVIII w., w latach 1716-1720, 
jak wynika z kronik, niemniej nie zachowały się ilustracje, 
z których wynikałoby, jak ten pierwotny obiekt wyglądał. 
Z pewnością od początku imponował wielkością, a że zo-
stał zbudowany w okresie baroku, to zapewne miał też bo-
gaty wystrój.

Stać było na to jego właścicieli, rodzinę von Gablenz, 
która po okresie podziału Włosienia na trzy części, zjed-
noczyła w jeden organizm całą wieś, skupiając w swoich 
rękach olbrzymi majątek przez blisko wiek. 

Pałac kilkukrotnie przebudowywano, m.in. w końcu 
XIX w. Była to już wówczas własność rodziny von Eichel, 
a modernizacja pałacu sprawiła, że styl zabudowy nawią-
zywał do gotyku. Istniejący od XVIII w. zabytkowy park, 
zabudowany tarasami, o powierzchni prawie 10 hektarów 
i spory staw dopełniały obrazu majątku.

II wojna światowa sprawiła, że kolejny właściciel opu-
ścił przebogaty dom, usiłując uciec na Zachód przed nad-
ciągającymi wojskami. Pałac pozostawał właściwie nie-
użytkowany, bo był zbyt wielki, i zbyt kosztowny w utrzy-
maniu, by ktoś zdołał wykorzystywać go na publiczne cele. 
Zresztą sama wieś – mimo, że duża – nie potrzebowała 
aż tak wielkiego gmachu. Dopiero w latach 70-tych XX 
w. postanowiono przebudować pałac na swoiste centrum 
turystyki, związane z gospodarką leśną i rolną. Wyko-
nano wiele prac związanych z zabezpieczeniem obiektu, 
głównie dachów, adaptacje pomieszczeń górnych pięter 
na pokoje gościnne, itp. Według planów miał tu się zna-
leźć obiekt, w którym organizowanoby wczasy „rolnicze” 
(pojęcie agroturystyki było jeszcze nieznane), połączone 
z nauką jazdy konnej, hipoterapią, itp. Nim przygotowano 

obiekt – pożar strawił cały kompleks budynków, a koszty 
remontu przerastały jakiekolwiek możliwości ówczesnych 
właścicieli. Krótko później kryzys lat 80-tych sprawił, że 
odłożono wszelkie plany tyczące renowacji takich budow-
li, a po kolejnych trzydziestu latach stan resztek budyn-
ku nie daje najmniejszych nadziei, że można odtworzyć, 
choćby w części, świetność dawnej budowli w malowni-
czym otoczeniu.

Nie ma wielu dokumentów, które świadczyłyby o ist-
nieniu pręgierza na Rynku we Lwówku Śląskim, choć takie 
„urządzenie prawne” stało tu ponad wszelką wątpliwość. 
Świadczą o tym rysunki i tzw. dowody pośrednie, to zna-
czy opisy kar wymierzanych pod pręgierzem. 

Istnieje, przytoczony przez Jerzego Majdana i Daniela 
Wojtuckiego, opis zdarzenia, kiedy to „figurce kata zwień-
czającego szczyt pręgierza jakiś żołnierz odstrzelił głowę”, 
co się miało stać w marcu 1627 r. Zachowały się też wyroki 
chłosty – 10 rózeg za bluźnierstwo otrzymał Caspar Kret-
schmer w 1589 r., „delikatniej” potraktowano żonę Matza 
Krausena za cudzołóstwo i prostytucję. W 1589 r. kobie-
ta bowiem otrzymała 8 rózeg pod pręgierzem. O tym, co 
ją spotkało po powrocie do domu ze strony ukochanego 
męża – kroniki nie piszą. Może i z tego powodu, że ukara-
ni pod pręgierzem najczęściej byli wyrzucani poza bramy 
miasta bez prawa powrotu, co było „pozaustawową karą 
dodatkową”. Mąż już nie zdołał uzupełnić wyroków spra-
wiedliwości we własnym zakresie.

Pręgierz na lwóweckim Rynku. Gdzie się podział?

Lubomierz

Gościszów

A byli relegowani nie tylko poza bramy miasta, ale i w ogó-
le. Jedna z kobiet skazana na rózgi za pomoc udzieloną swemu 
mężowi w zabójstwie innego mężczyzny musiała przysiąc (po 
wykonaniu wyroku), że opuści Lwówek, ziemie śląskie i w ogó-
le pozostałe cesarskie ziemie dziedziczne na wieczne czasy. Co 
się stało z kobietą, która musiała pokonać pustkowia w średnio-
wieczu i dotrzeć tam, gdzie nie sięgała cesarska sprawiedliwość? 
Trudno sobie nawet wyobrażać.

W 1610 r. pod pręgierzem ścięto jednego z żołnierzy, dwóch 
straciło głowy w 1639 r. Pręgierz zniknął w połowie XVIII w., bo 
przeszkadzał w paradach wojskowych jednemu z ważnych gene-
rałów… A stał – według zachowanych rysunków – w miejscu, 
gdzie dziś znajduje się mały skwer, tuż obok kiosku z gazetami.

A do dziś na Pogórzu Izerskim zachowały się tylko dwa 
pręgierze, choć dawniej było ich zdecydowanie więcej. W Lubo-
mierzu, wmurowany w róg przyratuszowej kamieniczki stoi je-
den z nich, a przy zrujnowanym pałacu w Gościszowie – drugi. 
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z polskiego i matematyki. Widać z tego, że nawet ktoś, kto 
z różnych powodów wpadł w kłopoty – nie ma problemów 
z „nadgonieniem” swojej klasy. I – żeby była jasność – or-
ganizujemy sporo wyjazdów, rekreacyjnych i dydaktycz-
nych, Białe i Zielone Szkoły, i wiele innych, przeróżnych 
zajęć, łącznie z festiwalami piosenki, czy też konkursami 
językowymi oraz międzyszkolnymi dyktandami.

– Czy uczniowie lubią swoją szkołę?
– O to warto ich zapytać, ale… Jeśli nakręcili o niej film, 

stworzyli prezentacje multimedialne, szkolny radiowęzeł 
i studio radiowe, zdobywają w przeróżnych konkursach 
dla swojej szkoły tytuły i puchary, to chyba odpowiedź na-
suwa się sama. A ponieważ ściśle współpracujemy z liczny-
mi instytucjami – Filharmonią, Jeleniogórskim Centrum 
Kultury, Domem Kultury „Muflon”, muzeami, parkami 
krajobrazowymi i Karkonoskim Parkiem Narodowym, to 
nasi uczniowie opuszczając tę szkołę mogą się pochwalić 
naprawdę nie tylko szkolną wiedzą.

Zespół Szkół Społecznych im. Jana Pawła II 
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
ul. bronka czecha 1a, 58-570 Jelenia Góra
tel. 75 755-35-27, tel. 691 763 527

Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim otrzymał 
ostatnio informacje, że powinien płacić za dziecko z Gry-
fowa, które uczęszcza do niepublicznego przedszkola we 
… Wrocławiu! Z przepisów bowiem wynika, że jeśli dziec-
ko chodzi do przedszkola w innym miejscu, niż jest zamel-
dowane, to właściwa dla meldunku gmina musi pokrywać 
niezbędną część kosztów.

– Mamy kilka przypadków, gdzie trójka dzieci chodzi 
do przedszkoli w Jeleniej Górze, jedno w Zgorzelcu – po-
wiedziano nam w Urzędzie. – Sprawdziliśmy. Wynika 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II, prowadzony przez Spo-
łeczne Towarzystwo Oświatowe istnieje wprawdzie w So-
bieszowie (dzielnicy Jeleniej Góry), ale piszemy o nim 
także dlatego, że nie brakuje tu dzieci i młodzieży z gmin 
Pogórza Izerskiego.

Dlaczego? – odpowiedź jest prosta – wyjaśniono nam. 
– To oryginalna szkoła, gdzie na jednego nauczyciela 
przypada… DWÓCH UCZNIÓW! Nie ma klas liczeb-
niejszych, niż dziesięcioro uczniów. Nikt obcy nie może 
wejść na teren szkoły. Uczą się tu nie tylko dzieci – dla ich 
rodziców organizowane są warsztaty „Trening Skuteczne-
go Rodzica”, więc wszyscy się znakomicie nawzajem rozu-
mieją.

Ta szkoła istnieje już 20 lat i zwolna zdobywała swoją 
wysoką renomę. Dziś Zespół stanowią: Społeczna Szkoła 
Podstawowa, Społeczne Gimnazjum i Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące. A na potrzeby środowiska lokalnego 
organizowana jest też grupa integracyjna dla dzieci trzy– 
i czteroletnich oraz oddział „zerówkowy”. Nic więc dziw-
nego, że przy tak przemyślanej organizacji zagwarantowa-
na jest nie tylko indywidualizacja kształcenia, ale właściwie 
nauczyciel może różnicować zadania, dostosowując je do 
możliwości percepcji każdego ucznia. A jednocześnie ro-
śnie poziom wszystkich.

Nie warto nawet wspominać, że w tej sytuacji ta akurat 
szkoła nie ma problemów z agresją, narkotykami, alko-
holem, papierosami, czy „dopalaczami”. Z jednej bowiem 
strony można bez trudu widzieć, co robi każdy uczeń, ale 
z drugiej…

– Tu nie chodzi o to, by mieć na oku każdego młodego 
człowieka – wyjaśniają nam nauczyciele. – To oczywiste, 
że ich widzimy i wiemy, co robią. Ale ważniejsze jest coś 
innego – zajęcia szkolne i towarzyszące zapewniają taką 

Plan działań Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Za-
wodowych  im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim w roku 
szkolnym 2012/2013 wygląda imponująco, o czym prze-
konują nas jego nauczyciele.

– Ubiegłoroczny egzamin maturalny abiturienci Li-
ceum Ogólnokształcącego zaliczyli w 100% – powiedzieli 
nam pedagodzy. – Było to wynikiem o blisko 10% lep-
szym, niż średnia wojewódzka i 16,5% przewyższyło śred-
nią dla powiatu lwóweckiego.  Z satysfakcją podkreślamy 
w 100% zdaną  matematykę.  

W 2011 roku oddaliśmy do użytku nowe sale dydak-
tyczne w budynku przy ul. Wojska Polskiego i przebu-
dowaliśmy salę gimnastyczną wraz z zapleczem przy ul. 
Kolejowej. 

– Najnowszym sukcesem edukacyjnym naszych 
uczniów – nie ukrywają satysfakcji gryfowscy nauczycie-
le – był udział w XLIII Olimpiadzie Języka Rosyjskiego. 
Uczeń klasy IV T – Aleksander Murawicki został zwy-

dawkę emocji i są tak atrakcyjne, że uczeń nie ma potrzeby 
sięgać po używki. A młodsi z nich mają zapewnioną opiekę 
w świetlicy szkolnej aż do godz. 16.00, kiedy przyjeżdżają 
po swoje pociechy rodzice, kończący pracę.

– Czy tę szkołę da się polubić?
– Wyniki nauczania i poziom rekrutacji – mówią na-

uczyciele – dowodzą, że tak, i to bardzo. Jeśli założymy 
(a przecież tak trzeba zakładać), że młodzi ludzie przycho-
dzą do szkoły, żeby się czegoś nauczyć, a nie zbijać bąki, to 
u nas mogą. Od pierwszej do trzeciej klasy – trzy godziny 
j. angielskiego w tygodniu. Od czwartej klasy SP do ostat-
niej klasy gimnazjum – pięć godzin j. angielskiego w tygo-
dniu i dodatkowo dwie godziny języka niemieckiego. A na 
najbliższy rok szkolny 2012/13 proponujemy nowość – 
zróżnicowaną poziomowo klasę językową (gimnazjalną), 
w której uczniowie będą mieli OSIEM GODZIN j. angiel-
skiego, w tym informatykę po angielsku i naukę o kultu-
rze krajów anglojęzycznych. Licealiści, żeby nie czuli się 
pokrzywdzeni będą mieli 6 godzin j. angielskiego i konty-
nuację j. niemieckiego. A jeśli rodzice, czy uczniowie tego 
sobie zażyczą – zwiększamy ilość godzin j. polskiego i ma-
tematyki, bo matura powinna być zdana śpiewająco.

– To oni oczu znad książek nie podnoszą…!
– To nieprawda! Mamy w ofercie mnóstwo sportu, od 

narciarstwa biegowego i zjazdowego, a także naukę pływa-
nia. Co roku organizowane są zawody sportowe „uczniowie 
kontra nauczyciele” i wynik z reguły trudny jest do przewi-
dzenia. A ponadto oferta zająć pozalekcyjnych może zaim-
ponować. Organizujemy je zgodnie z zapotrzebowaniami 
uczniów, na przykład w tym roku istnieje: koło literackie, 
plastyczne, muzyczne, informatyczne, teatralne i przyrod-
nicze. Prowadzone są konwersacje z j. angielskiego i nie-
mieckiego, fakultety z angielskiego, zajęcia wyrównawcze 

Szkoła (trochę) izerska

Rusycysta, 
fryzjer i lakiernik

cięzcą jej etapu okręgowego we Wrocławiu, kwalifikując 
się do zawodów szczebla centralnego i już praktycznie 
zdobywając indeks wyższej uczelni.  Równie zdolni są jego 
młodsi koledzy, spodziewamy się więc kolejnych sukcesów 
w nadchodzącym roku szkolnym.

– Zainicjowaliśmy współpracę ze szkołami w pań-
stwach Unii Europejskiej: w Hnusti na Słowacji oraz Apri-
ceny we Włoszech, a biorąc pod uwagę współpracę miasta 
z przygranicznymi miejscowościami w Niemczech i Cze-
chach, będziemy taką współpracę poszerzać już wkrótce.

Do ZSOiZ w Gryfowie Śląskim uczęszcza 330 uczniów 
kształcących się w 15 oddziałach, w których uczy 32 na-
uczycieli. 

– Naszych uczniów wyróżnia stosunek do potrzeb spo-
łecznych. Jednym z jego prezjawów jest szeroki odzew na 
apele Banku Krwi. Mamy duże sukcesy – w akcji honoro-
wego krwiodawstwa w 2011 r. 51 uczniów ZSOiZ  oddało 
23 litry krwi.

W roku szkolnym 2012/2013 Zespół Szkół Ogólno-
kształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie 
Śląskim proponuje absolwentom gimnazjów naukę w:

• 3-letnim Liceum Ogólnokształcącym (m.in. w klasie 
ogólnej) wraz z poszerzoną edukacją psychologiczną

• 3-letniem Liceum Ogólnokształcącym dla Doro-
słych,

• 4-letnim Technikum Informatycznym, którego ab-
solwent zdobywa zawód „technik-informatyk”.

Możliwe jest kształcenie w:  Technikum Hotelarskim, 
Technikum Pojazdów Samochodowych (w tej szkole 
w trakcie nauki uczniowie mogą uzyskać prawo jazdy, 
wnosząc opłatę z bonifikatą), Technikum Leśne.

W Zespole Szkół istnieje także Zasadnicza Szkoła Za-
wodowa (3-letnia), gdzie można uzyskać kwalifikacje: me-
chanika pojazdów samochodowych, sprzedawcy lub po-
bierać edukację w tzw. klasach wielozawodowych. W nich 
uczniowie mogą zdobywać wykształcenie ogólne, ale 
równolegle umiejętności zawodowe w profesjach: murarz-
tynkarz, stolarz, elektryk, ślusarz, blacharz samochodowy, 
lakiernik, piekarz, cukiernik, fryzjer, wędliniarz, operator 
obrabiarek skrawających, kucharz, kelner, operator ma-
szyn leśnych i in. Nauka kończy się egzaminem potwier-
dzającym kwalifikacje zawodowe.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Jana Pawła II
ul. Kolejowa 16,  59-620 Gryfów Śląski
e-mail: zsoiz.jp2@wp.pl,  www.zsoiz.gryfow.pl

Z Gryfowa do przedszkola… we Wrocławiu!? Ze Zgorzelca – pod Gdańsk?!
to z faktu pracy rodziców w tych miejscowościach i co-
dziennych dojazdów. To jesteśmy w stanie przyjąć. Ale we 
Wrocławiu? Codzienny dojazd ponad 120 km z dzieckiem 
jest niemożliwy. Najpewniej albo rodzice zameldowa-
ni są wprawdzie w Gryfowie, ale pracują we Wrocławiu 
i tam płacą siłą rzeczy podatki, albo wyjechali za grani-
cę, a dziecko podrzucili babci-wrocławiance, bez zmiany 
meldunku. Odmówimy zapłaty, ale kto wie, czy sprawa nie 
skończy się w sądzie, bo przepisy w tej sprawie są mocno 
„niewyraźne”.

– Jeśli przedszkole się uprze – wyjaśnia Marek Wola-
nin, sekretarz Gminy Zgorzelec – to trzeba będzie płacić. 
Mieliśmy podobną sytuację, ale roszczenia za dziecko 
przedszkolne, zameldowane w naszej gminie chodziło do 
niepublicznego przedszkola pod… Gdańskiem. Szczęśli-
wie  udało się zniechęcić to przedszkole do składania rosz-
czeń o dopłatę. Co z tego, że logiki w tym nie ma, skoro 
takie jest prawo?
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Czy śmieci mogą być przedmiotem pożądania? Ow-
szem, i to bardzo. Śmieci, a precyzyjnie – odpady komu-
nalne stają się powoli celem wielu politycznych i gospo-
darczych zabiegów. Można powiedzieć jeszcze inaczej – od 
sposobu (i firm), które będą zajmowały się zbieraniem, 
sortowaniem, utylizacją, przeróbką i składowaniem śmie-
ci będzie zależeć stan finansów każdej izerskiej rodziny. 
Będziemy bowiem za śmieci płacić już niebawem więcej. 
Czy tylko trochę więcej, czy bardzo wiele – to już zależy od 
przepisów, a jeszcze bardziej – od ich interpretacji.

W pewnym uproszczeniu (bo pełna informacja zaję-
łaby pół gazety) – sytuacja przedstawia się następująco: 
weszła w życie ustawa, której konsekwencją jest zmiana 
sposobu pracy firm oczyszczania. Jej przepisy – póki co 
– eliminują ze „śmieciowego rynku usług” małe firmy ko-
munalne, które nie są spółkami, a zakładami budżetowy-
mi. W ostateczności w krótkim czasie mogą paść wszystkie 
małe, lokalne „firmy śmieciowe”. W następstwie ustawy, 
wyznaczone zostały na Dolnym Śląsku miejsca i zakłady, 
które mogą być miejscem segregacji i składowania. Dziś 
jest 90 składowisk, zostanie w krótkim czasie raptem kil-
kanaście. To oznacza wprost, że śmieci trzeba będzie wo-
zić wiele dziesiątków kilometrów, a przez to wzrosną ceny 
oczyszczania miejscowości. W dodatku – wielkich firm na 
Dolnym Śląsku jest raptem kilka. Jeśli one przejmą „rynek 
śmieci”, to podyktują za kilka lat takie ceny, że się trudno 
będzie opamiętać. Ale płacić trzeba będzie, bo te firmy nie 
będą miały konkurencji.

Wójtowie i burmistrzowie Pogórza Izerskiego zbiera-
li się w tej sprawie kilka razy, w ostatniej dekadzie marca 
2012 – w jeleniogórskim Ratuszu, gdzie przedstawili swój 
punkt widzenia Jerzemu łużniakowi, wicemarszałkowi 
województwa dolnośląskiego. Reprezentanci Wlenia, War-
ty Bolesławieckiej, Gryfowa Śląskiego, Lwówka Śląskiego, 
Lubomierza, a nawet Osiecznicy – byli zdeterminowani.

– Zaskarżymy tę ustawę do Trybunału Konstytucyj-
nego –  mirosław Haniszewski, wójt Warty Bolesławiec-
kiej, był stanowczy – jeśli jej zapisy nie zostaną uchylone.  
Rozmwialiśmy już z Marszałkiem Jurkowlańcem, panią 
poseł Wolak, zainteresowaliśmy sprawą Związek Gmin 
Wiejskich, Konwent Wójtów i Burmistrzów. Nie ustąpimy. 
Ustawa nie pozwala startować w przetargach zakładom 
budżetowym. Dlaczego? To jest nierówne traktowanie 
podmiotów. My mamy zakład, wyposażyliśmy go w spe-
cjalistyczne samochody z GPS-ami, co oznacza, że nie ma 
obaw, że wyrzucą śmieci gdzieś w lesie. Mamy załogi. Te-
raz trzeba będzie z jednej strony zwalniać ludzi, a z dru-
giej podnosić opłaty za wywóz śmieci? Przecież to bez-
sens. Mówi się nam o normach unijnych. My już osiągamy 
normatywy unijne w naszej gminie, które w Polsce będą 
obowiązywać dopiero od roku 2020, ale jesteśmy wyklu-
czani z tego sektora usług! Zgodnie z ustawą trzeba two-
rzyć RIPOK-i (regionalne instalacje – przyp. aut.) dla ok. 
160-200 tys. mieszkańców. A czy one będą tańsze dla na-
szych mieszkańców, niż teraz, kiedy pracują dla 8 tysięcy? 
Nie będą! Po co więc tworzyć droższe, jak dobrze pracują 
tańsze? Dziś w Warcie Bolesławieckiej mamy segregację 
u źródła – zbieramy do pięciu kubłów. Belujemy, sprze-
dajemy, paletujemy, kompostujemy biodegradowalne. Po 
1 lipca będę musiał w praktyce odstąpić od segregacji, 
ponosić większe koszty, wożąc śmieci 40 km, bo nie będę 
mógł tego robić u siebie. Czy to normalne?

Burmistrz Wlenia, Bogdan Mościcki też twierdzi, że 
ustawa w praktyce „zamorduje” selektywną zbiórkę śmie-
ci. – Jakoś ją zorganizowaliśmy – powiedział. – Od kilku 
lat trwa edukacja ekologiczna, a segregacja odpadków 
w miejscu powstawania zaczyna być realna. Ta ustawa 
sprawi, że cofniemy się w edukacji, zaprzepaścimy doro-
bek sporego okresu. Jeśli nawet ktoś kiedyś będzie chciał 
do tego powrócić, to już nie będzie łatwo, bo ludzie zosta-
ną zniechęceni. W dodatku sytuacja miast jest inna, niż 
wsi, głównie ze względu na koszty odbioru śmieci. W Tar-

czynie mieszka z 10 rodzin, ta wieś odległa jest o kilka ki-
lometrów od Wlenia. Koszt odbioru śmieci w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca jest kilkudziesięciokrotnie wyższy, niż 
z jednego bloku jeleniogórskiego Zabobrza.

Wprawdzie wójt Osiecznicy, Waldemar Nalazek,  nie 
działa na Pogórzu Izerskim, ale graniczy z nami, a jego 
oceny zapisów ustawy są równie porażające. – Wybudowa-
liśmy swoją instalację w 1997 r. – powiedział. – Pozyska-
liśmy teren na składowisko, który nam wystarczy na 100 
lat! Jego budowa była uznana za wzorcową i nagrodzona 
przez Ministerstwo Ochrony Środowiska. A teraz mamy 
je zamykać??!!

– Czy to normalne, – powiedziała zastępczyni bur-
mistrza Gryfowa Śląskiego – że z dniem 1 lipca stracimy 
możliwość wywózki śmieci do instalacji w Popielówka 
koło Lubomierza, czy do Lubania? Będziemy musieli wo-
zić do Kostrzycy, czy Lubawki? To przecież ekonomiczny 
absurd, a po części i ekologiczny, ze względu na zużycie 
paliwa.

– Co mamy powiedzieć dzieciom, które uczyliśmy 
w szkołach segregacji? – pytał burmistrz Lubomierza. – Że 
to było bez sensu, bo teraz przepis jest mądrzejszy?

Wiceburmistrz Lwówka Śląskiego, ze względu na 
bardzo bliskie kontakty z partnerskimi miejscowościami 
w Czechach miał też inne obawy. – Czesi wprowadzili 
swoje przepisy – powiedział – kilka lat temu. Są one do-
kładnie takie, jak nasza ustawa. I teraz mają taką sytuację, 
że rynek gospodarki odpadami opanowały duże firmy, 
przede wszystkim niemieckie. Początkowo dały zdecy-
dowanie niższe ceny, wręcz dumpingowe (poniżej praw-
dziwych kosztów) i powygrywały przetargi. To molochy, 
mogły sobie pozwolić na kilka lat ponoszenia strat. A teraz 
– jak już nie ma innych firm, bo przez te kilka lat zniknęły, 
to nie ma konkurencji i nowe ceny wywózki i gospodarki 
odpadami w Czechach są dramatycznie wysokie. Ale już 
nie ma powrotu do „starego”.

Dyrektor firmy „Izery”, która prowadzi gospodarkę od-
padami dla 4 gmin (Lubomierz, Gryfów, Mirsk i Stara Ka-
mienica) nie widzi przyszłości jasno. – Rachunek ekono-
miczny mówi o tym, że z obecnych 4 tysięcy podmiotów, 
które zagospodarowują odpadki, pozostanie po pierwszym 
okresie około pięciuset, a potem mniejsze wciąż się będą 
sukcesywnie wykruszać. Jasne, że można przyjąć, iż taka 
jest kolej rzeczy – muszą wygrywać silniejsze podmioty, 
bo one mają większe możliwości. Ale w przypadku śmieci 
taki rachunek nie jest oczywisty. Ekonomiczny bezsens ta-

kiej organizacji polega m.in. na tym, że gminy inwestowały 
nie tylko w sprzęt, ale i zmianę mentalności mieszkańców. 
W dodatku – co już jest całkiem kuriozalne – uzyskiwały 
pomoc finansową z przeróżnych funduszy pozabudżeto-
wych, właśnie na działalność proekologiczną. Uzyskiwa-
ły pomoc od szeroko pojętego Państwa. A dziś – to samo 
Państwo – emituje przepisy, które de facto podważają sens 
tamtych wydatków.

Burmistrz Mościcki ma w tej sprawie jeszcze bardziej 
jaskrawy przykład. – Żeby kupić sprzęt potrzebny do 
oczyszczania miasta i wywózki odpadów uzyskiwaliśmy 
pomoc, zaciągaliśmy jednak kredyty na zakup sprzętu 
w ramach różnych projektów. Obowiązuje przecież cią-
głość projektu, to znaczy – nie możemy napisać, że już nie 
będziemy się tym zajmować. I wygląda, że będziemy mu-
sieli spłacać kredyty za coś, czego już nie będziemy mie-
li, za coś, co nie będzie istnieć. Czy ktoś rozsądny może 
uwierzyć w taką sytuację? Nie, ale ona jest przecież praw-
dziwa. Czy nie można było powiedzieć, że od 2001 roku 
nie powinniśmy brać pieniędzy na budowę małych skła-
dowisk? A przecież wtedy wszyscy nam te pieniądze wpy-
chali. A dziś, zanim się jeszcze te inwestycje trochę spłaciły 
– musimy je zamykać.

– Ale zamykanie też ani nie jest proste, ani tanie – uzu-
pełniła wiceburmistrz Gryfowa Śląskiego. – Swoje składo-
wisko likwidowaliśmy 10 lat i była to kłopotliwa, bardzo 
kosztowna operacja.

Jerzy Łużniak uznawał racje samorządowców, sam rap-
tem kilka lat temu pełnił funkcję wiceprezydenta miasta, 
więc te problemy nie są mu obce. – Będziemy interwe-
niować w Parlamencie, zabiegać o korektę tych przepisów 
ustawy, które rzeczywiście są dziwacznie skonstruowane 
– powiedział. – Ale oczekujemy od gmin merytoryczne-
go wsparcia. Nie tylko protestów, choć one są ważne, ale 
przede wszystkim rachunków ekonomicznych i komple-
tu opisów konsekwencji wprowadzenia ustawy w takim 
właśnie kształcie. Dolny Śląsk, gdzie sporo jest dziś nie-
czynnych kopalń kamienia, ma specyficzną sytuację. Jest 
tu sporo małych składowisk, które wykorzystują właśnie 
pokopalniane tereny. Musimy tę regionalną „inność” wia-
rygodnie pokazać.

Spotkanie, z którego przekazujemy relację, nie kończy 
problemu. Ale wątki dyskusji są na tyle ważne, że do spra-
wy będziemy powracać w kolejnych wydaniach „Ech Izer-
skich”. W końcu – niby temat nieatrakcyjny, ale jeśli będzie 
źle rozwiązany, to będziemy wszyscy płacić niepotrzebne, 
wysokie kwoty, marnując ten dorobek i doświadczenia, 
które przez ostatnią dekadę pomnażaliśmy. A że wielcy 
chcą uszczknąć ze „śmieciowego tortu” jak największy ka-
wałek – to już sprawa, którą powinni właściwie postrzegać 
parlamentarzyści, tworzący nowe prawo.

Pożądany tort… ze śmieci
Czy śmieci trafią do… Trybunału Konstytucyjnego??!!

Wszystko przemija… w Zawidowie – też...
Napis na starej pocztówce 

informuje, że to jest czesko-
niemieckie przejście graniczne 
w Seidenberg.  Później było to 
– są jeszcze tacy, co to pamięta-
ją – przejście polsko-czechosło-
wackie w Zawidowie. To był ze-
spół marnych ciasnych baraków 
w wąskiej ulicy. Później jeszcze 
nastało „nowe” – pojawiła się 
szeroka droga, przy niej nowo-
czesne (na owe czasy, a były to 
lata 90-te ub. wieku) pawilony, 
w których odprawę celną i pasz-
portową prowadziły po obu 
stronach służby Polski i Czech 
(bo już nie Czechosłowacji).

Dziś już nawet to zdjęcie 
lotnicze, wykonane niespełna 
trzy lata temu jest nie do końca 
aktualne, bo wprawdzie droga 
pozostała, ale niektóre budynki 
już nie. Nikomu bowiem nie są 
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ostatnim gwizdku. 
Zdarzało się, że do-
stawałam po meczu 
kwiaty, albo – co było 
szczególnie wzrusza-
jące – ktoś dał mi pa-
rasol, bo lało.

Czy w piłce noż-
nej potrzebne są pa-
rytety? Czy zdarza 
się, żeby kobieta – sę-
dzia – była arbitrem 
na ekstraklasowym 
meczu drużyn mę-
skich? – Nie zdarza 
się to – przyznaje E. 
Faryniarz – ale po 
części jest to zrozu-
miałe. Męska piłka 
jest szalenie szybka, wydolność fizyczna kobiet z racji fi-
zjologicznych chyba nie pozwala na sędziowanie gry męż-
czyzn. Ale sędzia techniczny? Sędzia – asystent?... Może 
rzeczywiście powinien nastąpić w tym jakiś przełom? Póki 
co jest tak, że mężczyźni sędziują męskie, a kobiety – ko-
biece ligi. – Wzorcem dla mnie – przyznaje sędzia Elżbieta 
– jest mężczyzna – Pierre Luigi Collina. Znakomity, po-
prawny w ocenach, stanowczy i pogodny. Dziś jest odpo-
wiedzialny za szkolenie sędziów UEFA.

Jaki będzie sędzia przyszłości, tej bliższej i dalszej? – 
Coraz lepiej wyposażony w techniczne urządzenia – twier-
dzi Elżbieta Faryniarz. – Już dziś w niektórych butach są 
wkładki, które nie tylko mierzą dystans pokonany przez 
sędziego podczas meczu, ale też potrafią obliczyć, jaką jego 
część sędzia pokonał truchtem, a jaką – sprintem. Pew-
nie zaistnieją też urządzenia wspomagające ocenę „spa-
lonego”. Na naszych oczach zmieniają się piłki. Ale jedno 
się nie zmieni. Sędzia musi emanować pewnością siebie 
i swoich ocen. Jeśli choć przez moment okaże niewiarę 

w siebie, to go będą „wozić” obie drużyny. Coraz więcej 
kibiców jednak rozumie coraz lepiej piłkę. W tym upatruję 
nadzieję, że nawet jeśli wskażę „wapno”, to pomimo zło-
ści na tę sytuację i buczenia na trybunach kibice każdej 
drużyny przyjmą, że decyzja sędziego, jest skutkiem, a nie 
przyczyną gry ich pupilów.

Można też nie nadążać za piłką. Któryś z zawodników 
zawsze do niej podbiegnie, a sędzia musi być w miarę bli-
sko każdej akcji. Pamiętam jeden mecz, kiedy obie druży-
ny grały długimi przerzutami. Oni kopali piłkę na kilka-
dziesiąt metrów, a ja musiałam być możliwie blisko piłki. 
Myślałam, że mnie wtedy na tym boisku „zabiją” takim 

graniem. W sezonie, żeby być spraw-
nym muszę 3-4 razy w tygodniu treno-
wać. Poza tym są sprawdziany sędziow-
skie, m.in. tzw. test interwałowy, który 
zweryfikuje każdego sędziego. Polega 
na tym, że trzeba przebiec sześć razy po 
40 m w czasie nie dłuższym niż 6,8 sek., 
potem przejść 150 m przez 35 sekund, 
potem znowu biec, znowu przejść… 
i tak kilka kilometrów. Kto nie ćwiczy 
– nie ma szans zdać. A podczas meczu 
musimy mieć ponadto „oczy naokoło 
głowy”, bo zawodnicy mogą faulować 
przecież nie tylko będąc z piłką.

– Nie miałam jakichś koszmarnych 
przeżyć na boisku – mówi. – Raz tylko, 
przy okazji meczu młodszych drużyn 
dwaj chłopcy się trochę poszturchali, 
co się zdarza, ale incydent byłby szyb-
ko rozwiązany przez sędziego, gdyby 
nie fakt, że na boisko wtargnął ojciec 
jednego z nich i uderzył tego drugiego. 
Mecz został przerwany, „kibica” zabra-
ła policja, zapewne drużyna jego syna 

przegrała walkowerem… Szkoda, zupełnie niepotrzebny 
problem, a chłopcy najedli się wstydu.

– Jakie emocje uwalnia sport? – 
zapytaliśmy 

– Wszystkie – powiedziała pani 
sędzia. – To naturalne. I trzeba to 
przyjąć, bo jeśli nawet złe emocje 
ujawniają się w akceptowanych grani-
cach, to nie niosą żadnych zagrożeń. 

Elżbieta Faryniarz broni kibiców 
przed mocniejszymi oskarżeniami 
o chuligaństwo, co – biorąc pod uwa-
gę, że sama jest najbardziej narażona 
na ich, choćby słowną, agresję – wydaje się dziwne. – Sport 
w swojej istocie wywołuje emocje – mówi. – Oczywiście, 
nie usprawiedliwia to chuliganów, których trzeba elimino-
wać z boisk i z trybun, ale więcej warta jest edukacja, niż 
sankcja. Prawdziwy kibic rozumie sport, i nawet jeśli się 
irytuje i coś tam wrzeszczy, to potrafi być sprawiedliwy po 

Jest jedyną kobietą – sędzią piłkarskim w tej części 
Dolnego Śląska, zresztą w całej Polsce też nie ma zbyt wie-
lu kobiet, które sędziują mecze piłki nożnej. Elżbieta Fa-
ryniarz z Iwin w gminie Warta Bolesławiecka na co dzień 
pracuje w całkiem niepiłkarskiej firmie, ale w sezonie 
weekendy spędza z gwizdkiem. Jej praca licencjacka miała 
temat – a jakże by inaczej – „Wize-
runek kibica polskiej piłki nożnej”, 
stąd nawet dla niesfornych widzów 
pozostaje pełna wyrozumiałości. 
Widać w jej badaniach ten wize-
runek nie był aż tak zły, jak w po-
wszechnych ocenach.

– To się zaczęło właściwie 
z przypadku – wspomina. – Mój 
nauczyciel spytał, czy nie zechcia-
łabym spróbować sędziować, ja 
zechciałam i… zostałam. Miałam 
wtedy 18, czy 19 lat.

Na boisku nie ma taryfy ulgowej. 
Okrzyk „sędzia – kalosz” zdarza się 
słyszeć i mężczyznom, i kobietom. 
Czasami słyszy się trudniejsze do 
zniesienia okrzyki.

– Jeśli ich ukochana drużyna 
przegrywa – mówi E. Faryniarz – 
to kibice jakiejś części winy upatru-
ją w sędzim, więc krzyczą, żebym 
„wróciła do garów”, albo sugerują 
mi jeszcze inne zajęcia, ale na to się 
trzeba uodpornić. Widzą – „baba”… Przecież ONA NIE 
MOŻE DOBRZE GWIZDAĆ! Dziś się już im „opatrzy-
łam” na boiskach, więc jest łatwiej, ale pamiętam zdziwie-
nie zawodników, kiedy po raz pierwszy – wówczas w Pień-
sku – wyszłam z gwizdkiem. Niektórzy nie mogli uwierzyć 
własnym oczom. A ja… cóż… teraz mogę powiedzieć, że 
miałam WTEDY „miękkie kolana”, bo debiut zawsze przy-
nosi tremę.

Kibic piłkarski zawsze „wie lepiej” od sędziego, czy był 
faul, czy był aut, albo spalony. – Ja sama też, – uśmiecha się 
E. Faryniarz – kiedy oglądam mecz w telewizji mogę łatwo 
rozstrzygać, czy sędzia popełnił błąd, czy nie. Są zbliże-
nia kamery, operatorzy patrzą z innego kąta, nie ma presji 
czasu, bo przecież sędzia ma na decyzję ułamki sekundy, 
a ktoś, kto wygodnie rozparty ogląda mecz na ekranie 
ma ten komfort, że może być mądrzejszy. Zresztą, trzeba 
uczciwie powiedzieć na obronę kibiców, że przepisy tak 
często się zmieniają, że mogą nie nadążać za ich właściwą 
interpretacją. A my musimy.

Jedyna nie tylko na Pogórzu

Ona, gwizdek, piłkarze i kibice

potrzebne budki strażników i celników, skoro w okresie 
„po Schengen” właściwie nie ma granic. Niby są na ma-
pach, ale to tylko znaczki na papierze. Na noc każdy wraca 
do siebie, ale na koncerty muzyki kościelnej mieszkanki 
Spytkowa w gminie Zgorzelec jadą rowerami do Czech, 
a Czeszki przez Spytków dojeżdżają rowerami do niemiec-
kiego Hagenwerde na zakupy, zahaczając o polskie wsie, 
gdzie można kupić dobry twaróg od gospodyń, ale i zna-
komity domowy chleb.

Dla dzisiejszych dwudziestoparolatków oczywistym 
jest, że jeśli ktoś chce przejechać choćby ze Spytkowa pod 
Bogatynią do Jeleniej Góry, to powinien pojechać przez 
Czechy, bo krócej i szybciej. Dla pięćdziesięciolatów to nie 
jest takie oczywiste, bo oni zawsze jeździli przez Zawidów 
i Siekierczyn, może i dalej, ale przecież cała droga „u sie-
bie”.

Co by powiedzieli widoczni na starej pocztówce straż-
nicy graniczni? Trudno sobie nawet wyobrazić, bo to inne 
czasy, inne kraje… Wszystko jest inne. Tamten czas prze-
minął definitywnie, tylko na starych pocztówkach można 
odnaleźć jego aurę.
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Domy z życiorysem i domy z konkursu 

KONKuRS 
„EcH IZERSKIcH”

Wiele domów przysłupowych i przysłupowo-zrębowych 
na Pogórzu Izerskim mogłoby stać się wizytówką regionu. 
Takiego nagromadzenia tego bogactwa nie ma w okolicy, 
ale… 

Tylko nieliczne są pieczołowicie remontowane, inne popa-
dają w ruinę. Na ich miejsce powstają albo „zakopiańskie 
koszmarki”, albo ładne wprawdzie budynki, które jednak 
w żaden sposób nie nawiązują do charakteru zabudowy 
tego obszaru.

Miłośnicy domów przysłupowych z Polski i Niemiec pro-
ponują, by nie tylko dbać o zabytki, ale wprowadzić modę 
na nowe domy w takim właśnie stylu. Stowarzyszenie 
„Dom Kołodzieja” i Krąg Specjalistów Domów Przysłupo-
wych z Niemiec zdecydowały się stworzyć projekt – „Ar-
chitektura Regionalna Krainy Domów Przysłupowych”.

– Będzie to m.in. konkurs dla architektów – zapowiadają 
animatorzy akcji – w którego kryteriach znajdzie się nie 
tylko walor podobieństwa wizerunku, ale też efektywność 
energetyczna oraz planowanie i zagospodarowanie wnętrz. 
Muszą też być tanie w budowie, a koszty nie wyższe od do-
mów „konwencjonalnych”.

Konkurs pozwoli na stworzenie katalogu domów, któ-
re z jednej strony będą wartościowym nawiązaniem do 
wyglądu zabudowy Pogórza, a z drugiej – będą wsparte 
zdobyczami nowoczesnej technologii. Ideą jest, by wzorce 
z katalogu udostępniane były nieodpłatnie dla zaintereso-
wanych budową. Najprawdopodobniej już w kwietniu br. 
zostanie ogłoszony konkurs architektoniczny o międzyna-
rodowym zasięgu.

A nasza Redakcja ogłasza inny konkurs – na zdjęciach 
publikowanych obok widzimy domy szachulcowe i przy-
słupowo-szachulcowe z terenu gmin Partnerstwa Izer-
skiego. Każdy z naszych Czytelników, który odgadnie 
nazwy przynajmniej pięciu miejscowości, w której sto-
ją te domy i napisze nazwy tych miejscowości z zazna-
czeniem numeru zdjęcia, otrzyma w prezencie album 
„Izerskie Klimaty” – jedno z efektownych wydawnictw 
dotyczących naszego regionu.

Szynobus w Batowicach
Tej miejscowości już dawno nie ma nigdzie… poza 

rozkładem jazdy kolei. Kolejarze bowiem przywiązani są 
do swoich rozkładów jazdy i przystanek, który dla więk-
szości dzisiejszych podróżnych usytuowany jest na skraju 
Włosienia (gmina Platerówka) dla nich nosi nazwę Bato-
wice Lubańskie…

Ale nie to jest najważniejsze – zapowiadaliśmy w ostat-
nim wydaniu naszej Gazety, że od połowy grudnia 2011 
szynobus będzie pięciokrotnie, wte i wewte jeździł na tra-
sie Jelenia Góra – Zgorzelec. I jeździ, co sprawdziliśmy 
osobiście w końcu marca 2012.

Z góry widać więcej
Nie wiadomo, czy im wyżej, tym lepiej widać, ale z pew-

nością widać więcej. Od niedawna Mirsk ma swoją wieżę 
widokową, powstałą w wyniku rewitalizacji starej wieży 
ciśnień. Współczesne technologie dostaw wody nie wyma-
gają już takich budowli, a mirska wieża ma swoją piękną 
przeszłość. Wybudowana w latach 1887-1890, wysoka na 
37,5 m (wyższa, niż 10-piętrowy dom mieszkalny!) 
jest wzorcowym przykładem połączenia elementów 
gotyku i renesansu z modernizmem. Powstała jako 
jeden z czterech elementów (po polskiej stronie) 
programu polsko-czeskiego. Jej adaptacja do nowej 
roli kosztowała ok. 800 tys. zł. Pozostałe polskie bu-
dowle w tym programie to Baszta Bramy Zamko-
wej w Jeleniej Górze, wieża kościoła ewangelickiego 
w Radomierzu (gmina Janowice Wielkie) i sala raj-
ców w Kowarach.

W Mirsku jest jeszcze jedna efektowna wieża – 
po byłym kościele ewangelickim. O ile trudno już 
będzie uratować sam kościół, to wieża, zabezpieczo-
na dachem przed wpływem opadów, wciąż czeka na 
dobry dla siebie pomysł.

1 2

3 4

5 5

7 8
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Zielone, czerwone, brązowe

Cisowe korale
– Korale „cisowe” nosi i wojewodzina z Wrocławia 

i wysoka urzędniczka niemieckiego ministerstwa rolnic-

twa, ale też dziesiątki „zwyczajnych” kobiet – powiedziała 
nam pani sołtys Henrykowa Lubańskiego, Teresa Trefler. 
– Zielone symbolizują kolor cisowych igieł, czerwone ci-
sowych jagód, a brązowe – barwę kory tego drzewa, które 
stało się naszym symbolem. W końcu – nasz cis jest naj-
starszym drzewem w Polsce, więc jakże można promować 
wieś bez jego udziału.

Cis jest jednak gatunkiem chronionym, więc nie spo-
sób z cisowego drewna toczyć paciorków. Ale przesłanie 
zielonych, czerwonych i brązowych korali jest jasne i nie 
trzeba nikomu tego tłumaczyć. Jest to najlepsza pamiątka 
z Henrykowa, jaką można wymyśleć. I nie tylko z Henry-
kowa, bo w trzech innych wsiach też istnieją koła miło-
śników cisa. Poza Henrykowem – w Radogoszczy, Rado-
stowie i Pisarzowicach. Jest nawet specjalny program „Cis 
henrykowski – szansa na integrację gminy Lubań”. I ten 
program wypełnia się treścią.

A sama Teresa Trefler treścią swej aktywności wypeł-
niłaby niejeden życiorys. Sołtysem swojej wsi jest od 17 
lat, choć już nosiła się z zamiarem rezygnacji z funkcji, 
wciąż jest darzona zaufaniem. Była też radną Gminy Lu-
bań, ławnikiem w Sądzie Rejonowym, jest prezesem To-
warzystwa Rozwoju Henrykowa Lubańskiego, delegatem 
Dolnośląskiej Izby Rolniczej, jednym z pomysłodawców 
i organizatorów „Ogólnopolskich Imienin Henryka i Hen-
ryki w Henrykowie”… Można wymieniać długo, bo bez 
niej trudno byłoby zorganizować zbliżające się 30-lecie 
istnienia zespołu „Cisowianki”, realizować kilka progra-
mów unijnych, wzbogacających wizerunek Henrykowa.

– Dla wsi ważne są i wielkie sprawy, i drobiazgi – mówi. 
– Ale przede wszystkim dbałość o to, by wszelkie podjęte 
sprawy mogły się rozwijać, bo jak ktoś odpuści na chwi-
lę, to może przegrać wszystko. 
A nie możemy sobie na to po-
zwolić. Dlatego plantowany 
i meliorowany jest teren przy 
kościele, gdzie będzie na stałe 
i estrada i miejsce do tańców. 
A wkoło – ławeczki. Teraz 
musimy przekonać lubański 
samorząd, by wysupłał pie-
niądze na „prefinansowanie” 
działań przy adaptacji jedne-
go z obiektów na schronisko. 
Możemy mieć dofinansowa-
nie 85% wartości tego projek-
tu, z Rady Sołeckiej damy na 
wkład własny. Rada Gminy winna tylko prefinansować, 
a potem czekać na zwrot tych pieniędzy co do grosza. 
Nie uszczkniemy z budżetu gminy ani złotówki, a zyska-
my spore schronisko młodzieżowe i szansę na to, by kilka 
osób mogło przy tym pracować i zarobić.

Kiedy przyglądamy się działalności w Henrykowie, to 
rzeczywiście wygląda ona – w pewnym sensie – jak cisowe 
korale. Trzeba na jedną nitkę nanizać wiele inicjatyw, by 
wspólnie dały dobry efekt i piękną całość. Jeśli bowiem 
choćby w jednym miejscu nitka pękła (gdyby Rada Gmi-
ny nie godziła się na kredytowanie projektu), to wszelkie 
starania i wysiłki wielu ludzi rozsypią się w różne strony 
i trudno je będzie znowu zebrać do kupy.

– Sama pochodzę z dużego miasta, więc wiem, czego lu-
dzie z blokowisk mogą szukać na wsi – mówi Ilona Cichoń, 
prowadząca gospodarstwo agroturystyczne „Złoty Potok” 
w Złotym Potoku. – Mieszkam tu od 1988 r., znalazłam 
się tutaj poniekąd przypadkowo. Pracowałam w Poznaniu 

na uczelni plastycznej, zajmowałam się tam fotografią, ale 
w okresie stanu wojennego zajmowałam się nią – zdaniem 
SB – zbyt intensywnie. Miałam 
z punktu widzenia Służby nieod-
powiedni dobór tematyki zdjęć. 
Dali mi szansę, bym to w spokoju 
przez kilka miesięcy przemyślała. 
Mówiąc wprost – wsadzili mnie do 
celi, w której przez blisko sto dni, 
wspólnie z więźniami kryminal-
nymi mogłam rozważać – co chcę 
robić w życiu?

Ilona Cichoń przyjechała na 
Pogórze Izerskie wraz z mężem. 
Kupili starą, rozwalającą się chału-
pę i okazało się, że to miejsce ich pochłonęło na lata. – 
Wieś daje ogromnie wiele dobrej energii, ale wymaga siły 
– mówi właścicielka gospodarstwa. – Nie zerwałam do 
końca z Poznaniem, może kiedyś tam wrócę? Miasto ofe-
ruje wiele, szczególnie w zakresie kultury, wszędzie blisko, 
do kin, teatrów… A wyjazd na spektakl dla mieszkańca 
wsi – to cała wyprawa. Ale ostatnio internet rekompensuje 
wiele niedogodności, co pozwala mi się skupić na rozbu-
dowie agrogospodarstwa.

Na pytanie: czy z tego da się żyć? – nie ma dobrej odpo-
wiedzi. Gdyby w agroturystyce szukać jedynego sposobu 
na życie, to pewnie nie. Ale jako działalność towarzysząca 
– jest znakomitym rozwiązaniem.

– Ten dom służy moim gościom, jest dla nich – mówi 
I. Cichoń. – Ale na moich zasadach. To nie hotel, w któ-
rym dobrze się bawią amatorzy mocnych alkoholi i nie-
trzeźwych, hałaśliwych dyskusji. Przyjeżdżają tu ludzie, 

którzy szukają spokoju. Rodziny z małymi dziećmi, któ-
re chcą się czuć bezpiecznie. Mieszkańcy wielkich miast 
wchodzą tu w nastrój starego domu, z jego aurą, nastro-
jem niskiej powały, wielkich drzew tuż za oknem, ocie-
niających tarasy, na których można leniwie jadać obiady. 
To jest dom, który emanuje ciepłem. A jeśli coś hałasuje, 
to najwyżej ptaki za ścianą. Może dlatego ci ludzie, którzy 
nas odnajdują, przyjeżdżają znowu?

I nie tylko przyjeżdżają. Na gwiazdkę przychodziło 
tu sporo paczek. Letni goście przysyłali drobne prezen-
ty i właścicielce, i córce, Weronice, ale nawet zwierzęta, 
koty i psy dostały upominki. Wprawdzie agrogospodar-
stwa, nawet w najmniejszych wsiach muszą być aktywne 
w promocjach w internecie, jeśli chcą zaistnieć w ludzkiej 
świadomości. Jednak z czasem ważniejsza od reklamy na 
portalach staje się zwyczajna „poczta pantoflowa”.

– Jedno i drugie jest ważne – mówi I. Cichoń. – Ina-
czej, niż z internetu nie trafiłby do nas Australijczyk, 
z wielkim misiem koala i jego trzech kolegów. Oryginal-
ni, przepełnieni mistycyzmem, szukali tu związków ze 
światem duchowym, w atmosferze niezakłócanego spo-
koju. I rodzice z dziećmi ze zwyczajnych miast, chcący 

odpocząć od codziennego gwaru.
– Moi goście, szczególnie ci, któ-

rzy do nas powracają, stają się z cza-
sem moimi przyjaciółmi. Facebook 
nie jest mi potrzebny, by poszerzać 
krąg znajomych – mówi I. Cichoń. 
– I moim zdaniem to jest klucz do 
przetrwania takich gospodarstw jak 
moje. To bowiem jest praca, w któ-
rej trzeba lubić ludzi i starać się ich 
rozumieć. Jasne, że jakieś dochody 
to przynosi, ale kto chciałby założyć 
agrogospodarstwo głównie z myślą 

o kosmicznych dochodach i „ustawieniu się” w życiu, 
niech lepiej szuka innego pomysłu na biznes.

15

Nad jeziorem znalazłam klucz do siebie

Sekrety sukcesu agro

łOŚ pod… Zgorzelcem
(Gmina Zgorzelec) Lodowisko kryte w Łagowie, a cało-
roczny stok narciarski w Spytkowie. – Zabawy zimowe też 
są ważne dla dzieci, a że nie było warunków, to je stworzy-
liśmy – usłyszeliśmy w Urzędzie Gminy w Zgorzelcu.
– ŁOŚ, czyli Łagowski Ośrodek Sportowy, to jest pomysł 
na lodowisko kryte, które będziemy chcieli uruchamiać 
w listopadzie, a utrzymywać lód aż do okresu, w którym 
temperatury będą już za wysokie, pewnie do kwietnia – 
powiedziano nam. – W tym roku lodowisko o wymiarach 
20 x 40 m było dopiero oddane, więc czas użytkowania jest 
nieco krótszy. Ale za to miejsce magnetycznie przyciąga 
i dzieci, i dorosłych. Uczniom szkół podstawowych gmina 
nie tylko funduje darmowe korzystanie z lodowiska, ale 
też dowozy w ramach zajęć szkolnych. Dorośli wprawdzie 
muszą płacić, ale symboliczną kwotę – 5 zł/godz. Mogą też 

pożyczyć łyżwy (przy obiekcie funkcjonuje wypożyczalnia 
z 270 parami butów), naostrzyć swoje (jest i usługa ostrze-
nia). Jest miejsce dla dezynfekcji używanego obuwia, su-
szarnia, itp. A kiedy temperatury będą na tyle wysokie, że 
nie będzie możliwe mrożenie lodu, to obiekt podlegać bę-
dzie metamorfozie i stanie się… rolkowiskiem. Odchylane 
ściany zapewnią przewiew, a zadaszenie – ochronę przed 
opadami. Póki co – lodowisko nie narzeka na brak gości.
A trwają już przygotowania, by w innej wsi, Spytkowie, zna-
nym z naszych wcześniejszych publikacji, urządzić sztucz-
ny CAŁOROCZNY stok narciarski. Nieduży, o skromnej 
pochyłości, ale kryty igielitem, więc umożliwi naukę jaz-
dy na nartach w sezonie letnim. Wytrawni narciarze, po 
treningu w Spytkowie będą zimą szaleć (bezpiecznie) na 
stokach Szrenicy, czy Kopy w Karkonoszach. W tym roku 
zaplanowane jest projektowanie, a najdalej w przyszłym – 
ukończenie prac przy budowie stoku.
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Powiedzieli! Pomyśleli?
Od wielu już wydań publikujemy cytaty z wypowiedzi 
lokalnych i nie tylko lokalnych „mężów stanu”. Bywa, że 
powiedzą coś na tyle zabawnego, że trudno nie zapisać, ku 
uciesze (i nauce) naszych Czytelników oraz potomnych. 
Czy lektura takich cytatów wpłynie na samorządowców, by 
pomyśleli, zanim coś powiedzą? Wątpimy. Zresztą – niech 
mówią, bo o czym moglibyśmy pisać, gdyby oni rozważnie 
cedzili słowa?

– nie można patrzeć, jak karp otwiera otwór – minister 
rolnictwa, Sawicki, w wywiadzie w ogólnopolskiej TV na 
temat nowej ustawy o ochronie praw zwierząt w aspekcie 
problemów karpi transportowanych bez wody 

– samochód wpadł do rzeki na skutek nadmiernej pręd-
kości z jaką poruszał się jego kierowca – z informacji 
prasowej o wypadku drogowym

– chcę coś powiedzieć, zanim jeszcze go nie ma… – 
urzędnik w ten sposób poinformował kolegów o swoich 
sprawach, zanim jeszcze nadejdzie ich wspólny zwierzch-
nik 

– opracowałem miękką na razie informację – wszyscy 
słuchacze zastanawiali się, kiedy ona może stwardnieć, 
ale z kontekstu potem wyniknęło, że „miękka”, to znaczy 
taka… „póki co”, czyli – tymczasowa

– analizując ten wniosek doszliśmy do wniosku – ale au-
tor tego stwierdzenia nie powiedział, czy do tego samego, 
czy wręcz odwrotnie, do całkiem innego wniosku tak do-
chodził...

– kolega wykazał dalekoidącą dalekowzroczność na gra-
nicy ślepoty – „eleganckie” określenie braku wyobraźni 
podczas jednej z dyskusji politycznych.

Co to jest? Gdzie to jest? Nie taki to zdrój…
Wbrew pozorom nie jest to zdrój wód leczniczych w Świe-
radowie, a awaria sieci wod.-kan.. Ten tryskający „zdrój” 
nie jest więc reklamą możliwości leczniczych (uspokaja-
my zainteresowanych). Tak dobrze nie ma nawet w Świe-
radowie Zdroju, żeby mineralna wylewała się hektolitra-
mi na asfalt. Ale 29 lutego, kiedy to zdjęcie zostało wyko-
nane, sporo gotówki popłynęło prosto do Kwisy… 

„Prawie” czyni różnicę
Banda przygłupich chuliganów pomalowana w niby-graffiti wnętrze 
przystanku PKS i popsuła robotę. Ale inni namalowali na bocznej 
ścianie – także w stylu graffiti – nazwę wsi. Można lubić, albo nie 
ten styl, jednak nie można widzieć różnicy, bo o ile wnętrze wynika 
z wandalizmu, to napis na bocznych ścianach nosi znamię przydat-
ności i to można już przyjąć… o ile oczywiście jest to uzgodnione 
z sołtysem. 
Na zdjęciu: Przystanek w Kotliskach Górnych (gm. Lwówek Śl.).

(Nowogrodziec) Z nieukrywanym zdziwieniem zo-
baczyliśmy, że plac ratuszowy w centrum Nowogrodźca 
nosi nazwę „Placu Rajmunda Wróblewskiego”. Zdziwie-
nie nie brało się stąd, że nie ceniliśmy Pana Rajmun-
da, bo wręcz odwrotnie – budził sympatię w kontakcie 
z dziennikarzami, kiedy sprawował funkcję burmistrza. 
Ale… to jest jeden z wyjątkowo nielicznych przykładów, 
kiedy imieniem niedawno zmarłego burmistrza (a wcze-
śniej – naczelnika) lokalna społeczność nazywa plac, czy 
ulicę, honorując jego pamięć. Zaiste… nie znamy takie-
go przypadku na Pogórzu.

A ten przypadek warty jest podkreślenia, bo jakże 
często sięgamy do obcych nazw, albo co najmniej obo-
jętnych, a nie do naszej najnowszej historii, a już szcze-
gólnie – historii samorządowej. Żeby już dopełnić mia-
ry (nie tylko naszego zdziwienia) naczelnik Rajmund 
Wróblewski swoją funkcję pełnił w okresie przed 1989 

rokiem, a nawet w okresie stanu wojennego.  To dla wielu 
ludzi z definicji dyskredytuje każdego, kto się wtedy uro-
dził. Jeśli w dodatku pracował „dla potrzeb tamtego ustro-
ju”, to od razu kieruje się jakieś wnioski do IPN lub wręcz 
od razu do prokuratury. A tu skierowano wniosek do Rady 
Gminy i Miasta, i radni uchwałę o nazwie podjęli. Chylimy 
czoła przed tym pięknym gestem, zachęcamy innych rad-
nych do takich przemyśleń.

Ale… i my mamy w zanadrzu jedną ze spraw, tyczą-
cych staranności w pracy Naczelnika Miasta i Gminy, Raj-
munda Wróblewskiego, właśnie z okresu stanu wojenne-
go. Ma wymiar swoistej anegdoty, bo w tym niewesołym 
czasie zdarzały się przecież także incydenty zabawne.

O sprawie opowiadał niegdysiejszy wojewoda jelenio-
górski, nieżyjący już Sylwester Samol. „W tamtym czasie, 
to znaczy w stanie wojennym – wspominał – w Nowo-
grodźcu, w wielkiej piekarni zdarzyła się awaria. W wy-
miarze technicznym, jakiś drobiazg. Urwała się śrubka 
przy maszynie. Ale wtedy nic nie było drobiazgiem, bo 
przecież wyłączone były telefony, a komórkowych nie było 
wcale. Odpowiednich śrubek też pod ręką nie było. Jedyną 
skuteczną łączność telefoniczną mieli komisarze wojskowi 
i tylko przez nich administracja cywilna mogła cokolwiek 
załatwić. I w Nowogrodźcu powstał kłopot, a władza stanu 
wojennego, jakakolwiek by ona nie była, nie mogła sobie 
pozwolić na to, żeby gdziekolwiek brakło chleba. Komi-
sarze wojskowi w pierwszym okresie stanu wojennego 
z kolei aż się palili, żeby podejmować jakieś interwencje. 
Wojsko było w pogotowiu, gotowe do każdej akcji, a tu 
wszędzie spokój… Kiedy więc naczelnik Wróblewski udał 

się do komisarza wojskowego i zameldował o tej awarii, 
to tenże pułkownik natychmiast zadzwonił do swojego 
(oczywiście – wojskowego) przełożonego i zameldował, 
że „W Nowogrodźcu potrzebna jest pomoc…”. Przełożo-
ny dalej już go zapewne nie słuchał, tylko wydał odpo-
wiednie rozkazy, takie, jak zrozumiał sytuację.

Nad ranem następnego dnia Rajmund Wróblewski, 
jak każdej doby początku stanu wojennego obchodził 
„swoje” miasto. Nagle usłyszał chrzęst gąsienic czołgo-
wych, warkot potężnych silników ciężkich pojazdów i… 
prawie przerażony zobaczył, że do miasta wjeżdża kolum-
na ciężarówek wojskowych, pełnych żołnierzy i wojsko-
we pojazdy towarzyszące. Cały batalion wojska pojawił 
się w małym miasteczku. Okazało się bowiem, że prośbę 
„o pomoc” wojskowi zrozumieli, jako prośbę o interwen-
cję, ale nie w sprawie piekarni (bo tego nikt nie dosłu-
chał), tylko w sprawie zaprowadzenia spokoju… Kiedy 
sprawa się wyjaśniła, wyżsi dowódcy nie kryli pewnego 
rozczarowania, że nie mogli się wykazać, żołnierze z ulgą 
wrócili do koszar, ktoś fachowo usunął drobną awarię 
i spokój znowu zawitał w Nowogrodźcu…”.

A co do telefonów w stanie wojennym, to na obsza-
rze województwa jeleniogórskiego, też było… powiedz-
my – zabawnie. Panował tu spokój, nie było potrzeby 
ograniczania i tak wątłej wolności, więc komisarz woj-
skowy zdecydował o włączeniu telefonów wcześniej, niż 
nastąpiło to gdzie indziej. Ale natychmiast podniosła się 
wrzawa, że skoro można w Jeleniej Górze, to powinno 
się też włączyć we Wrocławiu, bo przecież musi być spra-
wiedliwie. I było sprawiedliwie – na skutek decyzji władz 
centralnych natychmiast… wyłączono telefony w całym 
Jeleniogórskiem, żeby nie tworzyć precedensu…

Przytaczając tę anegdotę, zawartą m.in. w książce „Je-
leniogórzanie – kolorowe chwile”, autorstwa współpracu-
jącego z naszą Redakcją Cezarego Wiklika, zachęcamy 
do nadsyłania do nas innych wspomnień, o innych lu-
dziach, których pamięć warto uhonorować choćby not-
ką na naszych łamach. A może – wzorem Nowogrodźca 
– także nadaniem ulicom, placom, czy skwerom imion 
osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju lokalnego śro-
dowiska. A może już gdzieś są takie inicjatywy? Prosimy 
o informacje, będziemy o tym pisać. 

Burmistrz pamiętany

„… w Nowogrodźcu 
potrzebna jest pomoc…”

Z pewnością rodzaj herbu. Z reliefu widać, że poza wszelką 
wątpliwością dotyczy to miasta. Możemy podpowiedzieć, 
że ten postument zdobi centrum jednej z miejscowości Po-
górza Izerskiego, w granicach, na których działa Partner-
stwo Izerskie. Oczekujemy odpowiedzi na pytanie: Co to 
jest i co przedstawia ta oryginalna płaskorzeźba? Jeśli ktoś 
doda, kiedy została ustawiona w miejscu, gdzie i dziś stoi, 
to szans na wygranie upominku będzie więcej, ale… tej 
ostatniej informacji nie wymagamy. Pierwsza osoba, która 
odpowie na nasze pytanie otrzyma nagrodę książkową.


