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Na strychach znalezione
Wydawałoby się, że na strychach wiejskich domów niewiele dziś już można zna-

leźć, bo wszystko wylądowało albo na śmietniku (niekoniecznie – śmietniku historii), 
albo też zapobiegliwi zbieracze wynaleźli wszelkie „skarby”, odkupili, odsprzedali…

Ale to nie jest prawda, bo są takie miejsca, i są takie strychy, gdzie można wciąż 
odszukać przedmioty i obrazy sprzed wieku. Tak jak na tym, póki co – anonimowym 
– strychu w Pławnej Dolnej. Znaleźliśmy tu naklejone na drewniane ściany plakaty 
propagandowe z… I wojny światowej. Wydawałoby się, że to niemożliwe, aby bez kon-
serwacji, staranności właściwej dla archiwów mogły tak długo przetrwać… A jednak 
udało się im dożyć wieku, choć gospodarze tego domu z pewnością już odeszli. 

Kierujemy do naszych Czytelników apel – pokażcie nam swoje strychy!
To wydanie „Ech Izerskich” poświęcone jest w sporej części lokalnym muzeom, 

izbom muzealnym i wszystkim miejscom oraz ludziom, którzy dbają o pamiątki prze-
szłości. Powiedziano niegdyś mądrą sentencję – „Kto nie chce pamiętać o swojej prze-
szłości, ten w przyszłości może nie znaleźć dla siebie miejsca”.

Na Pogórzu Izerskim jest wielu takich, którzy pamiętają i dbają. Pokażmy ich i po-
każmy te miejsca. Zaprośmy ich na łamy „Ech Izerskich”, a nas… zaproście na swoje 
strychy. 

Redaktor Naczelna Bożena Mulik

Ulewa filmów i filmowej muzyki
XVI Festiwal Komedii Filmowych w Lubomierzu odbędzie się 

już za kilka tygodni. – Dokładnie w dniach 9 – 12 sierpnia – po-
wiedziała Jadwiga Sieniuć, która od początku pracuje przy orga-
nizacji imprezy i jest żywą kroniką wszystkich edycji tej imprezy, 
zasłużonej dla kultury filmowej Pogórza.

– W tym roku na pewno, jak zawsze, przyjedzie spora gru-
pa aktorów i twórców – powiedziała J. Sieniuć. – Potwierdzili 
swoją obecność m.in. Waldemar Krzystek, Robert Gonera, i in. 
będzie Olga Bończyk, która zaprezentuje swój recital w „Galerii 
za Miedzą. Tam też zorganizowana będzie wystawa zdjęć z filmu 
„80 milionów”, a sam film będziemy prezentować podczas Festi-
walu. Przyjedzie Michał Lorentz, twórca muzyki filmowej, który 
poprowadzi koncert w kościele pw. św. Maternusa. Odbędą się 
uroczystości związane z zamieszczeniem nowych tablic w „Za-
ułku Filmowym”. Ale Festiwal, to przede wszystkim prezenta-
cja filmów, a tych będzie po prostu – mnóstwo. Tuzin filmów 

zaprezentujemy w ramach konkursu, wśród nich będą „Listy 
do M” oraz „Wyjazd integracyjny”. Ponad 30 filmów zostanie 
zaprezentowanych w ramach niezależnego kina komediowego, 
a kolejnych ok. 50 – w dodatkowej prezentacji kina „Raj”. Tym 
razem na salę kinową przeznaczyliśmy miejscową salę teatral-
ną. A przypominamy, że hasło „kino Raj” nawiązuje do istnie-
jącego jeszcze w latach 60-tych lubomierskiego kina w jednym 
z domów w Rynku. Tego kina i tego domu już nie ma, ale rząd 
krzeseł z kina zachowaliśmy w Muzeum Kargula i Pawlaka, do 
którego gości Festiwalu także zapraszamy przy okazji bytności 
w Muzeum.

A w dniach Festiwalu jedną z większych atrakcji może być mecz 
„Aktorzy kontra Swojaki” o „Rosół na dwóch nogach”. Nazwa ta-
jemnicza, ale J. Sieniuć nie chce zdradzać rozwiązania. – To trzeba 
zobaczyć – mówi – a wszystkich serdecznie zapraszamy.

Czy to jest lwówecki pręgierz?
O tym, że w centrum Lwówka Śląskiego wymierzano niegdyś 

sprawiedliwość używając pręgierza – wiadomo powszechnie. 
Z rysunków wiadomo też, gdzie stała ta kamienna kolumna – 
nieopodal dzisiejszego kiosku z gazetami i tzw. fontanny sukien-
ników, dziś istnieje tam mały skwer. Dawniej ten fragment lwó-
weckiego placu nazywano Rynkiem Zbożowym. Wiadomo też, 
że liczni osobnicy byli karani chłostą w XVI i XVII w, właśnie 
w tym miejscu, ale nie wiadomo – kiedy pręgierz ustawiono, ani 
co się z nim (i kiedy stało). Nie jest to nic nadzwyczajnego, ana-
logiczne problemy mają zainteresowani losami pręgierza w Jele-
niej Górze, ale… z jedną różnicą.

Otóż można podejrzewać, że kamienny blok, przechowywany 
dziś w Sali Mieszczańskiej lwóweckiego Ratusza jest jedynym 
zachowanym elementem lwóweckiego pręgierza, którego szczyt 
dawniej zdobiła mała figurka kata z mieczem, zresztą kilkukrot-
nie niszczona przez różnych sprawców.

Historycy Lwówka Śląskiego wspominają o tym, że w stycz-
niu 1589 r. wychłostano pod pręgierzem za bluźnierstwo jedne-
go z mieszczan, w kwietniu 1589 r. żonę innego za cudzołóstwo 

(nikt wówczas nie myślał o parytetach, więc nie ma wpisów o po-
dobnym karaniu wiarołomnych mężczyzn).

Pręgierz usunięto wiosną 1760 r., bo przeszkadzał w wojsko-
wych paradach. Czy można potwierdzić lub zaprzeczyć tezie, że 
kolumna złożona w Sali Mieszczańskiej jest fragmentem pręgie-
rza. Pewnie tak, ale to już zadanie profesjonalnych historyków.

RĘKOEKODZIEŁO 
Na XIV Izerskiej Gali 

Tradycyjnie, 21 i 22 lipca odbywać się będzie w Mirsku kolejna, 
już XIV Izerska Gala. Zapraszamy szczególnie ciepło, bo w pierw-
szym dniu to my – Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Izerskie” 
będziemy prowadzić program pod naszym hasłem „Izerskie Kli-
maty – Izerskie Bogactwa”, a w ramach tego programu odbywać 
się będą m.in.: V Konkurs Rękodzieła Artystycznego – „Ręko-
ekodzieło” oraz „Izerskie Talenty” – przegląd zespołów, solistów 
i twórców – artystów Pogórza wszelkich specjalności. Towarzyszyć 

temu ma – to zachęta dla łakomczuchów – bezpłatna degustacja 
potraw! Nie zabraknie konkursów i zabaw dla dzieci, a wieczorem 
– dwa koncerty znanych zespołów – „Poparzeni Kawą 3” oraz „Big 
Cyc”. Wieczór zakończy się dyskoteką.

Niemniej atrakcyjnie zapowiada się drugi dzień, w którym od-
bywać się będą występy scenicznych zespołów folklorystycznych, 
zobaczymy niektóre z tych, o jakich piszemy na dalszych stronach 
dzisiejszego wydania „Ech” (m.in. Smolniczanie”, „Bogdanki”).

Popołudnie zakończy się – jak zwyczaj każe – wspólnie odśpie-
wanymi utworami, a potem – kolejne dwa koncerty – wystąpi ze-
spół „Vir” i Anna Wyszkoni, jako gwiazda wieczoru. A potem już 
tylko „Biesiada pod izerskim niebem”.

– To najlepszy termin na takie spotkanie właśnie w Mirsku – 
zapewniał Bolesław Faściszewski z UMG Mirsk – zapytany o pro-
gram i gwarancje pogody. W księgach Mirska zapisano, że to był 
termin dorocznych jarmarków, jakie siętu zwyczajowo odbywały, 
więc kontynuujemy najlepsze tradycje tego regionu.
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  Gryfów Śląski znowu starszy
770-lecie nadania praw miejskich w Gryfowie 

Śląskim obchodzono. 20 maja .
Imprezę pod nazwą ,,770-lecie Gryfowa Ślą-

skiego na Pogórzu Izerskim”  zainaugurowała 
konferencja popularno-naukowa prowadzona 
przez Mariusza Olczaka, dr Joannę  Nowosielską 
-Sobel oraz Mieczysława Gnacha. Podczas mszy 
w intencji miasta odbył się  koncert muzyki śre-
dniowiecznej zespołu Cornu Cervi z Kopańca, 
przyodzianego w stroje z epoki. 

A w  trakcie  imprezy rozstrzygnięto konkurs 
historyczny i wręczono zwycięzcom nagro-
dy. Późniejotwarto również wystawę  ,,Gryfów 

Śląski w starej fotografii”, którą przygotowało 
Towarzystwo Miłośników Gryfowa. Niezwykle 
barwnym i ciekawym punktem programu był 
historyczny korowód ulicami miasta poprowa-
dzony przez zespół Rocal Fuza.  Na czele pocho-
du szedł Burmistrz Miasta Olgierd Poniźnik, 
przed którym kroczyło dwóch konnych, z któ-
rych jeden ucharakteryzowany był na Bolesława 
Rogatkę, który to właśnie 770 lat temu nadał 
Gryfowowi prawa miejskie . Podczas obchodów 
prezentowane były rekonstrukcje nadania mia-
stu praw, bitew rycerskich oraz pokazy kunsztu 
katów. Imprezie towarzyszyły kramy rzemieślni-
cze oraz obozy. Kto chciał, ten mógł skosztować, 
jak smakuje „jedzenie średniowieczne”. Zwień-
czeniem imprezy był pokaz tańca z ogniem. 

   Festyn rodzinny w Mirsku
Festyn rodzinny wraz z uroczystymi obchoda-

mi Dnia Dziecka odbył się 2 czerwca na stadio-
nie miejskim w Mirsku. Na estradzie program 
artystyczny zaprezentowały  dzieci z przedszkoli 

oraz szkół Gminy Mirsk. Wszystkie występy na-
gradzane były gromkimi brawami zgromadzo-
nych licznie rodziców.  Nie zabrakło występów 
zespołów muzycznych, występu teatru z progra-
mem „Wilk i Zając”. Na uczestników wydarzenia 
czekało też wiele innych atrakcji, można było 
odwiedzić indiańską wioskę „Pocahontas”, obej-
rzeć wóz strażacki, wziąć udział w zmaganiach 
sportowo– rekreacyjnych organizowanych 
na boisku sportowym. Imprezie towarzyszyła 
wystawa prac plastycznych dzieci z placówek 
oświatowych Gminy. Wszystkie dzieci miały 
możliwość skosztowania przysmaków z grilla, 
mogły pobawić się na urządzeniach zabawo-
wych: zjeżdżalniach, trampolinach, dmuchań-
cach na stadionie. 

wiecznych zabudowaniach, które służą rodzinie 
francuskiej jako miejsce pracy. Rolnik, który 
oprowadzał grupę po swojej posiadłości nie 
ukrywał, iż największym skarbem dla niego sta-
nowi fakt, iż firma, którą prowadzi jest typowo 
rodzinna. Wszyscy członkowie rodziny zaan-
gażowani są w produkcję soczewicy oraz chów 
zwierząt gospodarczych. Wszystkie te składniki 
działalności wykorzystywane są w restauracji, 
którą prowadzą wspólnie.

Wizyta 4, 5, 6 –  grupa mogła poznać sposo-
by uprawy warzyw (ziemniaki, seler), produkcję 

piwa, serów oraz hodowlę łoso-
sia. 

Sobota była dniem targo-
wym. Na rynku głównym mia-
sta Le Puy en Velay zaroiło się 
od straganów, na którym każdy 
promował produkty lokalne 
typowe dla swojego miejsca za-
mieszkania. Na stoisku Stowa-
rzyszenia – LGD „Żywiecki Raj” 
nie zabrakło koronek, pięknych 

bukietów kwiatowych wykonanych z bibuły, za-
bawek drewnianych, gadżetów promocyjnych, 
nalewek i serów. Nasze stoisko cieszyło się du-
żym zainteresowaniem. Organizatorzy zadbali, 
aby dzień handlowy urozmaicić wydarzeniami 
kulturalnymi. 

Wszystkim uczestnikom wyjazdu zorgani-
zowanego przez „Żywiecki Raj” dziękujemy 
za fantastyczną atmosferę i życzymy sukcesów 
w produkcji, hodowli, sprzedaży produktów lo-
kalnych.

  Kongres Regionów
W dniach 30-31 maja 2012 roku uczestniczy-

liśmy w III edycji Kongresu Regionów w Świd-
nicy, prezentując województwo dolnośląskie, 
a szczególnie – produkty regionalne Pogórza 
Izerskiego. Uczestnicy spotkania mogli podzi-
wiać lawendę uprawianą w Uboczu, miody, 
miody pitne, przedmioty zdobione metodą de-
coupage, frywolitki, robótki szydełkowe oraz 
porcelanę.

Tegoroczny Kongres Regionów był obję-
ty Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Odbyło się kilkadziesiąt paneli dyskusyjnych 
i sesji plenarnych. Kongresowi towarzyszyły 
liczne imprezy  oraz wystawa, podczas której 
firmy z całego kraju zaprezentowały swoją ofertę 
dla jednostek samorządu terytorialnego. Wrę-
czone zostały również nagrody w prestiżowych 
rankingach samorządowych, organizowanych 
przez prasę oraz Związek Powiatów Polskich.

   Nasi w ojczyźnie lawendy
W dniach 8– 14 maj 2012 uczestniczyliśmy 

w projekcie przygotowanym przez LGD Żywiec-
ki Raj (Żywiec) i FAPA.

Oprócz nas do projektu zostało zaproszo-
ne  Stowarzyszenie „Rozwoju Spisza i Okolicy” 
(Łapsze Niżne). Z każdego LGD wytypowano do 
wyjazdu właścicieli pensjonatów agroturystycz-
nych, członków kapel góralskich, animatorów 
kultury, a także rękodzielników i producentów 
lokalnych produktów spożywczych. 

Do Pays du Velay, w Masy-
wie Centralnym we Francji, 
uczestnicy wyjazdu dotarli 
przez – Strasburg, który uda-
ło się nam też zobaczyć, in-
teresujący nie tylko dlatego, 
że tam odbywają się obrady 
plenarne Parlamentu Euro-
pejskiego oraz swoją siedzi-
bę ma Europejski Trybunał 
Praw Człowieka.

I Europejski Jarmark Produktów Lokalnych 
był elementem projektu współpracy między-
narodowej w ramach osi LEADER 2007-2013. 
Jego uczestnikami byli Polacy, Holendrzy, Por-
tugalczycy, Słowacy, Litwini, Łotysze, Belgo-
wie, Bułgarzy, Węgrzy, Estończycy, Irlandczycy, 
Słoweńcy, Włosi oraz Francuzi. Organizatorzy 
zadbali, aby uczestnicy jarmarku zobaczyli na 
własne oczy sposoby produkcji, promocji oraz 
sprzedaży produktów lokalnych, bowiem w od-
wiedzanych przez nas miejscowościach znajduje 
się wiele małych, wiejskich gospodarstw rol-
nych, które są wizytówką unijnych rozwiązań 
w rozmaitych zakresach.

Podzielono nas na grupy, z których każda 
miała inne zadanie

Wizyta 1 – grupa mogła przyjrzeć się, w jaki 
sposób wykorzystać naturalne ukształtowanie 
terenu do celów turystycznych, w jaki sposób 
wypromować lokalny produkt (mięso wołowe, 
truskawki), który niewątpliwie stanowi element 
budulcowy lokalnej tożsamości.

Wizyta 2 – grupa mogła poznać,  w jaki spo-
sób rolnicy łączą swoje siły, by tworzyć miejsca 
bezpośredniej sprzedaży swoich produktów: 
mleko, sery – ekologiczne, zdrowe oraz w jaki 
sposób wykorzystać walory przyrodnicze do ce-
lów rozwoju turystyki. 

Wizyta 3 – grupa udała się do pięknego go-
spodarstwa wiejskiego, stworzonego w średnio-

Wydawca: „Stowarzyszenie LGD Partner-
stwo Izerskie”, Ubocze 300, 59-600 Gryfów 
Śląski, www.lgdpartnerstwoizerskie.pl,  
tel. 75 7813163, red. nacz. – Bożena Mulik.

Z Da R Z y Ł O  s I Ę  Na  p O G ó R Z u. . .
   Wernisaż
W Centrum Informacji Turystycznej w Sta-

rej Kamienicy odbyła się  wystawa obrazów Iza-
beli Zatchiej, mieszkanki Jeleniej Góry od 1979 
roku. Z  zawodu pielęgniarka, po przejściu na 
emeryturę od 2007 roku  zajęła się malarstwem 
W swojej pasji  stosuje przeróżne techniki, szu-
kając nieustannie nowych motywów i tematów, 

Izabela Zatchiej jest laureatką nagrody Grand 
Prix oraz pierwszego miejsca w kategorii otwar-
tej I Karkonoskiego Konkursu na Kartkę Świą-
teczną – „Życzenia prosto z serca AD 2010 r.”. 
Brała udział w wielu konkursach, wystawach 
zbiorowych i plenerach. 

W Starej Kamienicy, w Galerii ,,art-i-cit” 
została zorganizowana pierwsza samodzielna 
wystawa. Temat przewodni wystawy to ,,Poszu-
kiwanie…”, każda osoba podziwiająca galerię 
może zinterpretować na swój sposób.  

Wizyta studyjna w Dolinie Baryczy
W dniach 28-30 marca 2012 r. przedstawiciele 

z terenu Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izer-
skie odbyli wizytę studyjną do Doliny Baryczy. 
Tematyka wyjazdu dotyczyła budowania marki 
regionu. Było seminarium, odwiedziny lokal-
nych producentów i usługodawców: sadowni-
ków, restauratorów  i piekarza. Zaprezentowano 
nam ozdoby z suszu roślinnego.  Zwiedzaliśmy 
aktywne miejscowości: Lędziny, Krośnice, Po-
tasznię; Ośrodek Edukacji Ekologicznej, Szkolne 
Schronisko Młodzieżowe, Spółdzielnię Socjalną  
„Szklany Świat”. Piekliśmy chleb w gospodar-
stwie „Rogata Owca”.  Podsumowanie wizyty 
odbyło się w „Starym Młynie” u użytkowni-
ków znaku Dolina Baryczy Poleca. Serdeczne 
podziękowania dla Natalii Stankiewicz, naszej 
przewodniczki ze strony Stowarzyszenia LGD 
„Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

   siła „dętych”
W Olszynie 1 maja 2012 roku odbył się VI 

Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych im. 
Jerzego Szmajdzińskiego. Połączony był z Ju-
bileuszem 60-lecia Orkiestry reprezentacyjnej 
Miasta i Gminy Olszyna (o Orkiestrze szerzej 
– w innym miejscu tego wydania „Ech”). W im-
prezie wzięły udział  orkiestry dęte z Czech  
i z Polski, a rozpoczęła ją  odprawa kapelmistrzów. 
Później, już na stadionie, koncert rozpoczęła Or-
kiestra z Trutnova w Czechach, następnie grały 
orkiestry ze Starogradu Gdańskiego, Lubawki, 
Ogrodzieńca, Olszyny, Żelaznego Brodu (Cze-
chy), Białej, Oławy, Trzebnicy oraz Iłowej. 

W przerwie przyznane dyplomy uznania 
i wręczono honorowe odznaczenie ,,Zasłużony 
dla kultury polskiej” Orkiestrze Reprezentacyj-
nej z Olszyny. Gościem specjalnym była posłan-
ka na Sejm RP Małgorzata Sekuła Szmajdzińska 
wdowa po Jerzym Szmajdzińskim, który zginął 
tragicznie podczas katastrofy lotniczej w Smo-
leńsku, i który jest patronem Festiwalu Orkiestr 
w Olszynie. Jubileusz Olszyńskiej Orkiestry 
Dętej była również okazją, aby wyróżnić kapel-
mistrza Andrzeja Tomasza Drozdowicza, listem 
gratulacyjnym Ministra Kultury, a prezentem 
specjalnym z okazji jubileuszu był instrument 
o nazwie saxhorn barytonowy, który został 
ufundowany przez starostę lubańskiego Walere-
go Czarneckiego. 

  XXII sesja sejmiku  
Województwa Dolnosląskiego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – 
Partnerstwo Izerskie 17 maja 2012 roku uczest-
niczyło w XXII Sesji Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego. Podczas przerw w obradowaniu 
Radni Województwa mogli zapoznać  się  z na-
szym regionem. Zaprezentowaliśmy wyroby 
lokalnych rękodzielników: figury z masy papie-
rowej i solnej, biżuterię  z drewna i przedmioty 
zdobione techniką decoupage oraz produkty 
regionalne  różnego rodzaju: chleby, miody, po-
widła oraz ciasta. Przedstawiliśmy naszą ofertę 
turystyczną, wydania gazety gazety ,,Echa Izer-
skie”, i in. Zaprezentowaliśmy również   osiągnię-
cia naszego LGD oraz plany na przyszłość. 
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– Obejmowałem tę orkiestrę 15 lat temu, było w niej wówczas 
dziewięciu nobliwych mężczyzn. W okresie kilku następnych ty-
godni dwóch z nich zresztą zmarło, a dziś zespół liczy 33 osoby, 
z tego jest tylko piątka starszych, reszta nie przekroczyła 25 roku 
życia, kilkoro to 14 – 16-latki, ale… najważniejsza jest muzyka, 
a nie metryka… – Andrzej Drozdowicz, kapelmistrz reprezen-
tacyjnej orkiestry Olszyny, który to zespół właśnie obchodzi ju-
bileusz 60-lecia wie, że jeśli jego orkiestra ma mieć przyszłość, 
to musi być z każdym rokiem odmładzana, ale i musi tworzyć 
harmonię ludzi lubiących pracować razem. Lubią się i rozumieją, 
choć między najmłodszym, a najstarszym jest ponad pół wieku 
różnicy.

Muzycy mają co tydzień 5-godzinną próbę, a dojeżdżają na nią 
spod Bogatyni, ze Lwówka, czy Lubania. – 
W tej orkiestrze gra też trójka moich dzieci 
– przyznaje A. Drozdowicz. – Jedno z nich, 
studentka we Wrocławiu, jest niemal cho-
ra, jeśli zajęcia uniemożliwiają jej udział 
w próbach, czy koncertach.

Orkiestra bowiem często koncertuje. Co-
rocznie ma ponad 40 publicznych wystę-
pów, co jest o tyle trudne, że wciąż wymie-
nia się część składu. I nie może być inaczej, 
skoro także w obecnym zespole jest szóstka 
maturzystów. – Żałuję każdego odejścia – 
przyznaje kapelmistrz – ale to naturalne. 
Przez te 15 ostatnich lat przez orkiestrę 
przewinęło się chyba ponad sto osób…

Początki Reprezentacyjnej Orkie-
stry Olszyny sięgają 1952 r., kiedy to 1 
maja odbył się pierwszy występ publicz-
ny, wówczas patronem zespołu była Fa-
bryka Nawozów Fosforowych w Ubo-

czu, koło Gryfowa. Fabryki już nie ma, orkiestra ocalała.  
W latach 70-tych orkiestrę przejął ośrodek kultury w Gryfowie, 
który po ćwierćwieczu się jej pozbył pod pretekstem oszczędno-
ści. – Rozumiem potrzebę zaciskania pasa – przyznaje A. Droz-
dowicz – ale roczne utrzymanie naszej orkiestry to 30 – 50 tys. zł. 
Na potrzeby zespołu dorabiamy koncertami, są więc pieniądze 
na drobiazgi w rodzaju krawatów, wymianę niektórych instru-
mentów, itp. A wygoda i splendor z posiadania własnej orkie-
stry przez lokalny samorząd są spore, bo – wbrew potocznym 
wyobrażeniom – okazji do uczczenia muzyką przeróżnych świąt 
nie brakuje w kalendarzu. A podkreśleniem obecności Orkiestry 

w Olszynie jest Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych, któ-
ry do miasta ściąga sporo renomowanych zespo-
łów, także z Czech, gdzie kultura muzyczna i chęć 
muzykowania w gromadzie jest imponująca.

– Ale, co zabawne, Czesi właśnie nas zaprasza-
ją na swoje uroczystości – mówi A. Drozdowicz. 
– Gramy taką muzykę, której dobrze się słucha na-
wet tam, gdzie dobrych zespołów nie brakuje.

To trudne hobby i nie dla każdego. Oszacowano, 
że serce trębacza w trakcie koncertu jest tak obcią-
żone, jak górnika fedrującego ręcznie w XIX w.! 
Do niektórych instrumentów trzeba mieć nie tylko 
serce, ale i krzepę, bo są i takie trąby, które ważą 
niemal 30 kg, a bywają festiwale, podczas których 
orkiestra maszeruje – jak w Usti nad Łabą – 6 km! 
A z drugiej strony – trzeba ćwiczyć wciąż giętkość 
palców, układy marszowe, i in. elementy koncertu. 
Nie ma taryfy ulgowej, bo w okresie świąt państwo-
wych olszyńska orkiestra czasami jest rozrywana 
na koncerty w dwóch-trzech miejscowościach – 
poza rodzimą Olszyną płynął prośby z Lubania, 

Lwówka, Gryfowa… 

– Czy gramy efektownie? Z pewnością gramy dobrą muzy-
kę – odpowiada A. Drozdowicz. – Lubimy utwory, polskie i ra-
dzieckie marsze, nie przepadam za „jazgotem” orkiestr, które są 
właściwie tłem do występów kuso odzianych mażoretek (mażo-
retki – dziewczyny towarzyszące tańcem zespołom orkiestr dętych 
– przyp. aut. – zwyczaj mający prawie 200-letnią historię, w Pol-
sce występują głównie przy orkiestrach wielkomiejskich (Poznań), 
czy kopalnianych). Skupiamy się na muzyce i za naszą muzykę 
jesteśmy cenieni, o czym świadczą nagrody, wyróżnienia, tytuły 
i zwycięstwa w różnych festiwalach.

Dziewczyn w olszyńskiej orkiestrze nie brakuje – grają na 
trąbce, saksofonie, klarnecie, więc jeśli ktoś zechce posłuchać, jak 
brzmi muzyka dobrej orkiestry – powinien zajrzeć do Olszyny. 
Najlepiej – 1 maja, wtedy z reguły występują na swoim koncercie 
jubileuszowym. Ale okazji do muzyki jest przecież bez liku...

Trąbki, klarnety, puzony, waltornie, flety…

sześćdziesiąt lat muzyki

Osiem wieków Wlenia
W tym roku nie odbędą się Dni Gołębiarki, być może przyj-

dzie poważnie zaoszczędzić na kilku innych przedsięwzięciach 
kulturalnych, ale powodem takich cięć nie jest ogólna mizeria, 
a zgromadzenie pieniędzy na możliwie efektownie przygotowany 
jubileusz – 800 lat Wlenia.

To już za niespełna dwa lat Wleń wkroczy w swój dziewiąty 
wiek istnienia. Zapewne wówczas będzie już otwarty do po-
wszechnego zwiedzania zamek na wzgórzu nad miastem, zakoń-
czone będą kolejne etapy prac przy rewitalizacji pałacu Lenno, 
stanowiącego jeden kompleks z Wleńskim Gródkiem – najstar-
szym kamiennym zamkiem w całej Polsce.

A już dziś można podziwiać w siedzibie OKSiT miniaturę 
zamku według stanu przed zburzeniem w 1643 r., powstałą w tu-
tejszej pracowni, kierowanej przez Andrzeja Góreckiego. – To 
mocno uproszczona wizja – mówi A. Górecki. – Przygotowuje-

my bardziej precyzyjny wizerunek tego zamku i mamy nadzieję, 
że będzie on efektownym elementem obchodów jubileuszu.

Merynosy są 
(dla mnie) najlepsze

– Dwa lata temu zajrza-
łam do siedziby stowarzy-
szenia „Baby Izerskie” – po-
wiedziała Aneta Kędziorek 
ze Starej Kamienicy. Wspo-
mniane „Baby” to grupa ko-
biet, którym dowodzi Beata 
Chlebowska, uznana artyst-
ka, twórczyni witraży, ale 
interesująca się wszelkim 
rękodziełem. – Zaczęłam 
od mozaiki szklanej, przy 
której pocięłam sobie palce, 
potem próbowałam witraży, 
ale zaintrygował mnie filc, 
jako surowiec, który jest 
przyjazny ciału, możliwie 
najbardziej naturalny z do-
stępnych i pozwalający się 
barwić na wszelkie sposoby, więc efektowny. Ale wełna wełnie 
nierówna, są rasy owiec, które mają wełnę tak sztywną niemalże 
jak sierść, inne niewiele odbiegają. Szukając „swojej” wełny tro-
chę błądziłam, w końcu trafiłam na merynosy.

Jeśli komuś się wydaje, że można po prostu przysiąść, popa-
trzeć w książki i zrobić coś „z marszu”, to się myli. A. Kędziorek 
przyznaje, że jej doświadczenia opłaciła – bez żadnej przesady 
– własną krwią. – Różne techniki wymagają używania ostrych 
igieł przy formowaniu filcowych paciorków i innych kształtów. 
A tam, gdzie trzeba szybko posługiwać się igłami, tam krew po-
cieknie. Ale to fantastyczna praca, której wynik zależy tylko od 
naszej wyobraźni i czasu. Zresztą… nie zawsze można przewi-
dzieć końcowy efekt, bo wełna przy filcowaniu bywa kapryśna, 
a i pomysły w trakcie pracy też mogą się weryfikować same z sie-
bie.

Najostrzejszym sędzią A. Kędziorek była i jest jej mama. – 
Prawdę powiedziawszy – przyznała twórczyni – nie zrobiłam 
jeszcze niczego, co mama uznałaby za skończenie dobre. Zawsze 
znajdzie jakieś „ale”. Inna sprawa, że w tej branży gusta są nie-
zwykle rozbieżne, bo prace, które mi się podobają nie zawsze 
trafiają w gust klientek, ale i odwrotnie – zachwycają się tymi, 
które ja bym odrzuciła. Korale dla jednej z moich najbliższych 
koleżanek robiłam… z osiem razy!

Bransolety, pierścionki, broszki, z wełny lub płatów filcu, oczka 
korali okrągłe, lub w formie prostopadłościanu, twardsze, lub 
bardziej miękkie, w technice na mokro, albo na sucho… Można 
przebierać między wzorami i technikami. – Kulki są przewidy-
walne, choćby dlatego, 
że jednobarwne, a ko-
rale – ślimaczki, war-
stwowo barwione, już 
nie zawsze – mówi A. 
Kędziorek. – Jedno, co 
się nie zmienia, to pró-
by poszukiwania wciąż 
od nowa odmiennych 
wzorów. Ale kiedy 
sięgam myślą wstecz, 
to muszę przyznać, 
że choć dziś potrafię 
nieporównanie więcej, 
to największą radość 
sprawiały mi pierwsze 
kroki, kiedy z każdym 
ruchem igieł odkry-
wałam nowe możliwo-
ści tworzenia.
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Czy można sobie wyobrazić, że ktoś z Rzeszowa zamawia pie-
czoną świnię pod Gryfowem, wyłącznie dlatego, że taka właśnie 
mu smakuje, a inne – nie? Tego sobie nie trzeba wyobrażać, taka 
jest „świńska prawda”!

– Z naszymi pieczonymi świnkami byliśmy już niejeden raz 
w Rzeszowie, ale i Krakowie, Warszawie, Berlinie, na prezydenc-
kich dożynkach z Bronisławem Komorowskim w Spale… – ro-
dzinna czwórka specjalistów w pieczeniu mięsa w jednym kawał-
ku ma co wspominać. Ta czwórka – to Zbigniew, szef zespołu 
i głowa rodziny, ale też Ireneusz Karol, Zbigniew i Andrzej, co 
oznacza właściwie piątkę, do której trzeba dodać Halinę, żonę 
pierwszego ze Zbigniewów i matkę jego czterech synów, bo to 
ona jest autorką efektownych czapek (do tego wątku wrócimy) 
i prowadzi kalendarz podróży rodziny Ludkiewiczów. A jest to 
skomplikowana sprawa. W kwietniową niedzielę najpierw trzeba 
było upiec, a potem rozwieźć aż pięć świń, na trzy wesela i dwie 
inne imprezy.

– To nie jest nasz rekord – wspomina Zbigniew-nestor. – Zresz-
tą trudno mówić o rekordach, bo podróż podróży nierówna, a 40 
lat w tej pracy minęło… Może nie „jak jeden dzień”, ale szybko. 
Czy można porównać konieczność upieczenia, transportu i JED-
NOCZESNEGO serwowania w porcjach 10 świń dla 1,5 tysiąca 
gości we Wrocławskiej Hali Ludowej z prawdziwym show, jakie 
się odbyło przy okazji upieczenia świnki z Zacisza dla restauracji 
„Quo Vadis” w warszawskim Pałacu Kultury? – To było przeży-
cie – wspominają dwaj uczestnicy. – W tej restauracji odbywało 
się przyjęcie w stylu rzymskim, w wielkich akwariach pływały 
wielkie ryby, które potem podawano po przyrządzeniu na stoły, 
w złotych klatkach tańczyły „rzymskie” westfalki, w bardzo ską-
pych strojach, żeby nie powiedzieć, że topless, a potem weszli-
śmy my, w efektowny sposób wnosząc naszą świnkę… Było co 
oglądać… 

A cała sprawa zaczęła się w… Macedonii, na terenie dzisiejszej 
Grecji. Tam właśnie dziadek praktykował tradycyjne w regionie 
pieczenie baranów. Kiedy przyjechali do Polski, znowu były ba-
rany, ale z czasem przeszli na świnie, niekiedy przerywane pie-
czeniem dziczyzny.

– Tajemnica smacznej pieczeni tkwi w naturze – wyjaśniają. 
– Jeśli zwierzęta są karmione jak trzeba, to potem i pieczeń jest 
smaczna. Jasne, że są potrzebne właściwe przyprawy i cała magia 
ognia i żaru (świnie są pieczone na drzewnym żarze 13 – 15 go-
dzin!). To praktyka pokoleń – tak upiec wielkie zwierzę, do 140 
kg żywej wagi, żeby – poza skórą – nic nie było przypalone, a całe 
mięso równo upieczone, soczyste. Poza skórą, bo ta siłą rzeczy 
jest jedną z osłon. Początkowo hodowaliśmy własne świnie, ale 
z czasem to przestało być możliwe. Szybko jednak zakończyli-
śmy przygodę z kupowaniem zwierząt w każdym gospodarstwie 
hodowlanym. Dziś sprowadzamy je tylko z małych gospodarstw, 
o których wiemy, jak tam przebiega hodowla.

Dawniej wszystko było prostsze – gospodarze do użyźniania 
pól swoich niezbyt wielkich upraw używali obornika ze swoich 
chlewów i stajen, rośliny miały naturalny nawóz, więc karma dla 
zwierząt – stały skład… Wszystko było przewidywalne. Dziś jest 
inaczej, czego najlepszym dowodem był krótki epizod z piecze-
niem baranów sprowadzanych z Australii czy Nowej Zelandii. 
Nasze smakowały, tamte nie sma-
kowały. A odpowiedzialność za 
to spadała na rodzinę Ludkiewi-
czów. Nie chcieli ryzykować, wo-
leli droższe, ale nasze.

– Dawniej piekliśmy zwierzęta 
na drewnianych kołkach – Zbi-
gniew Ludkiewicz pokazuje bo-
gaty zbiór fotografii – a z reguły 
cały sprzęt, a także kilka kubików 
drewna pakowaliśmy na samo-
chody i wieźliśmy do klienta. 
Pieczenie odbywało się na jego 
oczach. Trochę kłopotliwe, ale 
sympatyczne. Tyle, że w różnych 
warunkach nie zawsze można 
było osiągać najlepsze efekty. Któ-
rejś zimy mieliśmy zamówienie ze 
Świeradowa Zdroju. Niby nieda-
leko, kamieniem rzucił, ale mróz 
koszmarny, śniegu mnóstwo, więc 
nie mogliśmy się przebić z drew-
nem. Przygotowaliśmy pieczoną 
świnię w domu, zawieźliśmy go-
tową. I to była ta dobra odmiana.

Gdyby nie ona, trudno byłoby przeprowadzić choćby serwo-
wanie pieczonych świń w Hali Ludowej, nie wspominając o Pa-
łacu Kultury. Ale… jak przewieźć gorące mięso spod Gryfowa 
do Rzeszowa w mroźną zimę na dystansie 750 km? – Są sposoby 
– zapewniają. – I to skuteczne, bo do Rzeszowa jeździliśmy nie-
jeden raz. Pieczone świnie z Zacisza występowały też w swojej 
ostatniej życiowej roli m.in. w telewizyjnym programie „Bar”, 
gdzie zajadali się nimi i Krzysztof Ibisz, i „Pan Boczek” z „Kiep-
skich”. Smakowi zaciszańskiej wieprzowiny uległ też jeden z le-
gnickich biskupów.

– Jego wizyta w Zaciszu – wspomina rodzina – wypadła w cza-
sie postu. Ale słyszał o naszym przysmaku tak dużo, że wszyst-
kim dał dyspensę i mogliśmy jego też poczęstować.

Smaki z Zacisza pamiętają też i Niemcy, i Francuzi, którzy tu 
wracają co rok, by spróbować pieczystego, tym bardziej rodacy. 
– Jeden z nich zadzwonił niedawno – mówi Halina Ludkiewicz – 
i zapytał, czy wciąż się tym zajmujemy. Jadł kiedyś, z 10 lat temu 
naszą świnkę, a teraz miał jakąś uroczystość, więc przypomniał 
sobie i smak, i zapach, zamówił. Pojechaliśmy z nią za Zieloną 
Górę. Albo przypadek gości z Krakowa… Bogaci ludzie, mający 
niesamowity dom, z piwnicami pełnymi trunków z całego świa-
ta. Kosztowali naszej świni gdzieś w okolicy, zamówili malutką, 
15-20 kilogramową (transport był droższy, niż robota), na kame-
ralne przyjęcie w Krakowie. A że podróżują po całym globie, to 
na „przystawkę” przed podaniem naszej świni pokazali swoim 
gościom pieczenie świni w dole ziemnym, w liściach gdzieś na 
Nowej Gwinei. Z wszystkimi szczegółami, jak świnię okłada się 
liśćmi, jak się zasypuje gorący dół piaskiem, jak potem wyglą-
da ceremoniał jedzenia (kobiety dostają liście, mężczyźni mięso, 
a dzieci… wylizują kości). A potem powiedzieli swoim gościom, 
że to wszystko nic, prawdziwy smakołyk właśnie wjeżdża… To 
znaczy – „świnia po zaciszańsku”.

– A czy w waszym domu mię-
so jest często na stole? – zapyta-
liśmy.

– Codziennie – odpowiedzie-
li. – Wprawdzie różni członkowie 
rodziny mają przeróżne gusta 
żywieniowe, ale zdecydowana 
większość ubóstwia potrawy mię-
sne. My chyba nie potrafilibyśmy 
dawać naszym klientom tego, co 
nam samym nie smakuje.  

– A czy można piec więcej 
zwierząt, zwiększać dochody?

– Może i można – mówią, choć 
z powątpiewaniem. – Ale nie 
chodzi o to, by stworzyć „taśmę 
pieczonych zwierząt”, bo nasi go-
ście przywykli do deklarowanej 
jakości naszych pieczeni. I niech 
to zostanie wyznacznikiem na-
szej pracy. Nie ilość. Tylko ten 
smak i zapach, który się kojarzy 
ze „świnką po zaciszańsku”

Wesela, poprawiny, pałacowe 
bankiety i rzymskie uczty

po zaciszańsku

Polak z Niemcem, 
najlepiej… po angielsku

(Zawidów) Turnieje z polską energią, spotkania z niemiecką 
kulturą – na tym opiera się m.in. kalendarz współpracy uczniów 
z Zawidowa i niemieckiego Bernstadt. Fundament tej współpra-
cy jest niezwykle trwały, wręcz dosłownie, bo umocniła go bu-
dowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w Zawidowie i moderni-
zacja szkoły w Bernstadt – efekt wspólnego projektu unijnego. A 
teraz, skoro jest fundament – jest baza, to wieńczy ją efektowna 
nadbudowa – systematyczne lekcje. Co dwa tygodnie uczniowie 
z Bernstadt odbywają wyjazdowe zajęcia w Zawidowie, i odwrot-
nie. Takie spotkania są przede wszystkim cenne dlatego, że oba-
lają stereotypy, pokutujące po obu stronach granicy. Gdy zna się 
fakty, nie ma miejsca, by je stosować w codziennych relacjach. 
Zabawne skądinąd, ale i symptomatyczne, że „mostem porozu-
mienia” młodych Polaków i Niemców stał się język… angielski, 
klucz do dialogu polsko-niemieckiego. W kwietniu młodzi soli-
ści z Niemiec wezmą udział w zawidowskim Festiwalu Piosenki 
Angielskiej. I trzeba mieć nadzieję, że jak już zaczną ze sobą roz-
mawiać, to wzajemnie będą się uczyć polskiego i niemieckiego. 
Jeśli angielski ma być w tym pomocny, to tym lepiej.

Mostki – malownicze 
dowody „inżynierii”

Dziś mówimy o „infrastrukturze drogowo-mostowej”, kilka 
pokoleń wstecz ludzie śpiewali o „zielonym mosteczku, który 
ugina się”. Niby to samo, ale nie tak samo. Dzisiejszy pragmatyzm 
wygrywa z niegdysiejszym romantyzmem i to jest oczywiste. 

Ale oczywiste jest też, że nie powinny znikać znad naszych po-
toków i strumieni takie mostki, bo stanowią nie tylko malowni-
czy element krajobrazu, ale też są rodzajem zabytku, który warto 
– o ile to możliwe – zachować. Tym bardziej, że możemy się na-
tknąć na takie budowle w wielu miejscach. Dziś pokazujemy dwa 
– z Chmielenia w gminie Lubomierz i Świecia w gminie Leśna.

Czy nasi Czytelnicy wskażą nam inne, równie godne fotogra-
fii? Bardzo o to prosimy…

praca dla setki
W Olszynie powstanie w okresie kilkunastu najbliższych mie-

sięcy nowa wytwórnia Zakładów Mięsnych „Niebieszczańscy”. – 
Udało się nam wesprzeć działania tej firmy w Agencji Moderni-
zacji i Restrukturyzacji Rolnictwa – powiedział burmistrz, Leszek 
Leśko. – Budowa zakładów zacznie się jeszcze tej jesieni, a pracę 
w Olszynie, po zakończeniu inwestycji, znajdzie prawie sto osób.
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Z pokoju, w którym lekko skrzypią 
deski w podłodze słychać cichutki 
jazz, a za oknami – ptaki. Na chropa-
wych ścianach wielkie obrazy, kapią-
ce ciepłymi kolorami. Na parapecie 
– książeczka, która otworzyła mi się 
na stronie z wierszem, zaczynającym 
się od frazy: „… pada z nieba suchy 
deszcz, o parapet uderza myślami 
(…) kapią łzy jazzowej ballady”. Czy 
można uwierzyć, że to zwyczajny 
pensjonat w zwyczajnej wsi, gdzie na-
wet sklep niedawno zlikwidowali?!

A tak jest w istocie, chociaż powie-
dzieć o tym domu, że jest zwyczajny, 
jest nieporozumieniem. – Mogę po-
wiedzieć, że uciekłem z Warszawy 
do takiego domu, tego właśnie domu 
– powiedział Olgierd Pikiewicz, który 
jest twórcą wszystkich wiszących tu 
obrazów, ale też właściwie sam stwo-
rzył kolejne życie tego domu, kupując 
go przed dwoma laty. Porzucił malo-
wanie (obrazów), wziął się za malo-
wanie (ścian), a poza tym pasowanie 
desek, zbijanie tynków, itp. Stworzył 
oazę dla siebie, swojej rodziny i gości. 
Tych, którzy szukają noclegu, jakiego 
nie znajdą w hotelach. Jeśli ktoś nie 
znosi leciutkiego zapachu 80-letniej 
szafy, gdy go irytuje, że cicho skrzyp-
nie pod nim łóżko, albo zatrzeszczą 
schody – niech szuka noclegu gdzie 
indziej.

– Ponad wszystkie inne meble 
przedkładam te, które pochodzą 
z okresu międzywojnia – mówi O. Pi-
kiewicz. – Dlatego i meble, i wystrój 
całego domu podporządkowałem tej 
właśnie aurze. Ściągałem tu meble 
z połowy Polski, ale… nie ma żad-
nego z Warszawy. Tam się takie nie 
uchowały. A kiedy w pokoju widzi 
się też ebonitowe, czarne włączni-
ki lamp, telefony o kształcie zacho-
wanym w pamięci filmów, żeliwne 
zlewy, albo poddane erozji słońca 
i wody poczerniałe deski, to trudno 
się dziwić, że goście „wsiąkają” w ko-
loryt tego domu, nim się spostrzegą, 
jak szybko mija czas.

W Przecznicy było dawniej mnó-
stwo hoteli i pensjonatów, dziś wła-
ściwie ich nie ma. Ten dom, pod 
numerem 98 powstał właściwie nie-
dawno, w 1935 roku, ale przechodził 
tak pogmatwane koleje losu, że ma 
życiorys bogatszy, niż niejeden z oko-
licznych pałacyków.

– Gdy go kupiłem – wspomina 
właściciel – nie było tu nic.  Kiedy 
chciałem się umyć w ciepłej wodzie, 
wystawiałem miskę na słońce, całymi 
miesiącami zbierałem stare deski, by 
odtworzyć nastrój domu, pasowałem 
do ścian łupek, by obrazy dodatkowo 
ożywały w kontraście z tłem. Wysta-
wiane były w Niemczech, Szwajcarii, 
na Węgrzech i w USA, w Wielkiej 
Brytanii i w Hiszpanii, a dziś wiszą 
w Przecznicy. Goście niemal dosłow-
nie ocierają się o sztukę.

– To dobre miejsce dla twórców 
– mówi gospodarz. – Tuż za ścianą 
domu – ściana lasu. Wystarczy kwa-
drans, by dojechać do miasta, ale wy-
starczy tylko zechcieć, a nie dochodzi 
tu zgiełk z telewizora. W tym domu 
spełniłem swoje marzenia, a właści-
wie – spełniłem je tym domem. Go-
ście też mogą tego tutaj spróbować.

Dom pełen wierszy, jazzu i kolorów

aRT pENsION
Pochwalcie się!
W każdej gminie bardzo często dzieje się coś: inte-

resującego, zabawnego, godnego popularyzacji. stara-
my się do takich informacji docierać, by przekazać je 
wszystkim mieszkańcom pogórza Izerskiego, ale nie 
zawsze jest to możliwe, nie zawsze zresztą o tym wiemy. 
pochwalcie się, szanowni Czytelnicy! Nasi reporterzy 
będą chwili dotrzeć na miejsce tych zdarzeń, porozma-
wiać z uczestnikami, albo – co najmniej – opisać, co się 
wydarzyło. Takie zgłoszenia przyjmujemy pod nume-
rem telefonu 602-701-456. Zapraszamy.

Poniżej – próbka takich informacji z Gminy Leśna.

Kobiety wygryzły…
…mężczyzn z funkcji sołtysów. Na 13 sołectw już tyl-

ko w pięciu pozostali mężczyźni, przewaga kobiet peł-
niących tę funkcję utrwaliła się po ostatnich wyborach. 
– Ta funkcja w lokalnych środowiskach jest prestiżowa – 
powiedział burmistrz Gminy, Jan Surowiec. Mieszkańcy 
wsi wiedzą najlepiej na kogo i z jakich powodów gło-
sują, więc autentyczność wyborów nie podlega dysku-
sji. Burmistrz Leśnej nie tylko nie zaprzeczył, ale wręcz 
podkreślił, że – niezależnie od płci – jedną z najważniej-
szych cech sołtysa jest rzeczowość i otwartość, a takich 
cech kobietom nie brakuje. Zauważył też, że znacząco 
obniżył się ostatnio przeciętny wiek sołtysa.

Trzy w jednym
Orlik dla piłkarzy, korty dla tenisistów, a lodowisko 

dla łyżwiarzy – taki kompleks obiektów sportowych 
powstał w Leśnej. Wprawdzie lodowisko będzie czyn-
ne tylko w chłodniejszych porach roku, ale to pierwsza 
tego typu instalacja w tym mieście w jego długiej histo-
rii. Wprawdzie lodowisko można mrozić nawet i przy 
plus 10 st. C, ale przy takiej temperaturze kosztowałoby 
to fortunę, więc nie pora na takie zbytki. Ale już na naj-
bliższą zimę warto zaopatrzyć się w łyżwy, a do jesieni 
wybierać między rakietą tenisową, a piłką.

Rzeki po liftingu
Kwisa, Bruśnik i Potok Miłoszowski sprawiały w gmi-

nie Leśna sporo kłopotów. Wypłycone koryta i porwane 
brzegi oznaczały kłopoty przy wyższej wodzie, o którą 
po ulewach nietrudno. Na Kwisie w Szyszkowej zaczęły 
powstawać wręcz wyspy, a brzegi Bruśnika w Świeciu 
wyglądały jak po przejściu stada wściekłych bobrów. – 
To już w większej części przeszłość – mówi Jan Suro-
wiec, burmistrz. – Z naszego budżetu przy udziale środ-
ków unijnych nie tylko przebudowaliśmy wiele mostów, 
m.in. w Świeciu, zachowując ich tradycyjną formę, ale 
też wzmocniliśmy brzegi, pogłębiliśmy koryta tych cie-
ków.

Holozofia – co to?
Towarzystwo Holozoficzne z Pobiednej, wraz z przy-

jaciółmi, stanowi taką grupę ludzi, którzy z dobrego ser-
ca chcą bezinteresownie pomagać innym. – Jestem pod 
wrażeniem tej pracy – powiedział J. Surowiec. – Mottem 
pracy grupy mieszkańców Woli Sokołowskiej, w której 
działa Towarzystwo jest po prostu zwyczajne „czynienie 
dobra”, choć to dość niemodne powiedzenie w tzw. dzi-
siejszych czasach. Ale… jeśli nawet obcokrajowcy włą-
czają się w tę pracę, przygotowując plac dla bezpiecz-
nych zabaw dzieci, czy też (w porozumieniu z sołtysem 
i Radą Sołecką) stawiają płotki zimowe, żeby okolicznej 
drogi nie zawiewało śniegiem, to z pewnością wymaga 
serdecznego podziękowania. 

Tym bardziej, że sednem działań Towarzystwa jest 
przede wszystkim budowa właściwych relacji ludzi 
i zwierząt, promocja wegetarianizmu, itp. „Czynienie 
dobra” płynie po prostu z charakteru.

90 km nowej jakości
Ponad 90 km dróg gminnych naprawiono w gmi-

nie Leśna tylko w 2011. Według specjalistów to jeden 
z trudniejszych sektorów w budownictwie drogowym, 
bo w przypadku autostrad rozstrzygnięcia są  – wbrew 
pozorom – łatwiejsze. Jeśli są projekty, pieniądze, prze-
targi i wykonawcy, to się buduje, a jak nie ma – to nie. 
W gminie na takie widzenie problemu nie ma zgody, bo 
tu hierarchię zadań dyktują ludzkie potrzeby, a nie ja-
kieś „ustawy o zamówieniach publicznych”. Po prostu. 
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Schowany w lesie niewielki młyn huczy swoimi maszynami, 
do worków sypie się krupczatka, grahamka, bułeczkowa, i inne 
mąki. – Od 17 lat tu pracujemy – mówi właściciel, Bogdan Tkacz 
pokazując zdjęcia, z których ewidentnie wynika, że kupił obiekt 
w totalnej ruinie. Dziś jasny, prześwietlony, z pewnością może 
być dobrym świadectwem pracy całej rodziny przy odbudowie.

W tym miejscu młyn stoi od… pięciuset lat! 
– To już jeden z ostatnich takich obiektów – więc trudno się 

zdobyć na wesołość panu Bogdanowi. – Ja też jestem trochę za-
bytkowy, rocznik 1925 – mówi. – Coś tam jeszcze pomagam sy-
nowi, ale po schodach nie chce mi się biegać. Szkoda tylko, że 
takie młynarstwo, jak tu widać, odchodzi w przeszłość. Dawniej 
w okolicy było sporo dużych młynów, w Bolkowie, Cieplicach, 
Ujeździe, Prochowicach… Zniknęły. Ekonomia ma twardą rękę.

Na tablicy informa-
cyjnej „Złotego Szlaku 
Rowerowego” Warty 
Bolesławieckiej zapisa-
no, że młyn leży w czę-
ści wsi zwanej niegdyś 
Niebyłczyce. W tym 
miejscu, nad Złotym 
Potokiem wspominano 
o Gold Muhle (Złotym 
Młynie) już w roku 
1591…

Jaki los czeka młyn 
w Warcie Bolesławiec-
kiej? Oby lepszy. Poza 
tym, że wciąż użytecz-
ny dla okolicznych rol-
ników i piekarzy jest 
sprawny i niezwykle 
malowniczy. Dawniej 
wodny, później paro-
wy, dziś elektryczny jest 
jednym z niezbyt licz-
nych zabytków historii 
gospodarczej, jakich 
w okolicy za wiele prze-
cież już nie ma.

towym w Lubaniu, pamiątkowy obelisk w parku w Gryfowie. To 
jest dla mnie ważne, bo przecież jesteśmy stąd. Chcemy mieć 
tutaj nie tylko swoją siedzibę, ale i swoje prace. A coraz wię-
cej ludzi szuka dobrych, trwałych i efektownych przedmiotów 
z naturalnego surowca, nawiązującego do charakteru tutejszych 
budowli sprzed lat. Czy może być coś bardziej naturalnego, niż 
piaskowiec?

– Jak mam zły humor, to idę popatrzeć na żółwia… Kiedy 
usłyszeliśmy to z ust Janusza Niebieszczańskiego, właściciela fir-
my, która zajmuje się obróbką piaskowca i wykonuje przeróżne 
elementy budowlane oraz rzeźby z kamienia trudno było ukryć 
zdziwienie. Zerkanie na żółwia trzeba uznać za oryginalny spo-
sób autopsychoterapii w takim fachu. Ale szybko wszystko się 
wyjaśniło.

– Ten mój „żółw” przypomina prawdziwego dość „ogólnie”…  – 
powiedział. – Jest jedną z naszych pierwszych prac, więc kiedy na 
niego patrzę w sytuacji złego nastroju, to uzmysławiam sobie, jak 

długą drogę przebyłem prowadząc tę firmę. 
A przecież minęło zaledwie 9 lat. Ale właśnie 
dlatego, że wspomniany żółw jest dobrym 
punktem odniesienia do wszelkich ocen, 
stanowi jedną z moich ulubionych rzeźb. Po-
dobnie, jak rzeźba niewielkiego lwa. Po nich 
robiliśmy tak wiele, coraz lepszych.

Historia kamieniarskiej firmy z Proszów-
ki zaczęła się właściwie w Niemczech, bo 
tam karierę w zawodzie budowlańca za-
czynał J. Niebieszczański. Wrócił jednak do 
Polski, choć większość klientów jego firmy 
nadal stanowią Niemcy. – To naturalne, sko-
ro mamy bliżej do Drezna, czy Berlina, niż 
do Warszawy. Rynek jednak szybko zmie-
nia, szczególnie w ostatnich trzech latach. 
A praca w Niemczech pozwoliła mi na inne 
postrzeganie świata, granic i ograniczeń, 
prawdziwych, czy wymyślanych. I łamanie 
tych granic. Stąd pracuje u mnie Ukrainiec, 
który daje sobie radę z najbardziej finezyjną 
robotą. Pomyślałem, że jeśli ja zaczynałem 

w Niemczech i tam stanąłem na nogi, to dlaczego gość z Ukrainy 
nie może tego powtórzyć, pracując w Polsce, u mnie?

Firma z Proszówki jest jedną z bardziej oryginalnych. Zatrud-
nia sporą grupę osób, większość z nich jest w znacznym stopniu 
samodzielna w najlepszym tego słowa znaczeniu, ale… nikt nie 
jest kamieniarzem z wykształcenia! – Dlatego podchodzimy do 
naszej pracy inaczej – mówi J. Niebieszczański – nieobciążeni 
konwencją działań i tradycji kamieniarza. Szukamy najwłaściw-
szych technik, nie krępujemy wyobraźni, nie przyjmujemy tezy, 
że czegoś „nie da się zrobić”. Wszystko jest możliwe, jeśli chce się 
poszukać sposobu. W firmie jest tylko jedno ograniczenie – wa-

gowe. Ze względu na rodzaj maszyn nie po-
dejmujemy się obróbki jakichś ogromnych 
elementów, ale poza tym… nie ma innych 
problemów.

Rozmowę toczyliśmy przy kominku 
z piaskowca, nad wejściem do budynku 
firmy wykuta z piaskowca tablica „Biuro”, 
do firmy kieruje wielki, piaskowcowy głaz 
ze stosownymi napisami, a dwa inne, tak 
samo wielkie, piaskowcowe„witacze” stoją 
na wjazdach do Proszówki.  – A skąd jest 
ten surowiec?

– Miejscowy – pada odpowiedź. – A pre-
cyzyjnie z okolic Lwówka Śląskiego, to 
znaczy z Wartowic, Zbylutowa, Skały… 
Natomiast nasze prace w większości jadą 
daleko, ale od kilku lat coraz częściej widać 
je w okolicach. Elementy wejścia do ratusza 
w Lubomierzu są nasze, kolumny w nie-
których budynkach, balustrady schodów 
i balkonów wielu domów, herby w Urzędzie 
Gminy i Miasta Gryfów, Starostwie Powia-

Daleko od żółwia

piaskowiec powraca na salony

Złoty Młyn w bajkowym zakątku
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Takie domy widać tu niemal w każdej wsi. Niektóre bardzo 
zniszczone, inne – starannie odnawiane. Jest też – niemała, nie-
stety, i wciąż rosnąca – grupa domów „niszczonych przez odna-
wianie”. – Właśnie temu chciałbym zapobiegać – mówi Witold 
Podsiadło, mieszkaniec Radomiłowic, miłośnik tradycyjnego 
budownictwa śląskiego, który wrósł w rzeczywistość Pogórza 
Izerskiego, choć pochodzi z odległego Górnego Śląska.

– Jestem zafascynowany tymi domami – mówi. – Sam zresztą 
taki kupiłem i wciąż go remontuję, choć minęło już sporo lat od 
decyzji o zakupie. Ale nie chcę w tej pracy „iść na skróty”, odra-
dzam zresztą każdemu właścicielowi takiego domu uproszczone 
technologie. Skoro stare domy wytrzymały dwieście lat bez szko-
dliwej ingerencji, to wytrzymają co najmniej drugie tyle, jeśli im 
umiejętnie pomóc.

Ale najpierw trzeba je zrozumieć. Idea domów przysłupo-
wych, czy przysłupowo– szachulcowych jest prosta. Po pierw-
sze – musiały być tanie, bo budowane były przez niezamożnych 
ludzi. Po drugie – powstawały z materiałów, które można było 
znaleźć niemalże w obejściu – pnie drzew, trochę gliny, naturalny 
kamień, słoma, a na tynk – wapno… Czy może być coś bardziej 
naturalnego? Przy odrobinie szczęścia można było zaopatrzyć się 
w komplet materiałów budowlanych w najbliższej okolicy plano-
wanego do budowy domu – wręcz w swoim ogródku

Domy budowane wyłącznie z drewna były drogie, a szachulec 
(o którym poniżej) obniżał koszty takie budowy. Ale … jak po-
stawić stabilny dom z gliny i słomy w taki sposób, by cała kon-
strukcja była trwała, a ciężar dachu nie powodował deformacji 
parteru? Szczególnie w sytuacji, kiedy obsychające bale ułożone 
poziomo mogły się z czasem nierównomiernie kurczyć… 

Po takim wyjaśnieniu źródło nazwy staje się oczywiste. Skoro 
ściana z bali stoi przy pionowym słupie, to jest to dom po prostu 
– przysłupowy. A jeśli piętro wypełniane jest specjalnie sprepa-
rowaną gliną – szachulcem, to przysłupowo-szachulcowy. Moż-
na powiedzieć za klasykiem tego określenia – jest to „oczywista 
oczywistość”

Tak właśnie zrodziła się idea domów przysłupowo-szachul-
cowych. W dużym uproszczeniu – wyobraźmy sobie, budujemy 
dom z drewnianych bali, kładąc je jeden na drugim, a bale łą-
czymy na węgłach (rogach) jakimś ciesielskim wykończeniem. 
Po zewnętrznej stronie ścian stawiamy pionowo belki (słupy), 
które po pierwsze – stabilizują nam ułożone ściany, ale po dru-
gie – podtrzymują dach, który opiera się właśnie na pionowych 
belkach, a nie na ścianach z bali. O ile ściany parteru wykona-
ne są z drewnianych bali, o tyle ściany piętra wznosimy inaczej. 
Między parterem a dachem układamy kratownicę z niezbyt 
grubych belek, wzmacniamy ją albo techniką zastrzału (długą, 
skośnie ułożoną belką), albo techniką „mieczy” (krótsze, ułożo-
ne na rogach budynku), a przestrzeń między nimi wypełniamy 
szachulcem. I to cała tajemnica konstrukcji domu przysłupowo-
szachulcowego.

– Umówmy się – uśmiecha się W. Podsiadło – że to tylko część 
tajników budowy, bo tzw. diabeł z reguły tkwi w szczegółach. A 
te polegają m.in. na konieczności wypełnienia przestrzeni wspo-
mnianych „kratownic” cienkimi żerdkami lub nawet patykami, 
które należy owinąć słomą (najlepiej długą słomą żyta). Słomę 
wcześniej trzeba moczyć w zawiesinie gliny, by nie łamała się 
przy okręcaniu żerdek, a dopiero wówczas można pozostałą 
przestrzeń wypełnić gliną, też zresztą zmieszaną z innymi ma-
teriałami – słomą, nawet plewami, co zapobiegnie wykruszaniu 
się budulca w procesie wysychania. A żeby całość wyglądała ja 
trzeba, na koniec tynkujemy wapnem. A potem”pole szacjulca” 
malujemy farbą wapienną ma biało, lub zabarwioną ochrą (natu-
ralna glinka, lub ił, mający szeroką gamę barw, od żółtej do czer-
wonej). Belki zaś – ciemną farbą, najczęściej czarną. Tynk czy 
farba wapienna jest „paroprzepuszczalna”, więc dom pozostanie 
suchy we wnętrzu i na tyle ciepły, na ile pozwala ta technologia. 
Dawniej dodawano do farby wapiennej serwatki – też produkt 
naturalny – która poprawiała jej właściwości.

– To ogromnie wiele pracy … – zauważamy.
– Owszem – potwierdza W. Podsiadło. – Ale jeśli ktoś chce 

kupić stary dom i jakoś go po ludzku wyremontować, to nie po-
winien decydować się na wstawienie tam okien z plastikowymi 
ramami, czy kafelków o wzorze stosownym dla basenu Morza 
Śródziemnego. To nie tylko sprawa szacunku dla historii, ale dla 
samego siebie. A jeśli już o historii – w budownictwie ludowym 
tych ziem najlepiej widać przenikające się wpływy słowiańskie 
i późniejsze, choćby w tym, że w jednym domu znajdujemy cha-
rakterystyczną dla zabudowy słowiańskiej tzw. ciepłą izbę, całko-
wicie zbudowaną z drewna, zrębową, w której rodzina spędzała 
szczególnie zimne okresy. Później budowano już nieco inaczej, 
popularne stawały się konstrukcje ryglowe. Kiedy sam remontuję 
swój dom, łapię się na tym, że postępuję intuicyjnie tak samo, jak 
dawni budowniczy, zostawiam bezwiednie ślady swoich palców 

na szachulcu. Podobne odnaj-
duję na skrawkach starych wy-
pełnień – ślady pracy ludzi, któ-
rzy budowali takie domy przed 
kilkunastoma pokoleniami.

(Sprawy śląskiego budow-
nictwa wiejskiego i technolo-
gii remontów zachowanych 
obiektów nie sposób wyjaśnić 
w jednym krótkim tekście. Naszą intencją było z jednej strony 
zwrócenie uwagi na problem, z drugiej – ułatwienie kontaktu ze 
specjalistami z Pogórza Izerskiego, m.in. naszym rozmówcą w tej 
sprawie – Witoldem Podsiadło. Szczególnie zainteresowanych 
odsyłamy do lektury na stronie www.szachulec.pl)

Glina ożywa po dwustu latach

Drugie życie szachulca
Z Zawidowa do „Turowa”
Dobra, renomowana drużyna koszykówki ekstraklasy, to już 

nie jest kilkunastu mężczyzn słusznej postury, biegających po 
boisku za piłką, a niemalże przedsiębiorstwo sportowe, które 
prowadzi szeroką działalność, tak jak PGE „Turów” Zgorzelec.

– Okoliczne miejscowości – powiedziała nam Agnieszka Ro-
czon z Zawidowa – korzystają na takich projektach, jak koszykar-
skie szkółki PGE „Turów Zgorzelec”. Trenerzy tej drużyny pracują 
w mniejszych miejscowościach, prowadzą zajęcia dla młodzieży, 
a zarazem wyławiają talenty. Może się okazać, że właśnie z takich 
szkółek wywodzić się będzie któryś z najlepszych zawodników 
podstawowego składy ekstraklasowej drużyny, w jakiejś – oczy-
wiście – przyszłości.

Trenerzy nie studzą zapału, ale też nie budują efektownych 
nadziei. – Ale i nie o to wyłącznie chodzi, by każdy z uczniów 
Zawidowa widział się w NBA – powiedział Tomasz Jankowski, 
były trener Śląska Wrocław, Polpharmy Starogard Gdański i in. – 
Celem jest rozwój fizyczny i prawdziwe zamiłowanie do sportu, 
wszystko inne bywa także ważne, ale to są kolejne etapy.

Tomasz Pistolis, trener w bogatyńskiej szkółce PGE „Turów” 
uważa podobnie. – Najpierw musimy oswoić się z piłką, potem 
zrozumieć ducha walki sportowej, widzieć sens w rywalizacji, 
także z własnymi słabościami, a dopiero gdzieś w tle jest wizja 
osobistej kariery sportowej. Tłumacząc to na ludzki język – naj-
pierw dwa-trzy lata treningów w formie zabawy, zachęcenie do 
wysiłku i doskonalenia się, a potem już poważniejsze zajęcia 
w młodzieżowych drużynach. Tyle tylko, że dziecko musi zro-
zumieć, że sukces nie jest wpisany w życiorys z definicji, a nieza-
kwalifikowanie się do reprezentacji nie jest też totalną klęską. A 
jednak to jest zdecydowanie lepsze, niż włączenie gry PlayStation 
w telewizorze i „granie w NBA”, gdzie wirtualnie wszystko jest 
w zasięgu wyobraźni, a czipsy – w zasięgu ręki.

Dla dorosłej drużyny PGE „Turów” szkółki także mają znacze-
nie, choć nie tylko z tego powodu, że są one podstawowym źró-
dłem kadr. Tak przecież nie musi być. Ale szkółki tworzą klimat 
wokół drużyny, „swojej” drużyny”. Są miejscem, w którym gro-
madzą się rozumiejący sport kibice. Szkółki, to nie tylko zaplecze 
sportowe najlepszych drużyn, ale też – co jest co najmniej tak 
samo ważne – zaplecze społeczne. Młodzi ludzie kiedyś obejmą 
ważne funkcje w lokalnych środowiskach i – jeśli za młodu zaak-
ceptują idee sportu – to później będą je rozumieli i wspierali.

Czy wiecie... o tym, że w Henrykowie rośnie  najstarsze drze-
wo w Polsce, cis liczący ok. 1.300 lat w miarę powszechnie wiadomo. 
Z przewodników można też wyczytać, że dawniej drzewo to miało 
aż trzy pnie i obwód ok. 5.5 m! Ale dziś wypróchniałe i wielokrotnie 
plombowane ma tylko jeden pień. Gdzie się podziały dwa inne?

Losy pierwszego, który odłamał się na początku XX w. są niezna-
ne. A drugi pień henrykowski cis stracił w czasie pamiętnej wichury 
w 1989 r. Ten pień został zdeponowany w muzeum Karkonoskiego 
Parku Narodowego. Ale w swojej historii cis przeżywał też agresję 
kozaków w 1813 r. (jeden z ówczesnych żołnierzy ponoć szablą rąbał 
w stare drzewo), i ostrzał artyleryjski (jeden z pocisków w 1945 r. 
uszkodził drzewo), więc można uznać, że ten cis jest pomnikiem nie 
tylko przyrody, ale wręcz przykładem kombatanckiej przeszłości.

Zdarzyło się na pogórzu...

 I Dolnośląska Wystawa Koni 
Rasy Konik polski

W sobotnie przedpołudnie16 czerwca, na placu w Lubomie-
rzu zebrali się miłośnicy i hodowcy Koników Polskich, aby po-
dziwiać klaczki i ogierki w różnym wieku na Wystawie Koni.  
Pokazała się grupa z Sierakowa, która prezentowała umiejętności 
specyficznego duetu: koń-człowiek. W galopie, czy kłusie, stojąc 
na końskim grzbiecie, albo wisząc do góry nogami pod końskim 
i w wielu innych ewolucjach dowodzili możliwości koników 
polskich.  To trzeba było zobaczyć na własne oczy (w przyszłym 
roku). Podczas imprezy każdy mógł zwiedzić Lubomierz jadąc 
bryczką, wsiąść na konia, a dzieci mogły startować w konkursie 
sprawnościowym oczywiście na Koniku Polskim. Impreza zo-
stała zorganizowana przez OZHK (Okręgowy Związek Hodow-
ców Koni) we Wrocławiu, a partnerami była gmina Lubomierz,  
Stadnina Izery, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Izerskie”  
i Klub Jeździecki „11 Izerska”, Impreza współfinansowana była 
z Małego Projektu w ramach działania PROW 2007-2013. 
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Mury obronne 
Nowogrodźca

Na ironię losu zakrawa fakt, że miasto, które zostało bardzo 
mocno zniszczone w okresie działań wojennych zachowało jed-
nak spore fragmenty murów obronnych, które zbudowane zo-
stały w końcu XIV w.! Wprawdzie pierwsze fortyfikacje miejskie 
wzniesiono tu ponoć znaczenie wcześniej, ok. 1316 r., ale bada-
cze sądzą, że istniejący do dziś w długich fragmentach mur jest 
nieco młodszy. Ale i tak liczy sobie pół tysiąca lat!

Faktem jest, że dzisiejsze mury są zdecydowanie skromniejsze, 
niż wówczas zbudowane, bo średniowieczne były zwieńczone 
blankami, które rozebrano wraz z bramami, futrami i resztkami 
baszt łupinowych na początku XIX w. Ale i tak stanowią impo-
nujący zabytek przeszłości. Turysta, który je będzie uważniej 
oglądał może się zdziwić wmurowanymi gdzieniegdzie por-
talami. Wyjaśnienie tej zagadki jest proste – fragmenty portali 
wbudowano w mury obronne znacznie później, kiedy rozbierano 
resztki rynkowych kamienic i najcenniejsze ich fragmenty insta-
lowano w ocalałe odcinki murów.

(Gryfów Śląski) Wspominaliśmy już o tym, że Gmina ma 
spore problemy z promowaniem swoich zabytków. Imponujące 
ruiny zamku Gryf w Proszówce zamknięte dla zwiedzających. 
Fantastycznie malownicze fragmenty zamku Podskale w Rzą-
sinach – otoczone z każdej strony „elektrycznym pastuchem” 
i dojście do tego zamku nie jest łatwe, a parkowanie auta w jego 
pobliżu – jeszcze trudniejsze. Pałac w Rząsinach pozostaje w rę-
kach prywatnych, jest zamknięty dla osób z zewnątrz, zabudo-
wania przypałacowe i park – w ruinie. Zajrzeliśmy do Wolbro-
mowa…

I tu także nie jest lepiej. – Można powie-
dzieć – mówi nie bez sarkazmu jeden z hi-
storyków – że i Gryfów, a szczególnie Wol-
bromów tkwią korzeniami w swojej fatalnej 
historii. Ta wieś powstała bowiem najpew-
niej w XIV w., w 1427 r. została doszczęt-
nie zniszczona przez husytów, i pewnie 
opuszczona przez wszystkich mieszkańców. 
Dopiero w XVI w. zbudowano tu kościół. 
Ale że okolicę określano w kronikach, jako 
„bardzo kamienistą”, to życie i wówczas nie 
było łatwe, a wieś prześladowały przeróżne 
klęski, szczególnie podczas wojny 30-let-
niej. Pożar w 1628 r. zniszczył domy, a czte-
ry lata potem zaraza sprawiła, że zmarła 
połowa mieszkańców. Ci, którzy pozostali 
przy życiu zostali złupieni rok później przez 
dragonów von Lichtensteina. Wielkie chwi-
le przeżywał Wolbromów tylko raz – kiedy 
to król Prus, Fryderyk II Wielki, zatrzymał 
się na krótko w 1746 r.

W połowie XIX w. było ciut lepiej, czego 

dowodem jest zapis kronikarki, że hodo-
wano w Wolbromowie 600 merynosów. 
Lepsza koniunktura sprawiła, że właściciel 
wsi, kapitan Benno von Polenz zbudował 
w 1860 r. nowy pałac.

Ale po roku 1945 znowu wszystko wróci-
ło do smutnej „normy”. W zabudowaniach 
pałacowych ulokowano PGR, opuszczony 

kościół pozostawał w ruinie, podobnie jak tutejsza cegielnia, 
a dawniej ruchliwy młyn – zamknięto.

Dziś resztki pałacu, z eksponowaną dawniej wieżą, zarastane 
są przez większe drzewa i małe samosiejki. Po remoncie, jaki tu 
przeprowadzono w okresie 1985-88, nie ma już śladu. Kolejna 
potencjalna atrakcja Gminy Gryfów Śląski właściwie przestała 
istnieć.

(Radomierzyce, gmina Zgorzelec) – 
Pamiętam zupełnie inną granicę, choć 
w tym samym przecież miejscu – wspo-
mina Tadeusz Szydłowski. – Przez kilka 
dekad był tu  „kontrolny pas graniczny” 
wciąż orany, codziennie bronowany, 
żeby było widać ewentualne ślady ludzi, 
którzy nielegalnie przekraczali granicę. 
Co pół godziny sprawdzaliśmy, czy nie 
ma takich śladów. W latach 50-tych był 
dodatkowo potrójny pas drutów kolcza-
stych, a wystarczyło dotknąć środkowe-
go, by zapalało się światło i patrol wie-
dział, w którym miejscu przekraczano 
granicę. Gęsto stały strażnice, a w nich 
– dziesiątki żołnierzy. Kiedy byłem do-
wódcą w Bielawie Dolnej było nas tam 
160, a przecież wzdłuż „zielonej granicy”, 
na której spędziłem całe życie od 1954 
r. od Żarki do Wigancic było ich kilka-
naście. A dziś… nie ma po nich śladu. 
Znikają nawet zabudowania graniczne 
w Radomierzycach, powstałe przecież tak niedawno. 

Faktem jest, że czasy laty 50-tych były inne. Zdarzało się, że 
gospodarz poszedł w niedzielę do kościoła, a po powrocie do 
domu zobaczył, że ktoś mu wyrwał zlew i „wyczyścił” schowek. 
Zapewne Niemcy, którzy przeszli granicę i wydobyli ukryte przez 
siebie przed wysiedleniem rzeczy. A zdarzyło się w Trzcińcu, że 
to polscy gospodarze odkryli schowek, w którym były jakieś ser-
wisy obiadowe i butla nieidentyfikowalnego płynu. Mąż poszedł 
do apteki, żeby „zidentyfikować” i okazało się, że niemiecki spi-
rytus lekarski daje się pić, ale „idzie w nogi” . Wrócił po dwóch 
dniach, wciąż nietrzeźwy.

Tadeusz Szydłowski, graniczny praktyk, był prekursorem idei 
nawiązywania kontaktów i współpracy z mieszkańcami. Zaczął 
w Bielawie, mieszkańcy pomagali w ujawnianiu nielegalnych 
przekroczeń, potem to już była powszechna praktyka, bo okaza-
ło się, że taka współpraca podnosiła efektywność służby pogra-
niczników. A z drugiej strony T. Szydłowski stworzył żołnierską 
drużynę do gaszenia lasów, których pożary były istną plagą dla 
mieszkańców. Latem co tydzień lasy się paliły 3 – 4 razy przy każ-
dej strażnicy. Współpraca okazała się korzystna dla obu stron.

To wojsko wtedy budowało place zabaw dla dzieci, jak jesz-
cze nikt nie śnił o „orlikach”. Jak trzeba było w kilkunastu chłopa 
coś zrobić, to nikt nie pytał – „za ile?”. – Zbudowaliśmy świetlicę 
wiejską w Koźlicach… Śladu po tym nie ma, teraz wójt buduje 
lepsze, ale na tamte czasy to był luksus. – To były lata „docierania 
się ludzi” – mówi. – Każdy miał swój charakter, wielu mieszkań-

ców miało własne, szare, albo i ciemne interesy, ale udawało mi 
się służyć w kontrwywiadzie WOP i jednocześnie budować za-
ufanie wśród mieszkańców.

Dość powiedzieć, że wybierali mnie na radnego przez kolej-
nych 6 kadencji – 24 lata! A jedyną formą mojej kampanii wybor-
czej były dwie kartki A-4, na których córka napisała, że startuję 

do Rady Gminy. Nalepiłem na sklepie. I wygry-
wałem w cuglach. Były czasy, minęły… I ludzie 
odchodzą. Jestem od lat szefem Gminnego 
Zarządu Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych. Było nas 530, zostało… 
osiemnastu. Kiedyś wnuk mi powiedział” – 
Dziadek, daj już spokój z tym związkiem, niech 
wybiorą młodszego na szefa. Powiedziałem: – 
Chętnie, ale widzisz… jest kłopot. To ja jestem 
najmłodszy… A jestem z rocznika 1925. Ale to 
są mocne roczniki, nawet trochę starsi. Sąsiad 
z Kożlic, Jan Zabieło, ma 93 lata, ale rowerem do 
Zgorzelca wciąż jeździ! A to kawał drogi.

Te wszystkie lata są okresem i pracy, i służby. 
Niejeden raz T. Szydłowski ratował ludzi z po-
żaru i od powodzi. – A dwa lata temu ludzie 
mnie ratowali – powiedział. Woda przyszła i za-
lała wszystko na dwa metry w kwadrans. Swoje 
wspomnienia i refleksje zapisywałem w wier-
szach. Miałem ich pięć i pół tysiąca. Wszystko 
prawie zabrała woda… Co się dziwić – wokół 
mojego domu pływały nawet budki z papierosa-
mi, które stały przy granicy. 

Zostały nieliczne kartki. Na jednej z nich czy-
tamy metaforyczną refleksję o mijającym czasie: „W wojskowych 
koszarach, teraz biura, szkoły/ Z garaży – mieszkania. Wysoka 
kultura/ A plac alarmowy – zabawy dla dzieci/ Zaś płot metalo-
wy już na złom poleci”.

Albo inny, trochę kąśliwy: „Odnowiono cmentarz – pochwała 
dla miasta/ Zapytuję jednak – gdzie działa? I basta!”. – Chodzi 
o to – wyjaśnia T. Szydłowski – że gdzieś zginęły dwa działa, któ-
re dawniej stały na cmentarzu poległych przy forsowaniu Odry. 
Może warto postawić je w miejscu, gdzie było stanowisko arty-
lerii, pod Toporowem. Żyje jeszcze przecież ostatni artylerzysta 
z tego działonu. Z pomnikami teraz to w ogóle trudna sprawa. 
Nawet łańcuch, który otaczał obelisk ktoś ukradł na złom. Ale 
przyjaciele z „Famago” wykują drugi. Ten będzie taki, że już go 
nikt nie ukradnie.

Ludzie bowiem wciąż są w porządku. – Jak trzeba było rato-
wać mój dom po powodzi, to przyszli tłumnie – mówi. – Na-
wet Świadkowie Jehowy w całej grupie się zjawili i obtłukli tynk 
z zewnątrz i wewnątrz, zdezynfekowali kilka razy. Bez nich nie 
dałbym rady. Już dwa lata po powodzi, a dom tak zniszczony, że 
się wszyscy gnieździmy na piętrze. Na parterze, choć wysoki na 
2,5 metra nie da się żyć.

Tadeusz Szydłowski pozostaje jednak pogodny. W życiu wi-
dział niejeden żywioł, ale każdemu z nich dawał radę. Nie odtwo-
rzy wprawdzie tamtych wierszy, w których zapisywał swoje życie, 
ale przecież pisze nowe, bo wszystko wkoło się zmienia i warto to 
zauważyć. I zapisać.

Na zielonej granicy życie codzienne

Wierszem zapisane

pałac w krzakach

Czy wiecie, że…
… Wleń prowadzi akcję sZTuK MIsTRZyNIE? – 

Chcemy zaprosić do Ośrodka Kultury – powiedziała Anna 
Komsta – kobiety, które w różnych miejscowościach, skrom-
nie i bez większego rozgłosu zajmują się rękodziełem. One 
często nie chcą być publicznie chwalone, nie szukają pro-
mocji, ale właśnie dlatego są jej warte. Chcemy je odszukać 
i pokazać, je same, ale przede wszystkim ich prace, a potem 
może i poprosić, by podzieliły się, organizowały wystawy, 
zdobiły nimi wiejskie świetlice, czy Dom Kultury. Dla męż-
czyzn też znajdzie się miejsce, chociaż tak się jakoś składa, 
że rękodziełem zajmują się głównie kobiety, stąd hasło wy-
woławcze przedsięwzięcia.
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Dariusza Milińskiego, mieszkańca Pław-
nej pod Lubomierzem każdy zna inaczej. 
Dał się poznać na początku lat 90-tych 
ub. wieku jako wystrzałowy twórca nie-
konwencjonalnych spektakli teatralnych. 
Przy czym określenie „wystrzałowy” moż-
na rozumieć i metaforycznie, i dosłownie, 
bo jego spektakle były zupełnie odmienne 
od grzecznych i uładzonych w większości 
występów ówczesnych grup. Po drugie 
– nawet tytuły świadczyły o tym, że wy-
soko ceni elementy pirotechniki w sztuce 
teatru, bo jak inaczej odczytać spektakl 
„Rozstrzelanie tęczą”, kiedy huk, dym, pe-
tardy i morze farb rozlewały się w trakcie 
przedstawienia?

Były i happeningi, w których życie traci-
ły… dziesiątki telewizorów, bo kineskopy 
nie wytrzymywały fizycznej agresji grupy 
„Pławna 9”.

Szyby trzęsły się w oknach od Bolesław-
ca do Jeleniej Góry, i od Krakowa do Poznania, gdy zjeżdżała tam 
grupa Darka M.

Inni kojarzą go z niezapomnianym programem telewizyjnym 
profesora Bardiniego, który wyszukiwał szczególnie utalentowa-
nych młodych ludzi, egzaminował ich przed kamerą „na żywca” 
i nadawał cenzus artysty, z czym wiązało się niekiedy stypendium 
artystyczne, umożliwiające rozpoczęcie kariery. Jednym z takich 
wyróżnionych był Dariusz Miliński, który później spędził jakiś 
czas w Paryżu, ale wrócił na Pogórze Izerskie. 

Wrócił, zaprezentował obrazoburcze wielkie obrazy z półna-
gimi dziewczynami jadącymi na wielkich „harley’ach”, czym wy-
wołał skandal w Biurze Wystaw Artystycznych… Były to wpraw-
dzie czasy, gdy o skandal w sztuce było łatwiej, niż dziś, ale i tak 
niewielu się na to decydowało.

Kolejnym dziełem, ocierającym się o skandal była książka – 
autobiografia Dariusza Milińskiego – „Urodzony na cmentarzu”, 
w której bez ogródek, ale z dużą dozą fantazji opisywał, co też 
robił za młodu.

A potem pogrążył się w Pławnej, co nie znaczy że zniknął 
z rynku sztuki, wręcz odwrotnie. Umocnił się na nim i jako 
artysta – plastyk, którego styl malowania był szalenie 
charakterystyczny, i jako twórca już nie tylko w dzie-
dzinie plastyki, ale i rzeźby. Krok po kroku i rok po 
roku budował swoją pozycję człowieka, który liczy się 
w działalności artystycznej, ale daje dowody ogromne-
go uwielbienia dla miejsca, w którym żyje.

Jeśli kogoś bawił wielki baner z napisem „Pławna – 
miejsce magiczne”, stojący we wsi, to z czasem musiał 
uznać, że akurat Dariusz Miliński to hasło sukcesywnie 
napełniał treścią. Do Pławnej, do jego „Galerii” ścią-
gali już nie tylko przyjaciele i znajomi, ale też ludzie 
przypadkowi, którzy najpierw widywali rzeźby, potem 
bawili w „Zamku Legend Śląskich”, później jeszcze 
przyjeżdżali, by kupować jego obrazy, a od maja 2012 r. 
mogą przyjeżdżać, by podziwiać stworzone przez niego 
„Muzeum Przesiedleńców”.

– Kupiłem piękny stary dom, przez środek którego 
płynął właściwie strumień – mówi D. Miliński. – I do-
brze, że płynął, bo gdyby woda stała w piwnicach, to by 
chałupa zgniła. A że przepływała, to wszystko zacho-
wało się mniej więcej…

To „mniej więcej” kosztowało fortunę i nieprawdo-
podobny do wyobrażenia wysiłek. W starej wiejskiej 
chałupie powstało muzeum, którego nie powstydziłoby 

Nikt z wysiedlonych nigdy nie będzie szczęśliwy…

Muzeum przesiedleńców w pławnej Górnej
się niejedno spore miasto. W kilkuna-
stu izbach zaprezentowano codzienność 
wiejską na Pogórzu Izerskich, zarówno 
w okresie przełomu XIX/XX wieku, jak 
i kilka sekwencji najtrudniejszej cząstki 
historii Polski i Niemiec – okres lat 1945 
– 50.

– Tu przyjeżdżali wysiedleni zza Buga, 
stąd odjeżdżali wysiedlani za Nysę – 
mówi D. Miliński nie kryjąc emocji. – 
I jedni, i drudzy nie mieli nic do powie-
dzenia, musieli jechać, gdzie im kazano. 
To prawda, ci zza Buga niczemu nie byli 
winni, byli ofiarami koszmarnej wojny, 
ale i rolnicy z dawnej Pławnej też zostali 
wciągnięci w jakąś koszmarną awanturę 
wojenną. Nie chcę nikogo osądzać, chcę 
to w muzeum pokazać… 

I pokazuje. I codzienne, niesielskie, bo 
biedne życie pod niską powałą, z praw-
dziwymi piecami, z prawdziwymi na-

rzędziami rolniczymi. Sa gabloty, gdzie eksponuje się dziesiątki 
zwyczajnych dokumentów, nadania ziemi, rozkazy wyjazdu, ad-
ministracyjne zgody, nakazy i zakazy. Ale też dwie scenki, które 
robią wrażenie niezwykłe. W jednej z izb pokazano figurę rol-
nika, który zaprzągł wołu i orze ziemię. Ale ziemię stanowi… 
mapa, pług tnie ją w poprzek. – Chodziło mi o to, wyjaśnia autor 
scenografii – by pokazać, że jak chłop zza Buga orał tę ziemię, to 
mu było naprawdę wszystko jedno, jak się nazywa ta, czy inna 
wiocha. On chciał chleba…

I druga. Pozornie sielska scenka rodzinna, w pomieszczeniu, 
gdzie w połowie rośnie zielone (prawdziwe!!) zboże, a w połowie 
podłoga wysypana jest słomą. – Uważam, że tak to trzeba przed-
stawić – mówi Dariusz Miliński. – To jest jedno pole, ale dwa 
światy. Jedni zasiali i musieli wyjeżdżać, drudzy mogli już zebrać, 
co inni zasiali, ale musieli też posiać swoje, bo to była już ich 
ziemia. Ci co wyjechali, rozpaczali, że zostawili swoje pole. Ci, 
co zbierali, czasami na tych polach ginęli, bo min i niewybuchów 
przecież w zbożu nie brakowało. A to Muzeum niech niesie takie 
przesłanie – nikt z przesiedleńców nigdy nie jest szczęśliwy…
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– W każdej chyba pracy twórczej potrzebny jest mistrz, jako 
ideowy przewodnik, punkt odniesienia, źródło inspiracji… – 
mówi Marcin Zieliński, grawer i rzeźbiarz w szkle, który po nie-
spokojnych wędrówkach po raz trzeci wrócił do Chromca, gdzie 
w starym domu przywrócił aurę grawerskiego warsztatu. Właści-
wie  warsztatów, bo w tym domu znalazły się urządzenia i narzę-
dzia z kilku, a rodowód niektórych sięga daleko głębiej, niż do 
XIX w. – Ja mam ich kilku, wśród nich jest i wrocławski grawer 
przedwojenny, Resler, ale też mój ojciec, jego współpracownicy, 
w tym Irena Wędziagorska. Są też pamiątki po nich, do których 
wracam z olbrzymim sentymentem, jak fragmenty kolekcji zasta-
wy, którą w Szczytnie, w latach 50-tych ub. wieku przygotowywał 
właśnie Resler na koronację królowej Elżbiety. Kopię tej kolekcji, 
w skład której wchodziły m.in. kieliszki do win, do likierów, itp. 
wykonał mój ojciec wspólnie z Marią Janiak. Niewtajemniczo-
nym te nazwiska nic nie powiedzą, dla mnie i ludzi znających się 
na grawerstwie są jak przewodnicy po trudnodostępnym świecie 
tej sztuki.

Ale i starzy mistrzowie odnoszą się z pietyzmem i do swojej 
pracy, i do młodszych adeptów. Ojciec Marcina Zielińskiego kil-
ka lat starał się o odkupienie od mistrza Reslera jego warsztatu, 
zdołał tego dopiąć, gdy stary grawer wyjechał zagranicę. Teraz 
ten warsztat stoi w pracowni syna. A obok niego… warsztat Ma-
rii Wędziagorskiej, która powiedziała niedawno, że skoro te dwa 

warsztaty (jej i Reslera) stały tak 
długo obok siebie, w tym samym 
pomieszczeniu, na sąsiednich 
stołach, to i niech stoją nadal. 
I oddała swój Marcinowi.

– Oczywiście, każde pokolenie 
ma inny styl, inne nieco inspi-
racje – mówi Marcin Zieliński 
– ale maestrii możemy uczyć 
się właśnie od mistrzów. Teraz 
między młodymi ludźmi panuje „cywilizacja 
jednorazowego użytku”. Żyjemy szybciej, pra-
cujemy dłużej, nie szanujemy przedmiotów. 
Ludzie narzekają na „Biedronki”, „Tesco”, czy 
„Castoramę”, ale potem pędzą do tych sklepów, 
nieczęsto umieją uwolnić się od takich samym 
mebli, takich samych ozdób, kupowanych 
w tych samych sklepach. A przedmioty zdo-
bione ręcznie są jedyne w swoim rodzaju i nie-
powtarzalne. Ale… Czasami umiemy na chwi-
lę zatrzymać się w pędzie. Dlatego nie unikam 
uczestnictwa w kiermaszach, czy jarmarkach, 
gdzie wywożę na dzień lub trzy swój warsztat 
i pokazuję gościom, że można inaczej. 

Na życzenie w niedługim czasie można tu znaleźć i kielichy, 
po których wędrują grawerowane, „białe myszki”, jakby ostrzega-
jąc, że kosztowanie zawartości kielichów ma swoją cenę. Ci, któ-
rym się wydaje, że mają wszystko, prócz przysłowiowego „słonia 
w karafce”, mogą tu właśnie takiego słonia znaleźć. Albo ryt wiej-
skiego filozofa na okiennej szybie, Ducha Gór, izerskie anioły…

W pracowni Marcina Zielińskiego stoją i maszyny, i wiertła 
pamiętające XIX wiek, ale też słoiczki z równie wiekowymi, albo 
i starszymi piaskami grawerskimi, dzięki którym możliwe jest 
osiągnięcie indywidualnej finezji wyrobu, nieporównywalnej ze 
współczesnymi, wytwarzanymi przy pomocy narzędzi z diamen-
towymi końcówkami. 

– Kiedy byłem początkujący, też bywałem niecierpliwy, zasta-
nawiałem się, czy nie da się zrobić czegoś szybciej, zarobić lepiej? 
– wspomina. –  Jedna z grawerek, która dla mnie zawsze była 
autorytetem, powiedziała wówczas – nie staraj się „robić pienię-
dzy”, ucz się cierpliwości i pracy, a pieniądze same cię znajdą… 
Zaczynam sądzić, że mogła mieć rację, choć wówczas nie grze-
szyłem cierpliwością.

– Staram się, by każda moja praca nosiła znamię wyjątkowości 
– mówi grawer. – I to nie dotyczy wyłącznie szkła unikatowego, 
na produkcję którego mam coraz mniej czasu, ale też całych serii 
wyrobów, z których przecież każdy jednak  jest inny. Goście, któ-
rzy mnie czasami odwiedzają zadają z reguły podobne pytania, 
wśród których powtarza się najczęściej: Czy da się z tego żyć?  
A ja odpowiadam:  Z całą pewnością warto TYM żyć. 

Białe myszki na kielichu i słoń w karafce...

szklana manufaktura, kruche metafory

Ile kromek z jednego chleba?
– Między 18 a 25 solidnych kromek – odpowiedziała Karina 

Animucka, z zawodu inżynier środowiska, z pasji – społecznik, 
pokazując nam prawie metrowej długości bochen. – Jeśli bowiem 
częstować chlebem – dodała – to szczodrze.

K. Animucka kieruje Stowarzyszeniem Wspierającym Rozwój 
Olszyny, a członkinie tej organizacji w końcu czerwca organizo-
wały poczęstunek podczas jednego z miejskich przedsięwzięć. 
Stół wyglądał imponująco, a w smaku wszystko było jeszcze lep-
sze – miody, ciasta, warzywa, smalce i przekąski…

Ale Stowarzyszenie zajmuje się przede wszystkim sprawami 
opieki nad najmłodszymi dziećmi, w wieku od 6 miesięcy do 3 
lat. Nad tymi w wieku przedszkolnym z reguły roztaczana jest 
opieka w rozmaitych formach, młodsze mają mniej szczęścia. 

– Stowarzyszenie – mówi K. Animucka – nawiązało kontakt 
z Fundacją Jana Amosa Komańskiego i chce utworzyć „grupę 
zabawową” dla dzieci najmłodszych. „Grupa” tym się m.in. różni 
od standardowego przedszkola, że do zabawy i pracy z dziećmi 
wciągani są też ich rodzice. A że animatorka tego przedsięwzięcia 
traktuje nader poważnie tę misję, to sama bierze udział w pro-
gramie poznańskiego Instytutu Małego Dziecka – „Profesjonalne 
liderki – Sprawna Organizacja”, co pozwoli na poszerzenie wie-
dzy i zdobycia nowych kontaktów. Pewnie z czasem w Olszynie 
powstanie też zwyczajne przedszkole, ale majątek, jaki wnosi 
w swoistym wianie Stowarzyszenie jest już dziś nieoceniony.

KRZyżyKaMI...
– Haft krzyżykowy 

„przyszedł do mnie” nie od 
razu. Zainteresowałam się 
nim dopiero wtedy, kiedy 
miałam małe dzieci i wie-
czorami, po całym dniu 
harmideru i pośpiechu, 
musiałam się jakoś wyci-
szyć… 

Krystynę Słabicką z Ru-
dzicy spotkaliśmy podczas 
pikniku historycznego 
w Zarębie. Pod licznymi 
namiotami można było zo-
baczyć przeróżne rękodzie-
ła, ale jej prace szczególnie 
rzucały się w oczy. – Do niedawna traktowałam to bardzo oso-
biście – powiedziała –  jak najbardziej prywatne hobby, tylko do-
mowe. Kiedyś jednak organizowano w gminie wystawę rękodziel-
ników, potrzebne były rozmaite prace, więc się nie uchylałam od 
pomocy w ekspozycji, i tak już zostało.

I trwa do dziś – w okresach, kiedy nie musi zajmować się do-
mowymi, czy zawodowymi sprawami, siada nad serwetką… – To 
mnie odpręża – mówi. 

Jedyny fragment okazałej zastawy dla królowej Elżbiety
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Na drewnie, porcelanie, szkle, łupku i metalu

Decoupage uzależnia
– Ta technika – mówi Magdalena Barabasz o decoupage-

’u – wciąga podstępnie, jak narkotyk. Może dlatego, że można, 
przynajmniej z początku, realizować proste prace i czerpać z tego 
prawdziwą satysfakcję. A potem poszukiwać nowych ścieżek i no-
wych satysfakcji, wiedząc, że to jest droga, która się nie kończy, 
bo sami sobie stawiamy coraz trudniejsze zadania. Zaczynamy od 
drewna, próbujemy na porcelanie, szukamy najlepszych dla siebie 
motywów…

M Barabasz nie przepada za decoupagem na szkle, które jest 
szlachetne same w sobie i wszelkie naklejki, które gaszą jego wy-
gląd, mogą niweczyć surową urodę słoja, czy wazonu. – Co to za 
radość – pyta retorycznie – zdobić szkło, w konsekwencji czego 
pod ozdobami nie widać szkła?

Ale drewniane pudełka, kawałki desek, czarny łupek, czy jajka 
kuszą. – Lubię motywy dziecięce – mówi M. Barabasz – choć-
by dlatego, że ogromny jest wybór serwetek, zarówno w wersji 
kolorowej, czy jednobarwnej. Ale lubię też poszukiwać wzorów, 
które podkreślają kształt przedmiotu, lub jego funkcje. Praca przy 
decoupage’u jest dla-
tego tak ekscytująca, 
że wbrew pozorom 
możliwości nie są 
ograniczane niczym, 
bo ani materiały nie 
są zbyt kosztowne, 
ani też nie ma więk-
szego ryzyka, że przy 
pewnej wprawie coś 
można nieodwra-
calnie zepsuć. Nie-
słuszne są uwagi, 
że lakiery, czy inne 
surowce niezbędne 
do tej pracy są kosz-
towne. Rzeczywiście 
– więcej kosztują 
lakiery, na etykiecie 
których napisano, że 
służą do decoupage-
’u, ale lakiery akry-
lowe są tak samo do-
bre. Producenci po 
prostu połapali się, 
że powstała taka moda i windują ceny dopisując, że są to „lakiery 
specjalne”. A liczy się najbardziej wyobraźnia.

Ale też trwałość. Przedmioty, które mogą służyć w kuchni, co 
oznacza, że ich powierzchnia będzie zmywana, trzeba specjalnie 
zabezpieczyć wieloma warstwami lakieru. Inne, nie mające takie-
go przeznaczenia można wykończyć szybciej.

– Co przede mną? – zastanawia się M. Barabasz. – Próby po-
szukiwania metody, by trwałym, odpornym na pranie sposobem, 
pokrywać tkaniny metodą decuopage. Zresztą – zawsze jest jakiś 
następny cel, jeśli ktoś traktuje to hobby całkiem serio.

w maleńkim sklepiku 
tuż przy firmie. Nie ma 
ani drogowskazu, ani 
logo (wszystko będzie 
już wkrótce – zapewnia), 
ale i tak klienci nieomyl-
nie trafiają, i to nie tylko 
z Wlenia. 

– Byłem na targach 
turystycznych TOUR-
TEC w Jeleniej Górze, 
promując Wleń na zaproszenie burmistrza – wspomina. – Dziś 
mam sporo klientów stamtąd. Na Rynku jeleniogórskim spróbo-
wali i przyjeżdżają. Z Lubania, czy ze Lwówka – też.

Tajemnica masarskiego sukcesu tkwi – 
zdaniem Ł. Grabowca – w tym, by smak 
był oryginalny, ale i powtarzalny w każdej 
serii wyrobów. Klient, który skosztuje mojej 
kaszanki we wtorek musi w czwartek, czy 
w piątek trafić na ten sam smak. Inaczej już 
do mnie nie wróci. Kaszanki, czy salcesony 
mojej produkcji poznam z zamkniętymi 
oczyma – zapewnia. – A właśnie te wyroby 
świadczą o jakości pracy. Chociaż…. Moje 
ulubione wędliny to „kiełbasa bobrzańska” 
i „kiełbasa szefa”. Obie wedle moich przepi-
sów, od początku do końca. To nie są „ład-
ne dla oka” wyroby. Kiełbas oczyma się nie 
jada.

– A jada pan ryby? – pytamy. – Ponoć to 
zdrowe…

– Z ryb najbardziej lubię… schab – 
uśmiecha się.

agrombelka@onet.pl

… – albo po kaszance – mówi Łukasz Grabowiec z Wlenia, 
masarz, który od kilku miesięcy prowadzi maleńką masarię we 
Wleniu. Maleńką i uroczą (jeśli można użyć tego określenia 
w stosunku do masarni). Nawet nazwa o tym świadczy – „MAR-
KOR”. Po rozszyfrowaniu – Martyna + Kornelia, to imiona córek 
właściciela firmy.

– Od zawsze, to znaczy od kilkunastu lat pracowałem w ma-
sarniach – mówi Ł. Grabowiec. – Lubię tę pracę, ale produkcja 
wędlin na wielką skalę odkłada się na jakości. I nie ma w tym 
czyjejkolwiek winy, ale przy „masówce” nie sposób wszystkiego 
dopilnować. 

We wleńskiej firmie nie można mówić o „masówce”. Raptem 
kilka ton przerobu mięsa wieprzowego i wołowego miesięcznie, 
raptem trójka pracowników. Szef, który od rana pilnuje 
rozbioru mięs i przygotowania wędlin, osobiście dopra-
wia…

– Staram się używać naturalnych przypraw, niekonfek-
cjonowanych – mówi Ł. Grabowiec. – czosnek, majeranek, 
pieprz biały, czarny i zielony, gałka muszkatołowa… Są 
kiełbasy, przy których nie można obejść się bez fabrycznych 
przypraw, bo takie są receptury, ale… przy „swoich” wędli-
nach używam receptur z mojej ukochanej książki, wydanej 
jeszcze w latach 80-tych ubiegłego wieku. Kiedy powstawała 
– uśmiecha się – miałem ledwo pięć lat…

Przy wędzeniu też zachowuje się pełny reżim „starej 
daty”. Wędzi się w dymie z olchy (daje kolor i zapach) oraz 
dębu (pozwala utrzymać właściwą temperaturę). – Cho-
dzi o to – wyjaśnia masarz – żeby „zamknąć” przyprawy 
w mięsie, rozgrzewać je szybko w całej ich masie, a nie 
przypalać. To wszystko jest właściwie i proste, i oczywiste 
– trzeba się tylko postarać.

Dziś Łukasz Grabowiec ¾ swojej produkcji sprzedaje 

poznać masarza po… 
 salcesonie…

Od 20 lat nie odbywały się msze św. z okazji komunii dla 
mieszkańców Świecia i w miejscowych kościołach. Z reguły 
dzieci w tym wieku było tak niewiele, że nieliczna grupka by-
wała przyłączana do dzieci z innych miejscowości. Tym ra-
zem, w końcu maja, w kościele w Wolimierzu odbyła się taka 
uroczystość, na którą i my zostaliśmy zaproszeni. Prezentuje-
my pamiątkowe zdjęcie, zachęcając przy okazji mieszkańców 
innych miejscowości, by informowali nas o swoich uroczysto-
ściach. Twórzmy razem „Izerską Kronikę w Echach Izerskich”, 
dokumentując radosne zdarzenia, choćby jubileusze i roczni-
ce, a może i śluby, narodziny?

Mieliśmy już w „Echach Izerskich” dwa śluby, teraz Komu-
nię Świętą, brakuje więc może narodzin, chrztów, obchodów 
stulecia życia, a w ogóle liczymy na fantazję naszych Czytel-
ników.

Prosimy o informacje, będziemy starali się dojeżdżać wszę-
dzie tam, gdzie mieszkańcy zechcą nas zaprosić.

pierwsi po 
dwudziestu latach

Izerska Kronika Fotograficzna
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Wieś trochę inna, niż większość… Dwa so-
łectwa w jednej wsi, dwie choinki na Boże Na-
rodzenie, trochę ponad 2.400 mieszkańców 
i kino, które właśnie obchodziło 60-lecie swo-
jego istnienia… i jeszcze park, którego otwar-
cie zaplanowano na maj 2012 roku…  I gruba 
książka – „Kronika Historyczna Raciborowic 
Górnych i Dolnych” autorstwa Wojciecha Ku-
mosia i Romualda Piecaka… I kilka innych 
„drobiazgów”, które zdecydowanie odróżniają 
tę wieś od większości podobnych. Ale Teresa 
Przybylska, Anna Król i Henryk Licznerski, 
reprezentujący Stowarzyszenie Miłośników 
Wsi Raciborowice nie obnoszą się ze swo-
imi sukcesami. Pewnie dlatego, że wiedzą, bo 
przekonali się na własnej skórze, że za każdy 
sukces trzeba słono płacić. Najczęściej – wła-
sną pracą.

– Jest nas w Stowarzyszeniu sporo – pod-
kreśla T. Przybylska – można liczyć na stałą 
pracę 30 osób, a sporo innych pomaga, jeśli 
tylko jest okazja.

Powiedzieć o Raciborowicach, że są duże, 
to tak, jakby stwierdzić, że Śnieżka jest spora. 
Wieś ciągnie się kilometrami, co i raz ukazuje albo stare domy 
przysłupowe, albo skrajnie nowoczesne obiekty, gdzieniegdzie 
przetykane zabytkami, bo i piece wapienne i ruiny starego wia-
traka… A co pewien czas – efektowna tablica, przypominająca 
o wyglądzie tego miejsca przed laty, zdobiona i kopiami kart 
pocztowych i zdjęciami. Takie tablice ufundowali członkowie 
Stowarzyszenia, a niektóre powstały z pomocą Urządu Marszał-
kowskiego.

W budynku, gdzie w niedzielne popołudnia rządzi niemal nie-
podzielnie ponad 80-letni Sławomir Piechocki – jedyne w Polsce 
wiejskie kino „Kujawy”. S. Piechocki jest tu kierownikiem i kino-
operatorem. Za ścianą jego sali – „Galeria Wsi” – pękająca od 
eksponatów, które trudno zobaczyć w muzeach.

– Może dla niektórych muzeów są za „młode” – zauważają nasi 
rozmówcy – ale to przecież już świadectwo historii. Dla młodzieży, 
która tu zagląda, kartki na mięso, na cukier, czy worki po cemen-
cie nieistniającej już tutejszej cementowni „Podgrodzie” są równie 
nobliwymi pamiątkami, jak jaja dinozaurów, czy narzędzia epoki 
brązu. Młodym, którzy sięgają po coca-colę jak wytłumaczyć, że 
dawniej jedynym przysmakiem z tej branży była landrynkowata 
„oranżada”, którą trzeba było pić ostrożnie, bo zostawiała różowy 
otok wokół warg.

Ludzie, którzy mają dziś 40 – 60 lat z nieukrywa-
nym rozrzewnieniem dotykają liczydeł, które jesz-
cze przecież tak niedawno (bo co to jest 40 lat?!) słu-
żyły buchalterom do przeprowadzenia najbardziej 
skomplikowanych obliczeń. Dziś, kiedy w najbar-
dziej prymitywnym telefonie komórkowym moż-
na włączyć kalkulator, potrzeba istnienia liczydeł 
z drewnianymi paciorkami, nanizanymi na druty 
jest zupełnie niewyobrażalna. Podobnie jak butelka 
po „atramencie szkolnym”, który nauczyciele sta-
rannie rozlewali do szklanych kałamarzy, stojących 
otworach wydrążonych w ławkach szkolnych, obok 
miejsca na pióro ze stalówką. Żaden z tych przed-
miotów dziś już po prostu nie istnieje.

– Współczesnej młodzieży, która posiłkuje się 
sms-ami, albo rysikiem na palmtopie nie wyjaśnimy tego, jak 
uczyli i pracowali ich rodzice – mówi T. Przybylska. – To trzeba 
pokazać. I dlatego stworzyliśm6y naszą „Galerię Wsi”. Tu nic nie 
jest wymyślone, żaden eksponat nie przyjechał do nas zza oceanu. 
Wszystko przynieśli dziadkowie i rodzice naszej młodzieży, a cza-

sami – sami młodzi, zaintrygowani tymi 
przedmiotami. Przynieśli z własnych 
domów.

Całe ściany „Galerii” obłożone są 
fotografiami. Widać na nich krawców 
z miejscowej spółdzielni, dom fotogra-
fa, o nazwisku Mike, po którym zostały 
sterty zdjęć i kilkadziesiąt szklanych płyt 
z negatywami. Dopiero kiedy je dotyka-
my oglądamy pod światło, można sobie 
uzmysłowić jak długą drogę przeszliśmy, 
mijając w pędzie rewolucje technolo-
giczne. Były przecież szklane płyty, po-
tem czarno-białe negatywy celuloidowe, 
potem kolorowe, potem pliki cyfrowe… 
Wszystko to minęło, a przecież nie mi-
nęło nawet jedno pokolenie!

– Fotografie są nie tylko dokumen-
tami domów, których już nie ma, albo 
i są – mówi Henryk Licznerski. – To 
oczywiście ważne, bo w naszej prezen-
tacji naszej wsi ważne jest to, co minęło, 
i to co trwa. Ale zdjęcia przedstawiają 

coś ważniejszego – tamtą obyczajowość. Jak choćby mężczyznę, 
który sztywno stoi przy kobiecie trzymającej uchwyt wózka dzie-
cinnego. Dopiero po tych zdjęciach możemy sobie uzmysłowić, 
że w latach 50-tych mężczyzna nie prowadził dziecięcego wózka, 
to była rola kobiety. On był ojcem, dumnym z dziecka, ale opie-
ka nad latoroślą była sprawą matki. 
Na zdjęciach widać też mężczyzn 
w mundurach i służbowych czap-
kach, ale to nie byli żołnierze. Więk-
szość osób wykonujących funkcje 
publiczne była umundurowana, \jak 
choćby kierowcy, konduktorzy, kon-
trolerzy…

– Na tym zdjęciu – pokazuje T. 
Przybylska – widać dzieci po Komu-
nii Św. Siedzą za stołem, przed nimi 
kubki, pewnie z kakao. Był zwyczaj, 
że po uroczystości w kościele dzieci 
szły na wspólne śniadanie. Przynosi-
ły własne kubeczki, matki wcześniej 
gotowały kakao, piekły ciasta. W ja-
kiejś stodole na stołach rozścielało 

się białe obrusy… Tak 
się tworzyła wspólno-
ta. Na zdjęciu z Ko-
munii chłopców wi-
dać, że każdy z nich 
dostał czekoladę. Na 
stołach dziewczynek 
jej nie ma… Albo nie dostałyśmy, albo od razu 
schowałyśmy, bo to był rodzaj słodyczy na co 
dzień niedostępny. A dziś Komunia kojarzy się 
z drogimi prezentami...  Nie oceniam tego, czasy 
się po prostu zmieniły. Myślę tylko, że gdyby nie 
te zdjęcia, to dzisiejszym nastolatkom nie moż-
na byłoby nawet wytłumaczyć, że były takie lata. 
Mają inne oczekiwania i ambicje. To świetnie, ale 
też powinni wiedzieć, jaka jest historia ich wsi, ich 
rodziców.

Grupka roześmianych dziewczyn 
przemknęła przez korytarz, bo Sła-
womir Piechocki zapowiedział, że 
dziś wyświetli „Muppety”. W sali, 
gdzie może zmieścić się 139 osób 
pewnie nie będzie kompletu, bo nie-
dziela jest słoneczna, ale seans odbę-
dzie się ponad wszelką wątpliwość. 
– To kino – mówi Anna Król – po-
wstało 1 maja 1950 roku… Gdyby nie 
pomoc Gminy, pewnie musielibyśmy 
je zamknąć, bo w sensie finansowym 
nie jest rentowne. Ale za sensem jego 
istnienia kryją się ludzie. I dlatego 
dobrze, że przetrwało czasy, kiedy 
nie takie instytucje likwidowano.

– Gdyby patrzeć na wszystko tylko 
przez pryzmat rentowności – mówi 
T. Przybylska – to przecież i nasza 
„Galeria”, i praca innych stowarzy-

szeń, choćby hodowców gołębi, którzy też tutaj znaleźli swoje 
lokum, nie jest do życia niezbędna. Ale na szczęście, życie jest 
bardziej skomplikowane. Żałuję tylko, że tej naszej pasji pene-
trowania miejscowej historii nie odkryłam wcześniej, kiedy mo-
głabym jeszcze zapytać mojego ojca o jego wspomnienia. Kiedy 
my wszyscy mogliśmy zapytać naszych rodziców. Dziś musimy 
z większym trudem dociekać, kto był proboszczem, a na jakim 
zdjęciu widać wikarego i jak się nazywał… Ale ustalimy to, bo 
tylko takie społeczności mają przed sobą stabilną przyszłość, 

które znają swoją historię i potrafią ją uszanować. I dlatego mię-
dzy innymi wzięliśmy się za porządkowanie terenu po cmentarzu 
ewangelickim, do niedawna zakrzaczonym i zarośniętym. A to 
przecież groby mieszkańców dawnych Raciborowic. Co z tego, 
że Niemców? Uporządkujemy to miejsce i niech tam powstanie 
taki zakątek refleksji. Nie park, bo ten już we wsi mamy. Tam 
będzie takie miejsce, gdzie będzie się można wyciszyć w zieleni 
i pomyśleć nad sobą. To zawsze się przyda…

Muzeum z potrzeby serca 
Jedyne takie kino w polsce
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Barcie w Barcinku
Leci pszczoła, jedzie pszczelarz

– Rzepak się skończył (rozmawialiśmy 20 maja), teraz po-
jedziemy na akacje, wcześniej był jawor i klony oraz mniszek, 
a równolegle z akacjami będą głogi – mówi Jan Kucy, pszczelarz, 
jeden z kilku w Barcinku. Cóż lepszego można robić w Barcinku 
– nazwa wsi zobowiązuje.

– Potem jeszcze będzie lipa, gryka, nawłoć, wrzosy… i koniec 
sezonu.

Jan Kucy ma 80 uli. Aż tyle pszczelich rodzin nie może pra-
cować w jednym miejscu, tym bardziej, że pszczoła, jeśli ma 
efektywnie pracować nie może lecieć dalej, niż 2 km. W takiej 
sytuacji pszczelarz musi pakować ule na samochód i podwo-
zić pszczoły, czasami aż pod Legnicę. Wydawałoby się, że ten 
sezon, w odróżnieniu od poprzedniego, kiedy mróz z początku 
maja zwarzył kwiaty, będzie zdecydowanie lepszy, a jest akurat 
odwrotnie. Miodu rzepakowego, jak na lekarstwo, kwiaty akacji 
obtłukł gruby, ulewny deszcz, jak się powiedzie na głogach – czas 
pokaże.

– Pszczelarstwo jest takim zajęciem, w którym prawie wszyst-
ko zależy od natury – mówi J. Kucy. – I z tym się trzeba pogodzić. 
Prawie, bo czasami jeszcze ludzie potrafią zaszkodzić opryskami, 
które zatrują całe roje. Swego czasu musieliśmy odbudowywać 
swoje ule zakupionymi pszczołami, bo nasze wyginęły prawie 

wszystkie. A zdarza się zbyt wysoka temperatura, albo za długi okres deszczu, 
albo za silne wiatry, albo coś jeszcze, i wtedy z pszczołami trudno się porozumieć. 
Wpadają w złość, bronią uli, nie wychodzą na „pożytek”… U pszczół też wiele 
zależy od nastroju. W górach, gdzie sezon na rośliny miododajne wydłuża się ze 
względu na okresy wegetacji rzadko pszczoły napadają na siebie, chcąc ukraść cu-
dzy miód. Na nizinach, gdzie właściwie po lipach kończy się pszczeli „wysoki se-
zon” takie wojny mają nierzadko miejsce. Owady mając na względzie konieczność 
zebrania zapasów na zimę, kiedy mają niepełne 
plastry, usiłują się zabezpieczyć podbieraniem 
miodu sobie nawzajem.

W gospodarstwie pszczelarza wszystko jest 
poukładane, jak w pszczelich plastrach. J. Kucy 
musi uważnie obserwować, kiedy pszczoły 
„szyją” plastry z miodem, co oznacza, że ma 
już on właściwą konsystencję i owady uznają, 
że można ja zasklepiać. Miód idzie do wirówki, 
wosk wytapia się pod szklaną szybą w niezgrab-
ne sople, z których – po oczyszczeniu powstaną 
regularne krążki, a z nich – świece przeróżnych 
kształtów. Pszczelarz, jak i „jego robotnice” dba 
o to, aby nie zmarnować ani odrobiny wysiłku 
swojej licznej, kilkusettysięcznej załogi. Dro-
biny pyłku, mikrokropelki nektaru, których 
człowiek okiem żadnym cudem nie dostrzeże, 
składają się na setki kilogramów miodów.

W miejscu, gdzie dziś schodzimy do piwnic lwóweckiego bro-
waru, też był browar. Ale nad piwnicami górował zamek. Czy 
było to dokładnie w 1209 roku, czy nieco później – trudno dziś 
rozstrzygać. Z pewnością jednak książę mógł kosztować piwa 
z lwóweckiego (swojego) browaru, który dziś jest wedle zapisów 
historyków najstarszym browarem Polski. – I raptem jednym 
z trzech dolnośląskich, który się ostał z około ,tysiąca, jakie tu ist-
niały swego czasu – mówi Grzegorz Ickiewicz, browarnik i prze-
wodnik po lwóweckim muzeum browarnictwa, nad którym, 
raptem piętro wyżej nadal warzy się piwo. Właściwie browar we 
wówku Śląskim jest jedyny w swoim rodzaju na Dolnym Śląsku, 

pozostałe dwa – we Wrocławiu i Chrząstawie Małej, nieopodal 
Jelcza – to tzw. browary restauracyjne.

Ponad 400 eksponatów, jakie tu zgromadzono, ilustrują histo-
rię browarnictwa nie tylko lwóweckiego. Zachowała się tu nawet 
specyficzna „lodówka” z 1905 roku, w której schładzano piwo 
w oryginalny (jedyny wówczas) sposób. Do jednej przegrody 
sypano pokruszony lód, przechowywany od zimy w piwnicach, 
osypany trocinami, w drugiej – piwo. Potem sprawę załatwiał 

amoniak, dziś – glikol. Żaden browar nie musi mieć już w po-
bliżu stawu, z którego powierzchni skuwano lodowe tafle, by je 
potem kruszyć i chronić. Największa kolekcja butelek do piwa 
z patentowym zamknięciem (na sprężynkę i z gumową podkład-
ką), zwana w środowiskowej gwarze „krachlą”.

Są w piwnicach dębowe beczki, najstarsze „pojemniki” na 
piwo, ale jest też beczka ze stali kwasoodpornej, wyprodukowana 
specjalnie dla lwóweckiego browaru przez fabrykę Kruppa (zna-
ną raczej z innego asortymentu wyrobów) w latach 30-tych ub. 
wieku. Warto sobie uzmysłowić, że podobne beczki wprowadzo-
no w Polsce dopiero w latach… 90-tych!

– To trzeba zobaczyć – mówi G. Ickiewicz i trzeba się z nim 
zgodzić. – Trudno opisać w kilku zdaniach choćby niezwykle 
bogaty zbiór nalepek do butelek z pi-
wem, od najstarszej polskiej nalepki, 
na której napisano „Piwo z browaru 
St. Wysockiego w Jabłonicy Polskiej”, 
poprzez komplet nalepek browaru we 
Lwówku, wśród których odnajdujemy 
piwa nader specjalne, bo i „Górnicze”, 
i „Górskie”, „Marcowe”, „Polne” czy 
„Studenckie”. Jest nawet nalepka napo-
ju słodowego „Murzynek”, której dziś 
nikt by nie śmiał nakleić, bo przecież 
to określenie jest teraz uważane za ra-
sistowskie i co najmniej niepoprawne 
politycznie.

Można zajrzeć do studni o głęboko-
ści 68 m, skąd czerpie się wodę wyjąt-
kowo miękką, a są dwie inne, jeszcze 
głębsze. Można zobaczyć na własne 
oczy, że we Lwówku powstaje piwo 
o nazwie „Belg” i „Lwówek wiedeń-

ski”, które to nazwy mają 
odniesienie do charakteru 
i smaku. Czy jest taki bro-
war w Polsce, który – pro-
dukując od 700 lat! – dziś 
jeszcze dostarcza na na-
sze stoły sześć gatunków 
piwa?

Warto to wszystko zo-
baczyć, wraz z krótkim 
filmem, traktującym o hi-
storii tutejszego browar-
nictwa, schronić się przed 
letnim upałem w chłod-
nych piwnicach, zerknąć 
na wielki, wydawałoby się 
– niezgrabny – śrutownik, 
który przed dziesiątki lat 
rozdrabniał surowiec do 
produkcji słodu z zegarmi-
strzowską precyzją, co do 
części milimetra.

Piwosze mogą tylko pomarzyć o tym, by kiedyś stanąć osobi-
ście przy swoistym tyglu, w którym warzy się „brzeczka” w trud-
nej do wyobrażenia ilości ok. 14.000 – 15.000 litrów. Jej wartość 
energetyczna bije na głowę wszystkie tzw. napoje energetyzujące. 

A kiedy podda się ją właściwemu pro-
cesowi fermentacji, wówczas powstaje 
piwo po które sięgają najbardziej wy-
bredni. – Tu się nie produkuje milionów 
litrów na dobę – mówią lwóweccy bro-
warnicy – i dlatego nasze jest inne, po 
prostu – lwóweckie. A zbiory muzealne 
zaświadczają, że to wszystko dzieje się tu 
od wieków.

Osiem wieków piwa
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Przed pałacem przejmujący spektakl, zaprezentowany przez 
aktorów Zdrojowego Teatru Animacji, a mówiący o bezwzględ-
ności możnych z dawnych czasów… Opowieść pełna metafor, 
tym bardziej, że mimiczny spektakl kazał wytężyć wyobraźnię 
i wrażliwość wszystkim widzom.

– Mamy – jako Partnerstwo Izerskie – sporo satysfakcji. To 
imponujące spotkanie odbyło się nie tylko z naszą obecnością, 
ale także było przez nas współorganizowane i było – jak to w Za-
rębie – zarębiste!

znaczy, że nie ma prywatnych zleceń, bo witraż artystyczny za-
czyna być dostępny nie tylko dla wyjątkowo zamożnych, którzy 
we własnych domach chcą mieć zdobione tak parawany, ściany, 
czy drzwi. Oczywiście – nie każde wnętrze nadaje się do ekspo-

nowania dużego witrażu, ale to już sprawa kompozycji.
Najpowszechniej dostępnym dziełem Beaty i Marcina 

Chlebowskich w okolicy jest krzyż z Chrystusem w kościele 
w Świeradowie Zdroju. Prace tej pary można zobaczyć tak-
że w Galerii Izerskiej w Kromnowie, w pałacu w Karpnikach, 
gdzie powróciła (na witrażu) postać św. Jerzego.

Nie jest przypadkiem, że okna najwspanialszych budowli są 
szklone witrażami. Pałace, kościoły, dwory mają wnętrza o spe-
cyficznej aurze m.in. właśnie dlatego, że  nie białe, a kolorowe, 
fantazyjne szkło dodaje nastroju.

– Warto od razu dodać, że i samo szkło witrażowe jest naj-
częściej wyjątkowe, a i forma witraży winna być dostosowana 
do charakteru wnętrz, bo dopiero wiele elementów naraz tworzy 
nastrój – mówi Marcin Chlebowski, artysta z Antoniowa, który 
wspólnie z żoną Beatą od lat prowadzą tu swoją pracownię. Two-
rzą nowe witraże, ale też poddają renowacji stare, co jest równie 
trudną sztuką.

– Nie chcę się wdawać w technologiczne szczegóły i opowia-
dać o stopach metali, miedzi, cynku czy ołowiu, którymi łączy 
się szyby, wcześniej 
specjalnie przycina-
ne, a jeszcze wcześniej 
– precyzyjnie zapro-
jektowane – mówi. 
– Są przecież witraże, 
w których najmniej-
sze szkiełka są naj-
pierw kilkukrotnie 
malowane specjalny-
mi farbami, a potem 
– za każdym malowa-
niem – wypiekane, by 
utrwalić barwę w tem-
peraturze blisko 700 st. 
C. w specjalnym piecu. 
A nawet jednobarwne 
szkło używane w cen-
nych witrażach też nie 
jest czerwoną czy zie-
loną szybą, a specjalną 
płytą szkła „dmuchanego” (zawierającego pęcherzyki powietrza). 
Dziś, technologią podobną niemal jak w średniowieczu, przygo-
towuje je polska huta „Jasło”. A czerwone szkło jest najdroższe, 
bo do jego produkcji muszą być użyte tlenki złota.

W pracowni w Antoniowie można prześledzić niemal cały 

proces tworzenia witraży, od przygotowania projektu, przez 
malowanie każdego z elementów konturówkami i patynami, 
przycinanie fragmentów, mocowanie ich metalowymi spoinami, 
niemal jak puzzle, oprawianie, wzmacnianie… – A technologia 
komponowania witrażu – uzupełnia M. Chlebowski – polega na 
odzyskiwaniu światła, które powinno przenikać przez szkło tym 
silniej, im delikatniej pomalowane są elementy. 

– Przeszło 22 lata temu kupiliśmy ten dom – wspomina Marcin 
Chlebowski. – W 1989 roku wielu naszych kolegów ze studiów 
szukało dla siebie siedlisk, my też. A że zawsze lubiliśmy góry, 
„coś” sprawiło, że przyjechaliśmy w Izery. I to jest znakomity 
wybór, choć nie od razu tak się wydawało. Oglądaliśmy tutejsze 
domy, z których wiele było na sprzedaż, bardziej jak marzycie-
le i okazało się, że te najbardziej zdewastowane, a nasz należał 

do takich, nie przekraczają zanadto 
naszych możliwości, choć właściwie 
jego remont nigdy się nie skończył 
i co jakiś czas ujawniają się nowe po-
trzeby. Dziś, kiedy zapanowała moda 
na stare domy na wsi, już pewnie nie 
moglibyśmy sobie absolutnie pozwo-
lić na taki zakup.

Kiedy tu przyjechali latem przez 
całe wakacje do później jesieni była 
jedna wielka frajda i całe mnóstwo 
przyjaciół gościło w Antoniowie. A 
potem nadeszła zima i była… jedna 
wielka pustka. Dziś wszystko wyglą-
da inaczej.

– I witraż też jest inny – mówi M. 
Chlebowski. – W świadomości ludzi 
witraż kojarzy się albo z kościołem, 
albo z lampą Tiffaniego. Nie robimy 
takich lamp, bo podróby od wschod-
nich producentów, którzy są w sta-
nie wykleić setki lamp tego samego 
wzoru z jednego kopyta, skutecznie 
zabiły sztukę w tej dziedzinie. Co nie 

Czerwone – droższe, bo ze złota

sekretem witraży – „odzyskiwanie światła”

W Zarębie? Zarębiście!
„Odkrywamy tajemnice Zaręby” – takie było hasło kolejnego, 

letniego spotkania. W przypałacowym parku odbyła się impreza, 
w której wzięli udział nie tylko mieszkańcy Zaręby, ale też innych 
miejscowości gminy Siekierczyn.

Pomimo Euro 2012, deszczu i kilku innych niedogodności 
park był pełen ludzi i atrakcji. Właśnie w takiej kolejności, bo 
najważniejsi byli ludzie. Okazało się zresztą, że byli też najbar-
dziej kolorowi, dosłownie i w przenośni.

Męski chór z akordeonistką, występ cheerliderek i zespołów 
tanecznych ze szkoły podstawowej, kabaret z gimnazjum i in.  

Co pewien czas z estrady padało pytanie: Jak się żyje w Zarębie? 
Odpowiadał chór publiczności: „Oczywiście, zarębiście!”

Pod namioty, przezornie rozstawione ściągnęli z innych miej-
scowości rękodzielnicy – kowale, ceramicy, twórczynie haftu 
krzyżykowego, richelieu i innych, prezentując i serwety, i narzuty 
i całe haftowane obrazy. Warsztaty ceramiczne połączone z ma-
lowaniem naczyń, a na drugim stole dziesiątki ciast, płaty mięs 
w przeróżnej panierce, obok – miody wedle smaku, papierowe 
kwiaty, bombki, ozdoby.
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We dwójkę, trójkę i z całą rodziną

Na spacer z psem
Na pytanie: Czy warto jest pokonać 300 

km w jedną stronę, by przespacerować się 
z psem? – większość odpowie znanym ge-
stem pukania palcem w głowę. Na pytanie: 
Czy wystarczy mieć za sobą 11 miesięcy ży-
cia, by udać się na 10-kilometrowy spacer 
z psami i rodzicami? – mogą w ogóle ręce 
opaść. 

A jednak TWIERDZĄCA odpowiedź na 
oba te pytania padła 23 czerwca w Olszynie. 
Odbywała się tam bowiem oryginalna impre-
za. Na trzy trasy, o długości – 25, 15 i 10 km 
wyruszyli posiadacze psów, mając w ręku mapę i informacje, do 
jakich punktów kontrolnych w terenie muszą dotrzeć, by rywali-
zować w tym przedsięwzięciu, którego nazwę określono roboczo 
„DogTrekking”. A jedenastomiesięczny Adaś w dobrej kondycji 
i bez najmniejszego marudzenia pokonał całą trasę. Wprawdzie 
w nosiłkach na plecach ojca, bo mama, Małgorzata Wiśniowska 
prowadziła trzy psy, a w dodatku – była weterynarzem na tej im-
prezie. I też przyjechała do Olszyny z daleka.

Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Tomasz Ruczaj, maszer 
z Olszyny, który przekonał i Tomasza Maja, dyrektora Ośrodka 

Kultury, i Leszka Leśko, 
burmistrza miasta, by 
taką imprezę przeprowa-
dzić.

– Dla nas – powiedział 
L. Leśko – korzyść jest 
ewidentna. Z pewnością 
impreza ma wielki wa-
lor rekreacyjny, pozwa-
la ludziom przeżyć coś 
wspólnie i jednocześnie 
jest znakomitą promocją 
walorów terenu, pomi-

jając już tę oczywistość, że można „za-
przyjaźnić się” z mapą i wrócić tutaj już 
na indywidualne spacery. A trasy nie-
opodal jezior, pozwalające poznać m.in. 
zapory wodne są naprawdę interesujące. 
Zresztą – nie jesteśmy zazdrośni i trasy 
zostały tak zaplanowane, że niektóre 
odcinki poprowadzono przez tereny in-
nych gmin.

Na najdłuższą, 25 km zapisało się sze-
ścioro odważnych, na 15 km – 20 osób, 
a sześć rodzin wyruszyło na „rodzinną”, 
10-kilometrową.

– Nie ma żadnych ograniczeń w tej 
imprezie – wyjaśniali nam organizato-
rzy. – Myśleliśmy początkowo, że to do-
bry trening dla psów husky, ale one nie mogą pracować ciągnąc 
wózki w takich temperaturach. Taki pokaz możliwości husky – 
psich zaprzęgów – odbył się po zakończeniu imprezy, podobnie, 
jak cykl imprez i konkursów dla dzieci. Można się do nas zgłosić 
z psem każdej rasy, a nawet jeśli rasa jest – mówiąc oględnie – 
trudna do określenia, to żadnemu psu i właścicielowi spacer nie 
zaszkodzi. Nie ma też znaczenia ilość psów, czy też liczba człon-
ków rodziny, która zechce wziąć udział w spacerze. Liczy się do-
bra, wartościowa zabawa, przyjemny relaks. A mamy nadzieję, że 
w sierpniu powtórzymy ten spacer i będzie jeszcze więcej gości.

Żeby wystąpić na estradzie w Smolniku (Leśna) niektóre ze-
społy musiały w upale pokonać ponad 300 km w jedną stronę, 
kilkaset osób postanowiło, że w tę sobotę, 23 czerwca, najważ-
niejszą dla nich sprawą jest ten właśnie występ, niektórzy na es-
tradzie obchodzili swoje imieniny, bo to przecież święto Jana, 
inni goście założyli z góry, że spóźnią się na umówione przyjęcia 
weselne, ale… 

– Już po raz drugi organizujemy u nas Festiwal Współczesnej 
Kultury Ludowej – powiedział Walter Straszak, który na co dzień 
jest przewodniczącym Rady Miasta i Gminy w Leśnej, lecz w tę 
sobotę był przede wszystkim szefem zespołu „Smolniczanie” 
i organizatorem tego spotkania. – Bardzo wszystkim dziękuję 
za przyjazd i występ, obecność tak wielu znakomitych zespołów 
jest dla nas zobowiązaniem, żeby wszystko było możliwie dobrze 
zorganizowane.

I było. A w dodatku – występy były tak nieprawdopodobnie 
rozmaite, iż potoczne wyobrażenie o tym, że występy zespołów 
ludowych są przewidywalnie nudne, legło w gruzach od po-
czątku. – Współczesna kultura, czy – ściślej – piosenka ludowa 
jest zupełnie inna, niż jeszcze kilkanaście lat temu – powiedział 
W. Straszak i to sprawdziło się co do joty na estradzie. Już „Smol-
niczanie”, którzy występowali jako pierwsi, dowiedli, że żywio-
łowość i pomysłowość w prezentacji utworów może podbić pu-
bliczność, a oryginalność aranżacji może zadziwiać. 

A potem wciąż było rozmaicie. Nie chcemy narzucać redak-
cyjnych ocen, tym bardziej, że organizatorzy zadbali, by wszyst-
kie zespoły oceniało profesjonalne jury znawców kultury ludo-
wej i muzyki w ogóle. Oficjalny komunikat jury – poniżej. Ale 
jako widzowie i słuchacze możemy powiedzieć, że kto był uważ-

ny – mógł się zasłuchać. A występowało 18 grup, od południa 
do wieczora. Były zespoły, jak kilkudziesięcioosobowy „Trzy Po-
kolenia” z Miłkowic pod Legnicą, którym towarzyszył zespół in-
strumentalny wielce profesjonalny, były i takie, jak cztery kobiety 
bez żadnego zespołu („Czeremcha” z Głogowa), który dosłownie 
i w przenośni „powalił publiczność na kolana”, bo śpiewając a’ca-
pella zagrzmiał na cztery głosy w repertuarze po polsku, rosyj-
sku i ukraińsku. – Ciary mi chodzą po plecach – zwierzyła się 
nam podczas tego występu jedna ze słuchaczek. Uwierzyliśmy, 
bo i nam chodziły. 

„Były „Sołtysowe Gryfinki” z niedalekiej Proszówki pod Gry-
fowem, powstałe w 2007 r., a były i „Bogdanki” z Mirska, które na 
estradzie występują… 26 lat! Niewiele ustępują im „Rybniczan-
ki” spod Starej Kamienicy. Rozgrzane swoimi występami kon-
kursowymi „Netkowianki” z Lubuskiego, wystąpiły też w prze-
rwie i właśnie pozakonkursową prezentacją, pokazały, ile mają 
ikry, ile pomysłów i jak mają „ustawione” głosy do rozmaitego 
repertuaru. Była też „Kapela Rycha”, która musiała dojechać aż 
spod Nowogardu… Z kronikarskiego obowiązku podajemy obok 
pełny spis grup występujących w Smolniku, za prowadzącą kon-
certy dziennikarką muzyczną Radia Wrocław informujemy, że 
wszystkich piosenek można posłuchać na antenie PR Wrocław 
w każdą niedzielę.

Ale kto ceni ludową kulturę, muzykę i kuchnię, ten powinien 
za rok przyjechać do Leśnej. Wprawdzie przede wszystkim po-
winien żałować, że nie był w tym roku, bo to, co podały na sto-
ły przedstawicielki „Stowarzyszenia Grabiszyce”, które zadbały 
o kulinarną oprawę Festiwalu, to jest po prostu nie do powtórze-

nia, ale może i za rok zdołamy o tym napisać podobnie. Gratulu-
jemy zwycięzcom sukcesów, a organizatorom – świetnej imprezy, 
na którą warto powracać.

Na estradzie w Smolniku wystąpili: „Smolniczanie” z Leśnej, 
„Złote Rybki” z Lubania, „Trzy Pokolenia” z Miłkowic, „Bogdan-
ki” z Mirska, „Sołtysowe Gryfinki” z Proszówki, „Netkowianki” 
z Nietkowa (Lubuskie), „Czeremcha” z Głogowa, „Jarzębinki” 
z Otynia, „Kapela Rycha” z Nowogardu, „Warzęgowianie” spod 
Wołowa, „Rybniczanki” z Rybnicy, „Głębowiczanie” z Głębowic, 
„Nary-Doro” z Siedliska, „Porębiak” z Oławy, „Kulinianie” z Ku-
lina, „Jarzębina” z Kobierzyc, „Kapela Janka Boduszka” z Siemio-
nic koło Obornik Śl. i „Karkonosze” z Gruszkowa. 

Werdykt Jury: Grand Prix „Swojskiego Grania” otrzymał ze-
spół „Kulinianie” z Kulinowa. W kategorii „Grupa śpiewacza 
z towarzyszeniem kapeli” zwyciężyły „Trzy Pokolenia”, przed 
„Rybniczankami” i Karkonoszami. W kategorii kapel wygrała 
„Kapela Janka Boduszka”, przed „Kapelą Rycha” i „Kapelą Bog-
danki”. Jury uznało, że niektóre z zespołów, godne wyróżnienia, 
nie mieściły się w ogólnych kryteriach Festiwalu i w stworzonej 
kategorii „Inne” najwyżej oceniono „Czeremchę”, przed „Net-
kowiankami” i „Jarzębiną” z Otynia. Natomiast wyróżnienie 
przyznano „Porębiakowi” z Oławy, za aranżację sceniczną folk-
lory Rzeszowszczyzny.

Swojskie Granie i Śpiewanie

Ile zespołów, tyle sposobów

„Smolniczanie” – imponujący występ gospodarzy

„Trzy Pokolenia” – zespół najliczniejszy z profesjonalną kapelą

„Czeremcha” – tylko cztery osoby, ale cztery rozmaite głosy

„Kapela Rycha” – świetny występ po rekordowo długiej podróży

Tomasz Ruczaj

Adasiowi wycieczka 
– sądząc z miny – 

bardzo się podobała

(Mirsk) Dokładnie 11 kwietnia 1912 r. w dzisiejszym Mirsku 
powstała placówka, która dała początek dzisiejszemu Domowi 
Pomocy Społecznej. Jubileusz 100-lecia działalności był okazją 
do rozmowy o przeszłości, potrzebach i perspektywach DPS, 
w której uczestniczyli liczni goście, m.in. legnicki biskup. Tra-
dycje miejskie w niesieniu pomocy starszym i potrzebującym są 
jeszcze dłuższe, bo przytułek dla starców (jak to wówczas okre-
ślano, nie tak elegancko, jak dziś) powstał już 1801 r. Cztery lata 
później utworzono sierociniec, co też oznacza, że – niezależnie 
od przyczyn – potrzeb socjalnych już w XIX wieku było bez liku. 
W tych placówkach pracowały początkowo siostry zakonne – 
boromeuszki, od 1971 r. – członkinie zakonu św. Jadwigi.

100 lat 
w służbie ludziom
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Góral  
podhalański  
na pogórzu 

Izerskim
Góral podhalański w Olszy-

nie? – Owszem – potwierdził 
Stanisław Jaskułka, aktor z War-
szawy, pochodzący z Nowego 
Targu, absolwent wrocławskiej 
PWST, który dłuższy czas praco-
wał w Łodzi. – Ale to wszystko 
przez… psy! – mówi. –  Kiedyś prowadziłem kabareton w Zawoi 
i okazało się, że zawiódł konferansjer rozgrywanej niemal rów-
nolegle „psiej” imprezy. Poproszono mnie o zastępstwo, a że nie 
było czasu na przebieranki, wyszedłem w przyodziewku z kaba-
retu, cały w nerwach, bo o psach wiedziałem niewiele. Okazało 
się, że dałem radę, więc poproszono mnie o kolejny raz, zastrze-
gając, żeby miał to samo „wdzianko”. I tak już trwa od 18 lat… 
Wprawdzie, jak impreza jest zimowa, a ja mam w tej koszulinie 
kilka godzin stać przy minus 12 – 15 st. C, to bez „góralskiej her-
baty” żyć trudno, jednak się nie zniechęcam.

Na marginesie: St. Jaskułka ma brata, ale ten nazywa się „Ja-
skółka”. – Coś nie wyszło urzędnikom z USC – uśmiechnął się 
Stanisław pod wąsem – ale już wszyscy przywykliśmy, więc nikt 
nie ma głowy, by to zmieniać. Jakoś nam to nie wadzi.

… a ciebie wciąż głowa boli…?
Para bocianów spotkany na polu pod Proszówką zdawała się być nieco skłócona ze sobą. Obecność tych ptaków jest uznawana za 

wróżbę powiększania się rodzin w tych miejscach, gdzie one założą swoje gniazdo. Ale… ornitolodzy martwią się, że niezależnie od 
tego, czy bociany przyniosą, czy też nie przyniosą dzieci ludziom, to ich liczba zastraszająco maleje z sezonu na sezon. I tylko nie wia-
domo, czy dzieje się to wyłącznie dlatego, że nie ma już podmokłych łąk, mniej jest żab i trudno wyżywić pisklaki, czy też bocianowa 
przekonuje małżonka, że lepiej odłożyć figle na później ze względu na migrenę…

Bant – wzorzec cierpliwości
Bant – niezwykle radosny i pogodny pies z „Farmy na Roz-

drożu” w Mikułowej musiał przejść kolejną próbę hartu ducha 
i zniósł ją dzielnie. Do „jego” gospodarstwa, w którym są i konie, 
i strusie, i kury wielu gatunków, 
nie wspominając o kotach i po-
dobnym drobiazgu doszła malut-
ka sójka, ciekawska, wszętobylska 
i ruchliwa. Naszym zdaniem Bant 
zasługuje na medal, bo wytrzymać 
sójcze zachowania może tylko 
wybitny pies. Gdyby istniała skala 
wyrozumiałości – to Bant były jej 
absolutnym rokordzistą.

ŚWIECIE 
„prawie czyni wielką różnicę”

Jedno z tych zdjęć zostało wykonane 10 września 2011 roku, 
drugie – 21 kwietnia 2012 roku. Oba przedstawiają ten sam za-
mek, a precyzyjnie – te same ruiny, z tej samej strony. Te same, 
ale nie takie same. Nawet gołym okiem widać postępy prac przy 
wzmacnianiu murów starej warowni.

O mowa polska …
Czasami musimy mocno się zmobilizować, by zrozumieć, co 

mówi Polak-patriota do drugiego Polaka, (a jakże) – patrioty. 
Zdaniem nie tylko językoznawców tempo zachwaszczania 

polszczyzny słowotokiem na granicy slangu, grepsowania, plu-
gastw, itp. osiągnęło już wyżyny. Współczujemy obcokrajow-
com, którzy usiłują rozmawiać po polsku ukończywszy jakieś 
uniwersyteckie studia. Nie mają żadnych szans zrozumienia 
małpiego bełkotu.

Dla przykładu
– „korytko teraz kmini tylko jak hajsy trzepać” – w tłuma-

czeniu na język w miarę potoczny oznacza to mniej więcej – 
„władza usiłuje teraz zadbać wyłącznie o własne interesy”.

powiedzieli. pomyśleli?
W każdym wydaniu „Ech Izerskich” podajemy przykłady 

wypowiedzi, z których wydaje się, że ludzie, na różnych sta-
nowiskach i w różnych branżach – szybciej mówią, niż myślą, 
chociaż pieniądze powinni brać właśnie za myślenie… 

– a dokumenty wręczyli jej do ręki – padło na spotkaniu. 
A niby jak mieli je wręczyć? Do nogi?

– szybkość była za szybka – z opisu przyczyn wypadku, 
dokonany przez policję 

– chcę Cię zapytać o pytania – z rozmowy dziennikarzy 
telewizyjnej z „gwiazdą”

– w tym wypadku najważniejsza jest wypadkowa kilku 
spraw

– Witkacy podobno malował oburzony po środkach – 
nauczycielka plastyki 

– taką notatkę to ja złożyłam ustnie – urzędniczka broniąc 
się przed zarzutem, że nie dopełniła obowiązków, a nie ma 
żadnych dowodów, że podjęła jakiekolwiek działania

– sprawdzamy, czy sytuacja umożliwia takie możliwości, 
ale zgodnie z przepisami to nie jest możliwe – rzeczniczka 
Głównej Dyrekcji Budowy Dróg i Autostrad w trakcie wypo-
wiedzi telewizyjnej o niemożności płacenia podwykonawcom 
dróg ponad głową głównego wykonawcy

„Kochani, piszę z podróży, 
droga daleka przede 
mną, ale nie martwcie 
się, bo wszystko, co mi 
jest potrzebne, mam przy 
sobie…” – czy tak mógłby 
brzmieć list Pana Winniczka 
do rodziny, gdyby umiał 
pisać?

Towarzyszyliśmy mu 
chwilkę w tej podróży, ale że 
na horyzoncie pojawił się sa-
mochód, którego kierowca 
mógł być mniej ostrożny niż 
my, pomogliśmy „turyście” 
zejść z asfaltu. Niech mu się 
wiedzie, czego – przy okazji 
– życzymy także wszystkim 
wybierającym się na wakacje. 
A jeśli we Francji, gdzieś na 
stole spotkacie naszego znajo-
mego – napiszcie…

Czy wiecie, że
W Sulikowie urodził się łabędź? I to metrowej wysoko-

ści?! Papierowy ptak powstał dzięki mrówczej pracy dzieci 
– entuzjastów origami, działających w Gminnym Ośrodku 
Kultury i jest przykładem tzw. origami modułowego, skła-
danego z tysięcy malutkich części. Kto chciałby zobaczyć 
inne przykładu fantazyjnego origami – zapraszamy do Su-
likowa, ale… nie tylko do GOK, i nie tylko do grupy dzie-
cięcej. Wieść ponadgminna niesie, że największym fanem 
sztuki z papieru jest sołtys i radny Sulikowa, Andrzej Kurek, 
który ma „na sumieniu” bardzo wiele takich delikatnych 
prac, którymi może zaimponować daleko poza granicami 
gminy. 


