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Świąt słodkich, 
jak ciasta, pełnych 
zapachów domu,  
w którym gospodarzem 
jest miłość.  
Marzeń strzeliście 
odważnych, bo tylko 
takie się liczą.  
I spełnienia tych 
marzeń, bo właśnie 
one są wstępem do 
kolejnych pragnień.
Radości odświętnych  
i codziennych

Zarząd LGD Partnerstwo Izerskie
z pracownikami Biura

Od stycznia 2013 r. wchodzimy w rok malutkiego jubile-
uszu – piąty rok wydawania „Ech Izerskich”. Wydawałoby 
się, że nasza gazeta jest tak młodziutka, a przecież kilkana-
ście wydań mamy już za sobą.

Przed oddaniem kolejnego numeru zawsze toczą się za-
wzięte dyskusje redakcyjne, bo przecież każdy następny po-
winien być co najmniej tak samo interesujący, jak poprzed-
nio, sięgać do nowych ludzi i zdarzeń, a nie pomijać nowych 
osiągnięć tych osób, których sukcesy już kiedyś opisywali-
śmy. Zawsze istnieje też potrzeba rozważenia – czy mamy 
być przede wszystkim kroniką zdarzeń właśnie minionych, 
czy też powinniśmy opisywać najciekawszych ludzi, najważ-
niejsze dla nas wszystkich sprawy, niekoniecznie festyny, 
potyczki rodzinne i doroczne wielkie gale i festiwale. Gaze-
ta jest zawsze owocem kompromisu, czyli w uproszczeniu 
– zgody. I tej zgody w każdej dyskusji o sprawach dla nas 
najważniejszych życzymy naszym Czytelnikom, wierząc, 
że – podobnie jak w naszej Redakcji – właśnie w otwartej 
rozmowie mieszkańcy Pogórza Izerskiego będą budować 
swoje wzajemne relacje i odnajdą najwłaściwsze proporcje, 
służące dobru wspólnemu.

Bożena Mulik z Zespołem Redakcyjnym

 Świątki przydrożne, klips z bibułki i szklane koty...
Z XIX i XVIII w. pozostały setki charakterystycznych przydrożnych krzyży i kapliczek. Na ca-

łym Pogórzu Izerskim widzimy je w każdej niemal wsi. Ale pojawiają się też nowe, nawiązujące do 
tamtych. Skąd i dlaczego? Czy są wyłącznie symbolem wiary?

Bibuła z całą pewnością nie kojarzy się z klipsem, broszką lub obrazem. A jednak niesłusznie. 
Wyobraźnia artysty, zręczność dłoni pozwala, by tworzywem do efektownej biżuterii był najdeli-
katniejszy z możliwych surowiec.

Puchaty kot na zimnym szkle albo czerwone maki czy złote słoneczniki... Wszystko jest możli-
we, jeśli do pracy weźmie się ktoś, kto rozumie naturę szkła, ceramiki i koloru.

O twórcach izerskich piszemy od kilku kwartałów, ale okazuje się, na szczęście, że tematów nie 
będzie nam brakowało co najmniej przez następnych kilka...

Teksty o twórcach – wewnątrz numeru

Na zdjęciu bombki zdobione w stylu secesji – autorstwa Jo-
anny Małoszczyk z Gryfowa.

Na zdjęciu: świąteczne pierniczki, autorstwa Barbary Pasiak z Wieży.

Sebastian jest cierpliwy i… na tym traci. Ostatni do kąpieli, ostatni do jedzenia… Spokojnie czeka na 
swoją kolej. A dla Filipa z kolei nie istnieje pojęcie „czekać”. On wszystko musi mieć „tu i teraz, zaraz, albo 
jeszcze wcześniej”. Całym sobą manifestuje postawę- „ja chcę!” A Oliwia bywa spokojna, ale do czasu. Kiedy 
ona się budzi – to nikt już nie może spać. Malutka, ale z najsilniejszym głosem. I wie, jak go używać.

Trójka maluszków z Rybnicy ma już kilka tygodni, urodzili się 10 października 2012 r.

Pogórze? Plus trzy!Izerska 

Kronika

Towarzyska

Dok. na str. 7

Mieszkańcom Pogórza Izerskiego i Ich Gościom 
najcieplejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

oraz pomyślnego Nowego Roku 2013 
                                                                     składa 

Zofia Czernow
poseł na Sejm PR, 

przewodnicząca Izersko-Karkonoskiego Zespołu Parlamentarnego
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23 września w Hen-
rykowie Lubańskim już 
po raz drugi odbył się 
Dzień Placka – impre-
za organizowana przez 
Stowarzyszenie Rozwoju 
Henrykowa Lubańskiego. 
Przedsięwzięcie  zorgani-
zowane zostało w ramach  
projektu „Wydanie śpiew-
ników oraz organizacja 
Dnia Placka jako przedsięwzięcie promujące ideę Odnowy wsi”. 
W trakcie tego nietypowego święta odbyły się konkursy na naj-
bardziej oryginalne i najsmaczniejsze placki w kategorii „na słod-
ko” i „na słono”. W ramach imprezy odbył się pokaz  pieczenia 

placków na patelni, 
swoje wyroby pre-
zentowali twórcy lu-
dowi, rękodzielnicy 
którzy brali udział 
w jarmarku henry-
kowskim. Imprezie 
towarzyszyły gry 
i zabawy dla dzieci, 
oraz występy zespo-
łów muzycznych.

Chleb z otrąb pszenno-ow-
sianych na maślance z ziarna-
mi słonecznika, chleb z cebulą, 
chleb razowy wieloziarnisty 
z gryką i miodem na zakwasie, 
chleb pszenno-owsiany ze śliw-
kami suszonymi…  – to tylko 
mała cząstka prezentacji wypie-
ków, i na tylko jednym z kilku-
nastu stołów (w tym przypadku 
zespołu Milikowianki) wysta-
wionych w ośrodku kultury 
w Milikowie. „Święto Chleba”, 

jakie się tu odbyło w ostatnią niedzielę października 2012 było 
okazją do prezentacji dziesiątek innych potraw mącznych, choć 
trzeba przyznać, że chleby w wielkiej rozmaitości stanowiły głów-
ną atrakcję tego spotkania.

– Dobry chleb i ludzie dobrego serca, którzy potrafią się tym 
chlebem dzielić przyjechali do nas – powiedział na powitanie 
burmistrz Nowogrodźca, Robert Relich. O tym, że i chleb, i lu-
dzie byli dobrzy, mógł się sam przekonać jako patron tego wy-
darzenia.

Jury, oceniające wypieki i potrawy miało zadanie wyjątkowo 
skomplikowane. W konsekwencji przyznano nagrody w wielu ka-
tegoriach, w tym indywidualne, które otrzymały m.in.: Ludwika 
Kędzia z Milikowa, za korowaj (chleb weselny), Stanisława Oleksy 
z Milikowa za zestaw pit, z Gościszowa Iwona Omiatacz za koro-
waj i Zofia Ludziak za chleb codzienny na liściu kapuścianym. 
Jadwigę Puszkarz ze Zbylutowa uhonorowano za kumotry (pie-

czywo z okazji chrzcin), Czesławę Janiec z Zagajnika za chleb 
weselny pieczony w glinianej foremce, Janinę Markowską z Mir-
ska za kulebiaka z kaszą i in.

Oryginalne pieczywo przywieźli ze sobą goście z odległych 
Koźlic. – To są kurwiki – powiedziała nam Emilia Maślak, pre-
zentując okazałe rogale. – Dziwnie się nazywają, ale wręczano je 
osobom, które podczas pogrzebu niosły trumnę. A inni, którzy 
pomagali w pochówku zmarłego na wsi otrzymywali bułeczki 
zwane płacintami. To zwyczaje górali czadeckich, których folk-
lor prezentuje nasz zespół.

Czadecki folklor prezentował też zespół ze Zbylutowa pod 
Lwówkiem, „Dunawiec”, który wraz z ekipą Górali Czadeckich 
„Dawidenka” z Koźlic zdobył drugie miejsce w kategorii dru-
żynowej. Grand Prix „Święta” – symboliczną nagrodę „Złoty 
Smak” zdobyła ekipa z Działoszyna pod Bogatynią, za prezen-
tację wypieków nawiązujących do przekazu pokoleń z użyciem 
zabytkowych naczyń i sprzętu.

W Milikowie prezentowały się też gospodynie z niemieckie-
go Hirschfelde, skupione w tamtejszym Stowarzyszeniu Kobiet 
Wiejskich. Ich sernik został uznany za bezkonkurencyjny.

„Dunawiec” ze Zbylutowa otrzymał też uhonorowanie inne-
go rodzaju – bilet na 47 (przyszłoroczny) Ogólnopolski Festiwal 
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą.

Genowefa Szpila prezentuje koszyk z ciasta, a w nim – sadlaki, 
maleńkie ciasteczka nadziewane marmoladą, efekt pracy całego 
zespołu z Gościszowa. „Gościszowianki” zapraszały też na pącz-
ki z ziemniakami. Trudno to sobie wyobrazić – posmakować 
warto.

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. . .

Chleb nasz niepowszedni…

Górale czadeccy z Koźlic z kurwikami w dłoniach, obok na zdjęciu 
– płacinty.

Bogdanki z Mirska przy swoim stole

Ten stół zasłużył na „Złoty Smak”

dzieŃ PlaCKa  
W HenryKoWie luBaŃsKiM

Gródek Wleński – prawie jak nowy

trzy klucze do zamku
Zakończył się czwarty etap rewitalizacji najstarszego zam-

ku kamiennego w Polsce – Wleńskiego Gródka. – Z końcem 
listopada odebraliśmy roboty – powiedział Bogdan Mościcki, 
burmistrz Wlenia – które do tej pory pochłonęły ok. 4,5 mln 
złotych, ale… to nie koniec. Złożyliśmy już wniosek o następną 
transzę środków, by zająć się murami 
obwodowymi.

Do tej pory bowiem prace skupiały 
się na murach wewnętrznych, a ostat-
nio – na wzmocnieniu wieży. Zamek, 
wyglądający nader solidnie stoi – nie-
stety – na skarpie, a ze względu na swój 
leciwy wiek niektóre elementy murów 
mogą się po niej osunąć. Najpilniejszy-
mi robotami były prace na dziedzińcu 
i przy murach wewnętrznych, więc te 
były wykonywane w pierwszej kolej-
ności. W przyszłym roku rozpocznie 
się „zszywanie” murów zewnętrznych.

– Ale żeby było skuteczne – wyja-
śnia B. Mościcki – musiał być wykona-
ny drenaż dziedzińca, odprowadzenie 
wód opadowych na zewnątrz i do-
konane odwodnienie całego terenu. 
Przywrócenie zamku turystom, a jest 
to przecież najpiękniejszy zabytek 

Wlenia, właściwie już nastąpiło, bo wejście na dziedziniec jest 
otwarte, nawet o tej porze roku. Żeby wejść na wieżę jednak 
potrzebne są trzy klucze – do bramy na dziedziniec, potem do 
wieży, a na koniec – na platformę. Na okres zimy otwarty bez 
przeszkód jest dziedziniec, klucze do dwóch kolejnych wejść są 
w Urzędzie i w pałacu Lenno. A zamykamy zamek ze względu 
na bezpieczeństwo gości – musimy wiedzieć, czy ktoś jest w tej 
budowli w okresie, gdy tak wcześnie zapada mrok i zejście nie dla 
każdego jest łatwe.
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Pogórze Izerskie nie kojarzy się przeciętnemu człowiekowi 
z górnictwem, a okazuje się, że Barbórka jest świętem bardzo 
wielu z nas! A w dodatku – trudno jest znaleźć region, w którym 
rozmaitość kopalń byłaby tak wielka, jak właśnie na Pogórzu!

– Z różnych powodów – powiedział nam jeden z geomorfolo-
gów – właśnie Pogórze Izerskie jest jedną wielką niecką kopalin. 
W okolicach Warty Bolesławieckiej zalegały i zalegają wapienie. 
Pod Lwówkiem Śląskim w Niwnicach wciąż działa i ma się do-
brze kopalnia anhydrytu i gipsu. Pod Nowogrodźcem dobywamy 
kaolin, a siedziba dyrekcji zakładu znajduje się – nom omen – 
przy ul. Kaolinowej. W Grabiszycach pod Leśną mamy kopalnie 
bazaltu, zresztą nie tylko tam. W Orłowicach do niedawna wy-

dobywano łupek. A piaskowiec do dziś wydobywany jest w wie-
lu miejscach, m.in. w Wartowicach (Warta Bolesławiecka), czy 
w Żerkowicach (okolice Lwówka Śląskiego).

Tuż poza granicami Pogórza kopalin jest równie wiele, ale nie 
będziemy się nimi zajmować.  A „naszym” górnikom, z Pogórza 
Izerskiego życzymy, by ich praca była bezpieczna i z każdej swo-
jej szychty wracali bez kłopotów.

Życzenia dla górników

Święta Barbara patronką Pogórzan?

Na zdjęciach kopalnia bazaltu w Grabiszycach i kopalnia 
piaskowca w Wartowicach oraz kopalnia kaolinu w okoli-
cach Nowogrodźca i kopalnia piaskowca wŻerkowicach.

Świątki izerskie
Do dziś przetrwały w różnych miejscowościach Pogórza Izer-

skiego przeróżne dowody katolicyzmu dawnych mieszkańców 
tych ziem. Świątki, krzyże, figury, kolumny, kapliczki… Kamien-
ne, czy drewniane, jednakowo tknięte czasem. Wystarczy przeje-
chać przez Chmieleń, Radoniów, Wojciechów, Marczów i in., by 
zobaczyć, jak ich było wiele i jakie były rozmaite.

– Ale i dziś nie brakuje ludzi, dla których drewniane rzeźby 
świętych, czy Świętej Rodziny – to ważny element ich gospo-
darstwa – mówi Dariusz Miliński z Pławnej Dolnej, twórca 
współczesnej magii tej wsi. To on wystawił kilka lat temu napis 
„Pławna – miejsce magiczne”. I nie tylko sam w to uwierzył i czy-
ni wszystko, by tak było, ale i innych przekonał, że to nie jest 
twierdzenie gołosłowne. 

– Potrzeba duchowości, w różnym tego słowa znaczeniu po-
wraca do nas – mówi. – Dla jednych to forma wystawienia ka-
pliczki, bardziej współczesnej w formule, ale nawiązującej wy-
glądem do dawnych i takie właśnie przygotowuję. Dla drugich, 
podobnie jak dla mnie, to chęć sprawienia przyjemności ludziom 
nawet bliżej nieznanym, choćby na chwilę.

Dariusz Miliński od wielu lat organizuje z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia aukcję jakiegoś swojego obrazu. Za uzyskane pienią-
dze, do których dokłada swoje „grosiki” funduje upominki dla 
dzieci z Pławnej. – Co roku – mówi – przygotowujemy jakieś 160 
– 170 paczek, bo nigdy nie wiadomo, ile dzieci przyjdzie, ale wia-
domo, że dla żadnego z nich nie może zabraknąć symbolicznego 
drobiazgu. Całego świata nie naprawię, ale… o swój „kawałek 
podwórka” chcę choćby trochę zadbać.

Na zdjęciach – kapliczki autorstwa D. Milińskiego oraz kaplicz-
ka z Włosienia (gm. Platerówka) i krzyż przydrożny z Wojciecho-
wa (Lubomierz).

Burmistrz zaprasza…
Zapytaliśmy kilku burmistrzów i wójtów z Pogórza Izerskie-

go (a innych zapytamy wkrótce), w jakie miejsca swojej gminy 
zaprosiliby gości? Co chcieliby im pokazać? Jakie miejsca – ich 
osobistym zdaniem – warte są odwiedzin, choć niekiedy nikt ich 
nie opisał w żadnym przewodniku…?

Mirosław Haniszewski, wójt gminy Warta Bolesławiecka  
Z pozoru nasza gmina nie ma walorów turystycznych, nieliczne 
są też zabytki historii, ale… 

Mamy swój okazały dwór, obecnie odbudowywany przez pry-
watnego właściciela. Mam nadzieję, że wkrótce jego bryła będzie 
efektownym znakiem Warty. A kilkaset metrów za dworem – 
Gwiezdny Zamek. Ruiny tej budowli, pamiętającej czasy rycerzy 
z zakonu templariuszy są do dziś widoczne, zachowały się nawet 
ślady fosy, otaczającej tę niewielką, lecz ważną dla tego regionu 
warownię. Jest i zabytkowy młyn, do dziś czynny, w samej Warcie 
Bolesławieckiej. A w Raciborowicach, w kinie „Kujawy” – „gale-
ria tradycji wsi”, zbiór pamiątek po dawnych mieszkańcach, do-
kumentujący w swoisty sposób, ich codzienność. Z kolei w Iwi-
nach – sala tradycji górniczych, a w niej… naturalnej wielkości, 
odtworzony fragment górniczego, podziemnego chodnika, o któ-
ry dba społeczna organizacja – Stowarzyszenie Emerytów i Ren-
cistów Górnictwa.

I – co jest szczególnie cenne – huta szkła artystycznego, z ga-
lerią i sklepem. To miejsce życia i pracy Stanisława Borowskie-
go, twórcy, którego dzieła są znane i cenione (wysoko!!) w całym 
świecie, od USA po Japonię, doktora honoris causa Akademii 
Sztuk Pięknych.

Wiesław Ziółkowski, burmistrz Lubomierza
– Oczywiście – polecam Zamek Legend Śląskich i wszystkie 

budowle Dariusza Milińskiego w Pławnej. Własnymi rękami 
stworzył swoją legendę. Kiedy przed kilku laty wystawił ogromny 
napis – „Pławna – miejsce magiczne”, to wielu odbierało tę plan-
szę jako informację baaardzo na wyrost. Dziś nikt się temu już 
nie dziwi. Ale też jest w samym Lubomierzu niezwykle urokliwe 
Muzeum Kargula i Pawlaka, do którego od lat ciągną tysiące tu-
rystów. Ale… poza wszystkim mamy jedną arcyciekawą atrakcję, 
o której niewielu jeszcze wie, a szkoda – wystawę zabytkowych 
habitów. Lubomierski kościół przed setki lat był miejscem, gdzie 
wielu wysoko postawionych duchownych znalazło swoje miejsce. 
Ich habity, liczące niekiedy grubo ponad 200 lat zachowały się 
w świetnym stanie i można je dziś obejrzeć na stałej wystawie, 
zorganizowanej w szkole.

Andrzej Jasiński, burmistrz Mirska
– Już wkrótce zaproszę do zwiedzania podziemnych tras tu-

rystycznych – powiedział. – Będzie to z pewnością oryginalna 
atrakcja dla wielu, ale dziś nie trzeba schodzić pod ziemię. Wy-
starczy wyliczyć: Stóg Izerski, Chatka Górzystów, Polana Izerska, 
Rozdroże Izerskie (tędy przebiega granica gminy) i Świerado-
wiec. Albo Stawy Rębiszowskie… Można się tu naprawdę zatra-
cić w oglądaniu krajobrazu. A ja sam, niekiedy po ciężkim dniu, 
wychodzę na stadion, niekoniecznie w czasie meczu. I – siedząc 
w miarę wysoko – widzę na horyzoncie góry. Wystarczy kilkana-
ście minut, żeby wrócił pogodny nastrój, nawet po bardzo trud-
nym dniu.
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- Pociągający jest dla mnie witraż i kiedyś z pewnością będę 
chciała się tym zająć – mówi Elżbieta Zienkiewicz z Wlenia. – 
Ale zanim to nastąpi sięgnęłam do innej technologii, innego spo-
sobu zdobienia szkła…

Niewielki stolik, na którym E. Zienkiewicz wystawiła kil-
kanaście swoich prac, był pełen kolorów – po szkle i ceramice 
spływała czerwień maków, intensywna zieleń kwiatowych ło-
dyg, rozlewało się złoto kwitnących słoneczników… – Do pełnej 
gamy brakuje może niebieskich irysów – powiedziała twórczyni. 
Akurat niebieskie kwiaty przyciągnęły uwagę policjantki, która 
kupiła wszystkie tak zdobione przedmioty – uśmiecha się – ale 
z pewnością nie przez skojarzenie z kolorem munduru. Po pro-
stu – każdy przedmiot i każda barwa musi „przylegać” do gustu 
odbiorcy, albo też do kolorytu pomieszczeń, gdzie donica, talerz, 
flakon, wazon znajdzie swoje miejsce.

E. Zienkiewicz nie znajduje motywów swoich prac w wizerun-
kach ludzi, poszukuje ich raczej w roślinach, nie zawsze prawdzi-
wych, czasami wręcz abstrakcyjnych. – Staram się uciekać od ba-
nałów w rodzaju czerwonych róż – mówi. – Niebieskie, owszem, 
ale czerwone wydają mi się zbyt konwencjonalne. Z postaci – ra-
czej anioły. Ze zwierząt – koty, które mają taki rysunek ciała, że 
zawsze efektownie układa się na przedmiocie, czy to tafla szkła, 

czy donica, czy kubek. Ale kwiaty są motywem najczęstszym. 
– Nie umiem powiedzieć, co lubię najbardziej – mówi twórczy-
ni. – To zależy od chwili, od źródła inspiracji, czasami nagłego 
zafascynowania kształtem, 
światłem, czy barwą. Bywa, że 
oczyma wyobraźni „coś zoba-
czę”, choćby sposób zdobienia 
kubka, czy dzbana. Nie lubię 
zbyt subtelnych barw, a myślę, 
że tak naprawdę, to szkło „nie 
lubi” bladych kolorów. Żeby 
rysunki były wyraziste na 
przedmiotach ze szkła, to mu-
szą zdecydowanie, agresywnie 
rzucać się w oczy. Tak, jak 
maki, które przyciągają oko 
i w naturze, i w zdobieniu.

Ta pasja trwa od niespełna 
5 lat, wcześniej był nieokre-
ślony, i niespełniony pociąg 
do witraży i barwnych szkieł. 
Potem, przy okazji podjęcia 
pracy w Ośrodku Kultury, 
przyszedł czas na realne spełnienie zainteresowań. – Nie miałam 
wcześniej kontaktu, a przez to szansy zajęcia się malowaniem na 
szkle – mówi. – A w Ośrodku najpierw przyglądałam się pracą 
warsztatowym dzieci, potem sama się tym zajęłam, a teraz… do 
mnie przychodzą dzieci, by się uczyć – jak można na kruchym, 
zimnym szkle oddać kolorowe emocje.

– Zawsze byłem zafascynowany malarstwem nawiązującym 
do religii, ale ikony są szczególnym rodzajem takiego malarstwa 
– mówi Bogusław Onsowicz. – Zarówno pigmenty, jak i drew-
no nawiązuje w swoim przesłaniu do spraw fundamentalnych – 
do ziemi, naturalnych surowców, a drewno będące podkładem 
ikon – wprost do krzyża Chrystusa. Są i inne detale, nie zawsze 
dostrzegane przez ludzi, którzy raptem omiatają wzrokiem iko-
ny, ale ważne dla wiernych, jak choćby „łuzga”, połączenie świa-
tów – duchowego i materialnego, zewnętrznego i niebiańskiego. 
A przez wielu odczytywana jest jako rodzaj „ramy”, takie wyżło-
bienie, które łączy złote obramowanie ikony z obrazem postaci.

B. Onsowicz malował i wcześniej obrazy o charakterze religij-
nym. Jego prace zdobią wiele kościołów i obiektów sakralnych, 
przede wszystkim w diecezji legnickiej. Można je jednak spotkać 
w całej Polsce. Krzyże z wizerunkiem św. Franciszka zamówili 
zakonnicy – franciszkanie z Sopotu. Z pracowni w Olesznej Pod-
górskiej wychodziło wiele przedstawień Matki Boskiej Często-
chowskiej, Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i in. Zamawiają 
katolicy, grekokatolicy i prawosławni. – Przesłanie wiary jest dla 
każdego podobne – mówi autor prac. – Takie obrazy, a szczegól-
nie takie ikony nie mogą być tylko ozdobą ściany mieszkania. 
Trzeba w nich w jakiś sposób zamknąć ten rodzaj emocji, który 
towarzyszy modlitwie, a przynajmniej – duchowemu skupieniu. 
Mam nadzieję, że mi się to udaje, skoro wracają do mnie ludzie 
zainteresowani moimi pracami.

Maluje na specjalnie przygotowanym podłożu, ale czasami 
także na deskach, z których nie odpadła nawet kora. Wtedy praca 
ma nieco inny charakter, bardziej surowy, nawiązujący wprost 

do natury. Czy taki obraz może znaleźć swoje miejsce w każdym 
domu?

– To zależy od każdego człowieka, który decyduje się, by 
w swoim mieszkaniu taki obraz zawiesić – mówi B. Onsowicz. 
– Ale to prawda, że w jednym miejscu ten obraz jest widocz-
ny bardziej, a w drugich – pasuje tak bardzo, jakby wisiał tam 
od zawsze. Jest taka właśnie praca – jedna z moich pierwszych 
ikon, zamówiona do cerkwi w Rokitkach, nieopodal Legnicy. 
Kiedy wszedłem tam, akurat trafiłem na moment, gdy zaświeciło 
słońce. Można powiedzieć – uśmiecha się – że wszedłem tam ze 
słońcem. Światło sprawiło, że kompozycja obrazu i wnętrza stała 
się skończoną całością. To się nie zdarza zawsze, choć tak bardzo 
bym tego chciał…

Symbolika ikon jest przebogata, począwszy od idei ich tworze-
nia. Przyjęło się twierdzić, że ikon się nie maluje, a „zapisuje”. Po 
części dlatego, że praca nad ikoną była uważana za rodzaj modli-
twy, a po części, że na „polu ikony”, czyli w miejscu uważanym 
popularnie za ramę, oddzieloną łuzgą od obrazu w jej centrum 
umieszczano przeróżne napisy, stąd bywa, że pracę malarza na-
zywa się „ikonopisarstwem”, choć współczesne ikony wyglądają 
już inaczej.

– Ikony mnie pochłonęły – przyznaje Bogusław  Onsowicz. – 
Trudno mi powiedzieć, kiedy i dlaczego tak się stało, ale może po 
prostu trudno tworzyć ikony, jeśli one nie zawładną całkowicie 
naszą wyobraźnią?

łuzga dzieli dwa światy

ikona – symbol modlitewnego skupienia

Kolorowe emocje

na zimnym szkle

Biblioteczka Pogórza izerskiego
Książka Barbary Ławnikowskiej, dziś mieszkanki Zielonej 

Góry, ale pochodzącej z Mirska, wpisuje się w nastrój listopado-
wego Święta Zmarłych. Napisała ona (a wydawnictwo dofinan-
sowane zostało przez Gminę Mirsk) dzieło niezwykle oryginalne 
– „Krajobraz epigraficzny cmentarzy w Mirsku”. Bardzo wiele 
miejscowości nieporównanie większych od Mirska byłoby dum-
nych z takiej pozycji. A „epigrafika”, to wyspecjalizowana gałąź 
historii zajmująca się badaniem napisów wykonanych w materia-
łach twardych (kamień, metal itp.). Autorka opisuje liczne napisy 
na płytach w niezwykle szerokim przedziale czasu, od najstarszej 
(1580 r.) do najnowszej (1955), więc na przestrzeni czterech wie-
ków! Z oczywistych powodów dla potrzeb tej książki wszystkie 
napisy są tłumaczone, a wartość pracy wynika także z tego, że 
Autorka nie ogranicza się do przytaczania faktów opisanych ry-
tem na płytach, ale też sięga do dokumentów źródłowych, z któ-
rych niekiedy można było wyczytać wiele informacji o ludziach, 
których po dziś dzień sławią napisy na ich nagrobkach. Niekiedy 
nawet nie zachowały się same nagrobki – Autorka powraca do 
nich, odnajdując w różnych archiwach ich fotografie i odcyfro-
wując zachowane na nich napisy.

Zupełnie inną kategorię prezentują książki  „sulików – histo-
ria i czasy współczesne”  oraz „Poznaj gminę siekierczyn” – to 
dwa kolejne wydawnictwa, wzbogacające „Biblioteczkę Pogórza 
Izerskiego”. Oba mają charakter popularnych wydawnictw, tra-
fiających do każdego Czytelnika, ale na tym polega m.in. ich war-
tość. Pozwalają w łatwy 
sposób przybliżyć sobie 
nie tylko współczesność 
wspomnianych gmin, ale 
też znaleźć sporo odnie-
sień do historii. W obu 
bowiem wiele jest tek-
stów, zdjęć i rysunków 
z przeszłości, ilustrują-
cych historię gmin i wsi 
w tych gminach. Ale – co 
niezwykle ważne – au-
torzy tych wydawnictw 
dokumentują „dzień 
dzisiejszy” i sprawy zwy-
czajnych ludzi, co często 
umyka uwadze różnych 
ambitnych twórców, sku-
piających się na proble-
mach wielkich.

Cmentarz kurhanowy w Białogórzu
Tuż przy międzynarodowej drodze, przed podzgorzelecką wsią 

Białogórze istnieje jedno z miejsc, jakich trudno szukać w innych 
regionach Polski – pozostałości słowiańskiego cmentarza kurha-
nowego – nekropolia, w której odkryto (w 1929 r.) ponad 200 
mogił, pochodzących z VII, VIII, a najpóźniej z IX w. Badacze 
nie są zgodni w opiniach, co do okresu powstania cmentarza, 
ale zgadzają się, że starszego trudno szukać. Przeróżne drobiazgi 
z agatów, bursztynu i szkła dowodzą tego ponad wszelką wątpli-
wość.

Sensację wzbudził wczesnośredniowieczny topór, którego 
wykonawcą był najpewniej jakiś rzemieślnik z państwa wielko-
morawskiego, które było potęgą w II połowie IX w. i jego wpły-
wy sięgały daleko na północ od Karkonoszy. Od kogo Słowia-
nie przyjęli zwyczaj ciałopalenia, dlaczego sypano kurhany, czy 
prawdą jest, że wedle ówczesnych obyczajów w rok po śmierci 
ziomka jego krewni urządzali nad grobem biesiadę z miodem?... 
Nie ma na takie pytania jednoznacznych odpowiedzi, ale nieza-
leżnie od tego bukowy las pod Białogórzem jest jednym z najbar-
dziej nastrojowych miejsc Pogórza Izerskiego.

W listopadowym nastroju...
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Czy coś może łączyć czołg i torebkę damską, a przy okazji szko-
łę w Rząsinach, jajecznicę, radio i wielkiego tira, marki „scania”? 
Zapytaliśmy o to kilkanaście osób – żadna nie umiała odpowie-
dzieć. Nawet kiedy dodaliśmy – dla ułatwienia, oczywiście – że 
co najmniej jedną wspólną cechę z powyższymi ma też boisko 
piłkarskie, choinka i lokomotywa oraz zgrabny, kobiecy tors – też 
nikomu taka podpowiedź nie pomogła.

A sprawa jest prosta – wszystko to (i wiele ponad to) potrafi 
przedstawić w formie tortu Barbara Pasiak z Gryfowa.

– Bawi mnie – powiedziała – kiedy ktoś prosi o zrobienie tortu 
z jakiejś specjalnej okazji i to w szczególnym kształcie. Znajome 
dzieci (moje też) przynoszą niekiedy resoraki, bo tort nie może być 
„jakimś autem”, tylko określonej marki. Inna znajoma poprosiła 
o tort dla swojego przyjaciela, który miał mieć (tort, a nie przyja-
ciel) wyjątkowo obfite, kobiece kształty, w dodatku w kostiumie bi-
kini w kolorze niebieskim! To dopiero było wyzwanie… Podobnie, 
jak tir marki „scania” ale wyładowany słodką galaretką. Pieczenie 
ciast jest moim hobby, więc czasami niemal przez sen obmyślam, 
jaką muszę przygotować konstrukcję, by to wszystko się utrzy-

mało. Zresztą wspomniany tir musiał być mocno zbudowany, bo 
pojechał do Wrocławia, a wioząca go kobieta obiecała, że wyłączy 
w samochodzie klimatyzację mimo zimy, żeby tort dojechał w ca-
łej okazałości. Na stół fana ciężkiego rocka trafiła z kolei wielka 
gitara, a do rąk amatora wędkowania – wielki karp…

Barbara Pasiak ma wyobraźnię, której mógłby pozazdro-
ścić niejeden projektant zabawek i przeróżnych przedmiotów 
ozdobnych. Któż bowiem mógłby wymyślić piernik w kształcie 
kombajnu na lokalne dożynki? Albo niezwykłe kwiaty z szyszek 
i skrawków drewna. Albo prawie prawdziwe drzewko bonsai, 
powstałe z papieru.

– Nie ma przedmiotu, który jest nieużyteczny – powiedziała. - 
A niekiedy odrobina farby daje mu nowe życie…

Sprawdziliśmy – święta prawda. Stara rama okienna, powie-
szona na klamce, której nikt już nigdy do niczego nie użyje, 
przytwierdzona do wrót jednej ze stodół, stała się najbardziej 
oryginalnym oknem, jakie zdarzyło nam się widzieć od lat. Ma-
gnetycznie przyciąga wzrok w jednym z pobliskich gospodarstw 
agroturystycznych.

Opuszczaliśmy niezwykłe mieszkanie, przepełnione aro-
matem ciast, mając w oczach zrobione pozornie „z niczego” 
przepiękne wieńce adwentowe. Na wiele godzin unieśliśmy na 
sobie zapach Świąt, bo świecznik z prawdziwą świecą, wykona-
ny z prawdziwego piernika, pachnie jak całe Boże Narodzenie 
nawet wówczas, kiedy za oknami jeszcze nie kończył się nawet 
listopad…

Można w liczbach – włos alpaki jest kilkukrotnie cieńszy od 
ludzkiego, a nieporównanie delikatniejszy od wełny owczej, 
bo wełna alpaki – to ok. 30 mikronów, ludzki – ok. 80, a weł-
na owcza jest sztywna, jak struna w porównaniu z alpejskimi 
zwierzętami. Wełna alpak porównywana jest wręcz z kaszmirem.  
Dlatego w Chile, skąd pochodzą, noszą nazwę „Złota Andów”. 
Można inaczej – wełna alpaki ma 22 naturalne kolory, więc nie 
trzeba barwić jej chemicznie. W Polsce żyje ich niewiele ponad 
tysiąc, z czego kilkanaście – pod Gryfowem.

A z Chile pochodzi większość stada, które pasie się w Proszów-

ce. – Zafascynowały mnie alpaki – nie ukrywa Szymon Kownac-
ki. – Są delikatne, ciekawskie, nieporównanie bardziej ufne niż 
owce, zachowują się czasami jak psy, chodząc na spacery z nami, 
przychodzą „do ręki” przywoływane imieniem, które bez trudu 
rozpoznają. Mają piękne oczy – zawsze jakby odrobinkę zdzi-
wione. Nie hałasują. Kiedy o coś proszą – to bardziej przypomina 
kwilenie niż beczenie. Mam pracę pełną napięcia i stresu, kiedy 
tu przyjeżdżam – odpoczywam.

Nic dziwnego, bo alpaki są zwierzętami niezwykle towarzy-
skimi. Są hodowcy, którzy wynajmują je na imprezy dla dzieci, 

dobrze sprawiają się przy „alpakoterapii”, przebywając z dziećmi 
chorymi, którym pomagają odzyskać nastrój i zdrowie. Są jak 
żywe, „puchate” zabawki, a ich miękkie, delikatne chrapy pro-
wokują wręcz, by je głaskać. – Nie brudzą na całym pastwisku 
– informuje S. Kownacki. – Pewnie dlatego, że w Chile, na wyso-
kości 2.500–3.500 n.p.m. niewiele jest pastwisk, więc całe stada 
znajdują jedno – dwa miejsca, gdzie rozwiązują swoje potrzeby 
fizjologiczne, żeby nie zanieczyścić swojej paszy. Nasze krowy 
i owce takich oporów nie mają.

Alpaki hodowane są głównie ze względu na wełnę – niezwykle 
delikatną, z której można właściwie wykonać wszystko – od czapek, 
przez swetry, do tkanin na kołdry czy poduszki. Ponoć ubiory wy-
konane z ich wełny grzeją zimą, ale latem nie powodują przegrzania 
– lepsze, niż polary, które przecież wykonywane są z plastiku.

Ich hodowla w Polsce rozwija się bardzo powoli, zwierzęta są 
raczej ciekawostką, niż źródłem dochodów. Obliczono, że – bio-
rąc pod uwagę zyski z wełny – zaczyna 

Alpaki. Zwierzęta spo-
krewnione z lamami, 
udomowione w Amery-
ce Południowej przed 
tysiącami lat. Łagodne, 
inteligentne, trawożerne, 
żyjące nawet 20-25 lat. 
Łatwe w utrzymaniu, 
dobrze znoszą transport. 
Na jednym hektarze łąki 
można utrzymywać sta-
do do 25 zwierząt.

Złoto Andów na zboczu Proszówki

się opłacać stado z 30 dorosłymi samicami. Takich w Polsce jest 
raptem kilka. W Niemczech zyskały już sporą popularność, orga-
nizowane są nawet specjalne targi, z prezentacją zwierząt o naj-
wyższej wartości hodowlanej.

Wszystko może być piękniejsze, niż jest…
…i bardziej pachnące
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W gospodarce nie ma 
przypadków – każda duża 
inwestycja pociąga za sobą 
albo kilkanaście nieco 
mniejszych, albo i kilka du-
żych. Kiedy dziś powstają 
drogi szybkiego ruchu, to 
przy nich – co najmniej – 
stacje benzynowe, centra 
handlowe przy węzłach itp. 
Nie inaczej było w XX w.

W lipcu 1900 r. zapadła 
ostateczna decyzja o budo-
wie Zapory w Pilchowicach. 
W tym samym czasie pod-
jęto inną, o budowie linii 
kolejowej w tym rejonie, bo 
przecież trzeba było jakimś 
sposobem dowozić mate-
riał na tę ogromną budowę, 
a potem – rozwijać kolej 

jako (na owe czasy jedyną) możliwość dowozu turystów, którzy 
podziwialiby m.in. rozmach inwestycji.

O Zaporze pisaliśmy w poprzednim wydaniu „Ech”. Dziś – 
nieco więcej o kolei. Prace przy niej rozpoczęto w marcu 1904 r. 
Inwestycja byłaby skrajnie trudna nawet i dziś, a wówczas – tym 
bardziej.

Trzeba było wydrążyć trzy tunele (187 m pod górą Czyżyk, 
154 m pod Dworami i 320 m pod zboczem Góry Zamkowej), ale 
też przerzucić kilka mostów. M.in. wiadukt w Pilchowicach i wi-
szący most nad przesmykiem Zalewu Pilchowickiego.

Ten ostatni ma długość ok. 130 m, zawieszony jest ok. 40 m nad 
powierzchnią wody i jest jednym z nielicznych, jeśli nie jedynym 
mostem tego typu o „łuku odwróconym”.

Cała linia jest dziś fantastycznym przykładem historii kolejnic-
twa, bo – niezależnie od wspomnianych instalacji – w wielu miej-
scach musiano zaplanować budowę murów oporowych, albo obok 
(jak w Marczowie), albo pod torami (jak w Pilchowicach).

Historycy twierdzą, że ta linia zyskała natychmiast wielu fanów, 
na mniejszych stacyjkach (Nielestno, Dębowy Gaj, czy Marczów) 
sprzedawano rocznie po ponad 20 tys. biletów, a we Wleniu czy 
Lwówku Śląskim – nawet po 70 tys.!

Dziś po tych latach świetności nie zostały nawet wspomnienia, 
choć komfort jazdy jest nieporównanie większy, bo składów nie 
ciągną już dymiące parowozy. Jeżdżą tędy klimatyzowane szyno-
busy. Jak długo jeszcze? A to już zależy od odpowiedzi, jak wielu 
pasażerów się na tę podróż będzie decydować.

Z jednej strony omawiane są racje ekonomiczne, z drugiej 
(choćby poprzez wypowiedzi przedstawicieli Komitetu Obrony 
Dolnośląskich Linii Kolejowych) – prezentowane są emocje.

O dalszych kolejach kolei będziemy informować w kolejnych – 
nomen omen – wydaniach „Ech Izerskich”.

Koleje kolei doliny Bobru

Była „Magnolia”, wcześniej „Stodoła”, jeszcze wcześniej zwy-
czajna stodoła, jest „Obora”. To w niej „kuchenną rewolucję” 
wznieciła Magda Gessler, objawiając ją całemu światu w telewizji. 

Niepozorny dla oka budynek stał się dla telewidzów miejscem 
żywiołowej akcji kulinarnej.

– Rzeczywiście, zgłosiliśmy naszą restaurację do tego progra-
mu – powiedziała właścicielka, Grażyna Szy-
maszek. – Zostaliśmy wstępnie „prześwietle-
ni” i potem zakwalifikowani, a potem zaczęło 
się na dobre… 

Przez kilka wiosennych dni ekipa kręciła 
program, jaki zobaczyli niedługo później tele-
widzowie, począwszy od pierwszej, „przypad-
kowej” wizyty liderki programu, aż po wielki 
finał, kiedy to M. Gessler zbudowana wynika-
mi tej metamorfozy odjechała, pochwaliwszy 
skalę przemian.

– Nie ukrywam, zmieniło się wiele – przy-
znała G. Szymaszek. – Od wystroju wnętrza, 
bo w miejsce stolików stanęły ławy, do skła-
du kuchni, bo i poprzedni kucharz padł po-
niekąd ofiarą tej rewolucji. Takie są też zało-
żenia telewizyjnej produkcji, bo lokale, jakie 
są wybierane do metamorfozy przeszły ją 
głęboko. A to, że program jest prowokacyjny 
i kontrowersyjny – to i dobrze, bo dzięki temu 
ci, którzy zdobędą się na odwagę zgłoszenia, 

zaistnieją w świadomości klientów, którzy będą chcieli zobaczyć 
(i posmakować) tych zmian.

– A co pani najbardziej smakuje? – zapytaliśmy właścicielki.
– Wszystko – powiedziała – bo przecież nie podawalibyśmy 

gościom tego, na co sami nie mamy ochoty. Z przyjemnością 
kosztuję sera camembert w migdałach z żurawiną, co jest nie-
często serwowane w restauracjach, ale bardzo lubię też znane po-
trawy – karczek grillowany z kapustą zasmażaną, żurek w chleb-
ku, czy placek po węgiersku. Nie w nazwie jest sedno sukcesu, 
a w sposobie doprawiania.

– Czy gastronomia jest dziś dobrym interesem?
– Myślę, że są lepsze – uśmiechnęła się właścicielka – ale ku-

piliśmy ten lokal i nie żałujemy. Lubię tę pracę, spotykam się tu 
z bardzo interesującymi ludźmi, którzy często do nas wracają, 
nawet zbaczając z drogi, więc nie brakuje satysfakcji. Żadna 
z par, która u nas miała wesele, a sporo ich było, się nie rozwiodła 
(odpukać!), więc może jest to szczęśliwe miejsce, choć tak wiele 
razy podlegało przeróżnym przemianom.

rewolucja w stodole, czyli „obora”

Czy wiecie, że…
…w Gryfowie istniała fabryka czekolady? Wprawdzie 

funkcjonowała niedługo, bo tylko 17 lat i dość dawno temu 
(w okresie 1914-31), ale jednak mieliśmy na Pogórzu Izer-
skim całkiem swoje delikatesy. Szkoda, że już możemy tylko 
palce lizać…
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Zaglądamy 
w okna…

Jeśli oko jest zwierciadłem duszy (jak mówi 
poeta), to czym jest okno? Oczywiście – naj-
częściej tylko przeszklonym otworem w ścianie 
domu, pozwalającym na to, by światło z ze-
wnątrz rozświetlało wnętrze. Nie zawsze jed-
nak pełnią wyłącznie tę funkcję.

Jak pokazują przykłady czterech okien z czte-
rech gmin – okna z pewnością odzwierciedlają 
charakter i osobowość właścicieli domów. Tak 
ozdobionych okien (a są i inne, o czym świad-

czy zdjęcie okna, wykonane w Radoniowie, 
dzieło Barbary Pasiak z Gryfowa Śląskiego, pią-
te w tym wydaniu gazety) nie brakuje na Pogó-
rzu. Będziemy w nie zaglądać. A Czytelników 
prosimy o aktywność – jeśli zauważycie w swo-
jej wsi, swojej gminie okno wyjątkowej urody, 
to prosimy o sygnał. Będziemy popularyzować 
te najpiękniejsze, dając satysfakcję właścicielom 
domów, którym się chciało popracować tak, by 
ich okna były nie tylko „dziurą w ścianie”, ale 
prawdziwą ozdobą całej miejscowości.

Na zdjęciach: okna z Radomic (gmina Wleń), 
Wolimierza (Leśna), Lubkowa (Warta Bolesła-
wiecka) i Barcinka (Stara Kamienica).

Wędrując po Pogórzu Izerskim i odwiedzając (fantastyczne, 
naprawdę!) gospodarstwa agroturystyczne (bo przygotowujemy 
ich katalog), pytaliśmy w szczególnych przypadkach, skąd nazwa 
gospodarstwa? Niektóre ich miana bowiem nie kojarzyły się na 
wprost ani z wyglądem, ani z otoczeniem, ani… z niczym , 
przynajmniej na pierwszy rzut oka, ale…

„Jaśmin” w Pławnej Dolnej (Lubomierz) został nazwany przez 
właściciela dlatego tak, bo w latach 80-tych te krzewy domino-
wały zdecydowanie w ogrodzie przy obiekcie. Dziś już jest zupeł-
nie inaczej. Jaśminy wprawdzie wciąż rosną i kwitną, ale samych 
zimozielonych odmian, m.in. cyprysów, czy tuj jest ponad sto!

A „Zbójna Debra” w sąsiednim Golejowie (Lubomierz)? To już 
sprawa bardziej złożona, ale – jak ktoś wie – możliwa do wyja-
śnienia. „Debra” – to w popularnym, potocznym ukraińskim (a 
wielu powojennych przesiedleńców w Golejowie pochodzi wła-
śnie stamtąd) – to „wąwóz”. Faktycznie – wieś leży w dolinie stru-
mienia, w cieniu dwóch zboczy. A „Zbójna”? To jeszcze łatwiejsze. 
Golejów bowiem w latach 1945-46 nosił nazwę „Zbójna”, bądź 
„Zbójna Góra”. Pozostała – „Zbójna Debra”. Proste, prawda?

Jeszcze bardziej tajemniczo brzmi „Tuskulum”… Kiedy przy-
jechaliśmy do nieprawdopodobnie malowniczego domu w Za-
puście (Olszyna), pochodzącego z 1830 roku – wszystko szybko 
się wyjaśniło. – Tuskulum, to jedna z prowincji w starożytnym 
Rzymie, dokąd patrycjusze wyjeżdżali dla relaksu i rozmyślań 
– powiedziała Aneta Tyl, która wraz z mężem kupiła ten dom 
właśnie w takiej intencji, by służył spokojowi i relaksowi ich go-
ści. – To właśnie tam Cyceron tworzył swoje przesławne „Zapiski 
tuskulańskie”… Dopełnieniem źródła nazwy domu w Zapuście 
jest fakt, że jego właściciele są archeologami, dla których aura 
dawnych czasów jest nie tylko ważna, ale i możliwa w jakiejś czę-
ści do przeniesienia do współczesności. Dlatego właśnie przy ich 
„Tuskulum” powstało i działa Muzeum, o czym w innej części 
tego wydania „Ech Izerskich”.

A w następnym wydaniu będziemy rozwikływać kolejne za-
gadki nazw, nie tylko gospodarstw agro. Znaleźliśmy przecież 
i „Słodką Gruszkę” i „Avalon”… A co to jest? Proszę sięgnąć po 
kolejne wydanie „Ech Izerskich”

„tuskulum” oraz „la Petit France”

skąd się wzięły na Pogórzu izerskim?

– Czas oczekiwania na nich był cudowny 
i trudny – mówi mama, Katarzyna Pryputnie-
wicz. – W końcu szóstego miesiąca ciąży mia-
łam w talii 106 cm i straciłam zapał do mierze-
nia – uśmiecha się. – Czekaliśmy na dziecko, ale 
nie przypuszczaliśmy, że nasze pragnienie jest 
aż tak silne, że od razu pojawi się cała gromad-
ka. – Trójka wymaga stałej czujności, mimo, 
że wciąż są malutkie i nie ma obaw, że któreś 
z nich gdzieś przepełznie. Ale i tak trzeba mieć 
oczy naokoło głowy.

– Jedna osoba w zasadzie nie radzi sobie z ta-
kim „żłobkiem” – mówi tata, Paweł Pryputnie-
wicz. – Są oczywiście chwile względnego spo-
koju, kiedy są nakarmione, suche i troszkę sobie 
drzemią, ale nie należy się łudzić, bo jedno 
kichnie przez sen, a dwoje innych, od razu roz-
budzonych, daje nam zajęcie. Ale są po prostu 
słodkie, właśnie dlatego, że takie bezbronne…

– Najzabawniejsze jest – mówią zgodnie ro-
dzice -  że w takich małych ciałkach kryją się 
tak odmienne i już widoczne charaktery. Mo-
żemy się tylko domyślać, czy będą rzeczywiście 
tacy, kiedy staną na własnych nogach, ale dziś 
bez żadnego kłopotu można je odróżnić choćby 
po tym, jak się zachowują. A zmieniają się co-
dziennie, rosną rzeczywiście, jak na drożdżach. 
Oliwia miała raptem 39 cm, kiedy przyszła 
na świat, dziś już powoli różnica między nią, 
a chłopcami staje się coraz mniej widoczna.

W cieplutkim pokoju, nad trzema łóżeczka-

Pogórze? Plus trzy!Izerska 

Kronika

Towarzyska
Dok. ze str. 1

mi świeci lampa – księżyc, na nim Pan Twar-
dowski, a wkoło niosą się zapachy zasypek, nie-
mowlęcych kremów i maści. I jak tu wierzyć, że 
wokół wszyscy zamartwiają się o trendy w de-
mografii? Jakby nie liczyć – na Pogórzu Izer-
skim – plus trzy.

Czy wiecie, że…
…dzisiejszy „Kurier Gryfowski” jest spadkobiercą długich tradycji tutejszej prasy lokalnej? 

Szczególnie w XIX w. wystąpił tu istny wysyp tytułów, które pojawiały się i znikały, bo zapewne 
ich wydawanie było interesem prywatnym, a kiedy interes był marny, to i los gazety – krót-
ki. W 1835 r. pojawiła się „Greiffenberg-Friedeberger Anzeiger”, w latach 1847-52 wydawa-
no tygodnik „Wochenblatt fur Greiffenberg, Friedeberg, Liebenthal und Umgeburg”, później 
(1851) – kolejne pismo – „Der Erzaehler aus dem Queisthal”, a potem jeszcze kilka innych. 
Żywoty lokalnych czasopism miały jednak nader chimeryczny charakter, więc fakt, że „Kurier 
Gryfowski” ukazuje się z pewnymi przerwami od kilkunastu lat można uznać za dowód dłu-
gowieczności pisma.
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Po PoWodzi
O skutkach lipcowej nawałnicy, która szczególnie boleśnie do-

tknęła Olszynę – pisaliśmy w poprzednim wydaniu „Ech Izer-
skich”. Byliśmy w Olszynie tuż po przejściu wielkiej wody, na po-
czątku lipca br. Wróciliśmy do tych miejsc na początku grudnia, 
po niespełna pół roku.

– Nie ma już „takich samych miejsc” – powiedział burmistrz, 
Leszek Leśko. – Jeśli nawet są to te same, to zupełnie odmienione. 
– Może jeszcze nie wszystkie tak, jakbym chciał, ale z pewnością 
wiele zniszczeń udało się nam usunąć. Kilkanaście różnych firm 
pracowało przy kładkach, mostach i na drogach. Wiem jednak, 
że najpoważniejsze straty ponieśli mieszkańcy i tego uszczerb-
ku nie naprawi się żadnymi pieniędzmi, choć przekazaliśmy od 
Wojewody Dolnośląskiego właśnie mieszkańcom ponad 6,5 mln 
złotych w formie różnego rodzaju pomocy, od 6 do 100 tys. zło-
tych w zależności od wielkości szkody.

Straty w Olszynie oszacowano (a specjalne komisje zweryfi-
kowały te szacunki) na ok. 41 mln złotych. To grubo ponad dwa 
całoroczne budżety Gminy!

– Nasz roczny plan budżetowy zakładał wydatki na poziomie 
ok. 17 mln zł – wyjaśnia burmistrz L. Leśko. – Jeśli doliczymy 
wszystkie formy pomocy, jakie otrzymaliśmy, dla mieszkańców 
i dla miasta, to ostatecznie wydatki zamkną się kwotą ok. 30 mln. 
Ale brakuje jeszcze kilkunastu, by odtworzyć to, co zniszczyła 
woda.

Od lipca jednak Olszyna się zmieniła. Odbudowano już 6 (!) 
mostów na Olszówce, pozostają w trakcie budowy jeszcze dwa. 
Jeśli zima w grudniu będzie łagodna, to oba zostaną oddane tak-

że, choć ostatnie warstwy asfaltu na nich trzeba będzie położyć 
wiosną. Odbudowano oświetlenie drogowe. W lipcu słupy zo-
stały podmyte na tyle głęboko, że chyliły się ku rzece. Dziś tych 
miejsc już nie można poznać. Tam, gdzie były zwały betonu – 
stoją nowe mosty i kładki.

A ciężki sprzęt w grudniu wciąż pracował, mimo mrozów 
i śniegu. Koparki i dźwigi umacniały rozmyte powodzią koryto 
Olszówki w rejonie Olszyny Dolnej. – Mogę wyliczać kilkana-
ście ulic, które już zostały odnowione w części lub w całości  – 
powiedział burmistrz – i dawać bardzo dobrą opinię kilkunastu 
firmom, które w tak krótkim czasie zrobiły naprawdę wiele. Przy-
jechały z Lubania, Radzi-
mowa, Bogatyni, Jeleniej 
Góry, Nowogrodźca, z Le-
gnicy… 

Ale są miejsca, których 
odbudować już nie można 
za żadne pieniądze. Trzy 
z kilkurodzinnych domów 
mieszkalnych zostały tak 
rozmyte, że trzeba je bę-
dzie wyburzyć. Łącznie 
dwanaście rodzin będzie 
musiało zmienić miejsce 
zamieszkania. – Dla więk-
szości znaleźliśmy nowe 
lokum – wyjaśnia Leszek 
Leśko. – Całe szczęście, 
że Gmina zdecydowała się 
jakiś czas temu wykupić 
obiekty po Olszyńskich 

Fabrykach Mebli. Zabiegałem o to w przeświadczeniu, że ten za-
kup może być przydatny. Wprawdzie planowałem inne przezna-
czenie, ale… w tej sytuacji… Niektóre z pomieszczeń biurowych 
uda się zaadaptować na mieszkania i będą to naprawdę dobre 
lokale.

– Mam nadzieję – konkluduje burmistrz L. Leśko – że skoro 
komisje Wojewody potwierdziły nasze wyliczenia strat na wspo-
mniane 40 mln zł, to w kolejnym roku uda się nam z pieniędzy 
Wojewody uzyskać dalsze choćby 10 mln, by kontynuować pra-
ce, a przede wszystkim – stworzyć taki system przeciwpowodzio-
wych zabezpieczeń, by już żaden kataklizm tej miary nie niszczył 
w takim stopniu ludzkiego dobytku.

Cynowi żołnierze w niezwykłej Oficynie

szachy napoleona
– To wszystko zaczęło się dość niewinnie – mówi Bogdan Ru-

dawski z Żerkowic pod Lwówkiem Śląskim. – Malutki, wówczas 
pięcioletni syn, prosił, bym mu kupił żołnierzyki do jakiejś jego 
bitwy. Kupiłem, ale to było jakieś pokraczne, plastikowe wojsko, 
które nie mogło ustać na nogach. Nie dość, że toporne figurki, 
to jeszcze nędznie zrobione. Obiecałem mu wówczas, że jak nie 
znajdziemy lepszych, to mu sam zrobię takie, z których będziemy 
zadowoleni… i słowo się rzekło, kobyłka u płota…

Dziś w błyskawicznie rozwijającej się pracowni widać, że oj-

ciec okazał się słowny. Powstały bowiem nie 
tylko pojedyncze figurki przeróżnych postaci 
historycznych, ale nawet zostały one zgrupo-
wane w charakterystyczne „oddziały” – Na-
poleon z Józefiną, Wellington ze swoją żoną, 
ich jeźdźcy, żołnierze, ordynansi stanowią 
SZACHY! Tylko figura wieży, co oczywiste, 
nie przybrała ludzkiej postaci – jest flagą za-
tkniętą na tarabanie, bojowym bębnie armii 
tamtych czasów.

– Dbam o to – mówi B. Rudawski – żeby na 
tyle, na ile to możliwe, wygląd figur szacho-
wych odzwierciedlał historyczne przekazy na 
temat umundurowania, nakrycia głów itp. To 
pewien kłopot, choćby i taki, że srebrne i zło-
te piony nie są takie same po obu stronach 
szachownicy, potrzebnych jest więcej form 
odlewniczych, ale i mam satysfakcję, że takich 
szachów nie ma nikt inny.

Nie ma rzeczywiście. Inną odmianą szacho-
wych figur jest zestaw nawiązujący do czasów 
rzymskich, gdzie widać senatorów, ich żony 
i nałożnice, dzielnych legionistów… 

– Chciałbym, by wieś, gdzie 
założyłem swój dom, była co-
raz bardziej znana, nie tylko 
z faktu, że jest tu „Skała z Me-
dalionem” – mówi właściciel 
Oficyny Figurek Cynowych 
„Huzarski Skok”. – Chcę tu 
stworzyć prawdziwe muzeum 
bitew, zgromadziłem lite-
raturę na temat szczegółów 
umundurowania żołnierzy 
różnych armii, myślę o stwo-
rzeniu z czasem obszernych 
plenerów w dużej hali, gdzie 
można pokazać, jak dawne 
armie, nie dysponujące prze-
cież wywiadem elektronicz-
nym, satelitami itp. planowały 
bitwy, potyczki i zasadzki. 
A okolice Lwówka są wyma-
rzonym do tego terenem. Stąd 

nawet nazwą swojej Oficyny nawiązuję 
do tutejszej historii, wszak miejsce, które 
zwie się „Huzarskim Skokiem” jest owiane 
legendą jednej z potyczek, gdy – w okresie 
wojen prusko-austriackich, ratujący się 
przed nieprzyjacielem jeździec skoczył 
w dół i ocalał, choć było to iście karko-
łomne przedsięwzięcie i „nie miało pra-
wa” skończyć się dobrze.

Okolice Lwówka, pełne przekazów 
z wojen napoleońskich są dla B. Rudaw-
skiego nieskończoną inspiracją do wszel-
kich działań. Ale nie tylko – jest on po-
siadaczem kompletu figurek żołnierzy 
polskich z lat 1939-45, umundurowanych 
precyzyjnie wedle wzorów uniformów, 
m.in. reprezentujących Korpus Obrony 
Pogranicza – kompanię „Podole”, żołnie-
rzy baonu „Zośka” z Powstania Warszaw-
skiego, plateranki, i in. Jest też komandor 
ppor. w galowym mundurze korpusu 
obrony wybrzeża, i wielu innych. Dokład-
nie opisane cynowe figurki zostały wypro-

dukowane… we Francji!
– Chciałbym, żeby nas, jako społeczeń-

stwa, było stać na popularyzowanie pamięci 
o historii państwa i wojska w każdy możliwy 
sposób – mówi B. Rudawski. – Cynowe fi-
gurki są jednym z nich. A ta praca to – póki 
co – moje hobby. Zajmuję się tym wieczora-
mi, czasem długo w noc, bo ręczne przygo-
towanie takich figur wymaga sporej precyzji 
i wiedzy o historii, stąd wciąż ją poszerzam. 
A równolegle… topię ołów i cynę, mieszam 
z uszlachetniającymi dodatkami i odlewam, 
szlifuję, poleruję… Powolutku moja pra-
cownia staje się coraz bardziej popularna, 
w niedalekim Mojeszu corocznie rozgrywa-
na jest inscenizacja bitwy w Srebrnej Doli-
nie, jednej z napoleońskich. Na kolejnej, 
już wkrótce, bo lipcowej, pojawią się moje 
figurki, a przede wszystkim jedna – Wodza 
Francuzów w charakterystycznym kapelu-
szu, z dłonią wsuniętą za połę żołnierskiego 
płaszcza…

www.huzarskiskok.pl

Czy wiecie, że...
Jeden komplet szachów „napoleońskich” waży – ze względu 
na ciężar ołowiu i cyny – ponad 1,5 kg? A „rzymskie” są zde-
cydowanie cięższe – komplet waży ponad 4,5 kg. Ale zagrać 
takimi figurami… to marzenie niejednego szachisty.

Most(y) Starosty

Dwa lata trwały starania o remont, a właściwie grun-
towną przebudowę jednego z mostów w Strzyżowcu (gmi-
na Wleń). – A kolejne sześć miesięcy – dodał Stanisław 
Mrówka, Starosta Lwówecki – od maja do października 
2012 r. prowadzone były faktyczne roboty. Most niby nie-
duży, kosztował nas prawie pół miliona złotych, ale w tej 
wsi – wprawdzie długiej – są jeszcze inne, też do remontu. 
A droga Jelenia Góra – Lwówek Śląski przez Wleń wpraw-
dzie utraciła status drogi krajowej, bo ta prowadzi przez Pa-
siecznik i Golejów, ale dla ruchu lokalnego jest co najmniej 
tak samo ważna. 

Na zdjęciu: To już historia, zdjęcie wykonane podczas 
przebudowy dowodzi, że most właściwie wyburzono i po-
stawiono od nowa. Od końca października przejechało po 
nim dziesiątki tysięcy pojazdów.
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skansen rzeczy 
różnych 

u Mariana Maciochy

Korzenie wielkiego drzewa, dokładnie oczyszczone, wygląda-
ją jak ogromny, abstrakcyjny pomnik. Obok świecznik – mon-
strum. Utrzymałby świece, które wymiarami nie odbiegałyby od 
pnia kilkunastoletniego drzewa, ale… tuż obok finezyjnie gięte 
balustrady, ogrodowe ozdoby z prętów.. A na stryszku stodoły 
gospodarskie sprzęty, pochodzące sprzed stu i więcej lat. W starej 
kuźni warsztat, na poły ślusarski, na poły tokarski. A to wszystko 

razem stanowi oazę Mariana Maciochy – kowala z Siekierczyna.
- Lubię zbierać rzeczy, która mają swoją duszę – powiedział go-

spodarz. – I dlatego lubię też ręcznie odkuwać różne przedmioty, 
pozostawiając swój własny ślad na rzeczach, które stąd trafiają 
do ludzi. Czasami posiłkuję się drobiazgami, które przygotowują 
wielkie kuźnie, bo dziś, przy tym tempie życia i pracy odkuwanie 

w ręcznej kuźni wszystkich zaczepów i drobnych „spinek” nie by-
łoby nawet możliwe, ale ogólny wygląd przęsła płotu, czy jeszcze 
bardziej – metalowej ozdoby w ogrodzie, to już ewidentnie moja 
sprawa. Jest tu wiele przedmiotów, które miały trafić na złomowi-
ska. Wyciągnąłem je, czasami w ostatnie chwili, przed transpor-
tem do huty. Jestem przekonany, że nadgryzione „zębem czasu” 
i nadwątlone rdzą narzędzia rolnicze, zgromadzone w jednym 
miejscu i przygotowywane do ekspozycji, więcej powiedzą o hi-
storii rolnictwa, niż niejedna książka. Zawsze jednak brak cza-
su na to, by to w jakimś porządku poukładać. Ale… póki tu jest 
i udaje mi się chronić te leciwe topory, lemiesze, i in. – pozostaje 
nadzieja, że kiedyś uda się też je pokazać we właściwy sposób.

Imponujący korzeń miał być spalony na miejscu, w lesie. – 
Udało mi się znaleźć sposób na jego przywiezienie do gospodar-
stwa – mówi M. Maciocha. – Robi wrażenie. Dziś już nikt stąd go 
nie ruszy, a dzieciarni, która go ogląda, łatwiej sobie wyobrazić 
potęgę drzewa, które ma takie korzenie. Najczęściej lepiej poka-
zać, niż tłumaczyć. I dlatego nie bronię się, kiedy ktoś chce zoba-
czyć mój warsztat, bo takich maszyn też już pozostało niewiele. 
A ja nie tylko cieszę się nimi, ale właśnie przy ich pomocy udaje 
mi się wykonywać prace na tyle oryginalne, że ludzie chcą je mieć 
dla siebie.

Dorota i Wiesława Nowaczyk – matka i córka, zainteresowały 
się bibułką trochę z przypadku i całkiem niedawno. 

 – Zaczynałyśmy standardowo – powiedziały – od wyklejania 
jajek cieniutkimi papierowymi nitkami z serwetek, ale… Żadnej 
z nas to nie wystarczało, bo szukałyśmy innych, nie tak oczywi-
stych form.

Dziś w ich domu nic nie jest „oczywiste”, bo okazuje się, że 
rodzinna rywalizacja o nowatorskie myślenie o cieniutkim pa-
pierze zaowocowało całą gamą pomysłów. – To nie tak, że sobie 
zazdrościmy, że jak jedna coś wymyśli, to i druga musi – powie-
działy ze śmiechem – ale…  Jeśli jednej udało się jakiś pomysł 
oblec w konkretny przedmiot, to dla drugiej stanowi to inspirację 
i wyzwanie. I zawsze je podejmujemy.

Dlatego ani jajka, przygotowywane nie tylko z myślą o Wiel-
kanocy, ani żaden inny pomysł nie jest tutaj szablonowy. Butel-
ki, spinki do firan, obrazy, stroiki, czy biżuteria z papierowych 
serwetek, to tylko część przebogatej kolekcji, istniejącej już dziś. 
– Jutro może być przecież inaczej – mówią – bo czasami coś się 
którejś z nas po prostu przyśni.

Papier pozwala, jeśli ktoś jest cierpliwy, na niezwykłe ekspery-
menty. A jeśli w dodatku ten „ktoś” ma przestrzenną wyobraźnię, 
to właściwie granica wizji nie istnieje. Łączenie korali i papieru, 
a także cząsteczek drewna daje niezwykłe efekty.

– A kolor? – mówią. – Forma i kolor decydują o tym, czy przed-
miot staje się krzykliwą ozdo-
bą, nieocenioną dla jednego 
stylu, czy też dyskretnym, 
eleganckim uzupełnieniem 
ubioru – dla drugiego. Moż-
na powiedzieć, że technika 
wykonywania wyrobów z pa-
pieru tego rodzaju jest znana, 
ale jeśli technika wspierana 
jest fantazją, to końcowy efekt 
odbiega od typowych ocze-
kiwań. Udoskonaliłyśmy tę 
technikę, a właściwie – udo-
skonalamy ją sukcesywnie, 
bo i dla nas samych czasami 
nasze prace są odkryciem 
nowych możliwości. Zresztą 
– zainteresowanie florysty-
ką, bo i tej sztuki próbujemy, 
implikuje poszukiwanie form 
zdobnictwa papieru.

– Co można zrobić z cie-
niutkiej bibułki, żeby było 
ładne i trwałe?

– Najwłaściwszą odpo-

wiedzią jest – WSZYSTKO! – mówią zgodnie. – Nie widzimy 
ograniczeń, a jeśli się na nie natykamy, to je pokonujemy. To jak 
w tym powiedzeniu „Nie zastanawiaj się, czy to zrobić, zastanów 
się – jak to zrobić!”. Broszki, wisiorki, kolczyki, czy obrazy z pa-
pierowych nitek na desce. Albo kwiaty. Gdybyśmy się ograni-
czyły tylko do inspiracji kwiatami, to i tak miałybyśmy mnóstwo 
pracy na lata, ale my nie chcemy żadnych ograniczeń. 

– A skąd się bierze pasja?
– Z tego, że jeśli w życiu ktoś z nas trafi w końcu na pracę, 

która mu przynosi prawdziwą radość, to wówczas nie liczy się 
ani czas, ani wysiłek – mówią. – Czasami takie poszukiwanie 
trwa latami i nie zawsze znajdujemy, ale… Zawsze warto szukać. 
Myśmy znalazły (e-mail: piotrwoj@autograf.pl).

Bibułkowe cuda wprost ze snu

Broszki, butelki, kolczyki i spinki
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Kiedy zapytaliśmy Bogu-
miłę Szkutnik z Radostowa 
Dolnego (gmina Lubań) jak 
udaje się jej łączyć stare tech-
niki wykonywania różnych 
drobiazgów z nowoczesny-
mi materiałami i – co jesz-
cze ciekawsze – z nadaniem 
swoim pracom ultranowo-
czesnego charakteru, powie-
działa tylko, że wystarczy 
uważnie patrzeć, a wiele po-
mysłów przychodzi jakby od 
niechcenia.

Cóż… do jednych przy-
chodzą, od innych stronią.

Z papieru i dodatków kra-
wieckich, wstążek i innych 
drobiazgów powstają w jej 
rękach nie tylko ozdoby, ale 
i przedmioty szalenie użyteczne współcześnie. Czy można bo-
wiem przejść do porządku dziennego nad pomysłem, by za po-
mocą origami, w nawiązaniu do ludowej tradycji konstruowania 
kwiatów z papieru, stworzyć… stojak pod telefon komórkowy?!

A przecież – mimochodem i jakby (pozornie) bez większego 
wysiłku B. Szkutnik stworzyła całą galerię zdobnych przedmio-
tów, które cieszą się sporym zainteresowaniem podczas festynów, 
kiermaszów i zgromadzeń, w których uczestniczy ona sama i jej 
koleżanki z zespołu śpiewaczego z Radostowa.

Dokąd na pasterkę?
Pasterka… msza pasterska… Uroczysta msza święta w Ko-

ściele katolickim, odprawiana w nocy (najczęściej – o północy) 
z 24/25 grudnia, pierwsza msza w Boże Narodzenie. Upamiętnia 
oczekiwanie i modlitwę pasterzy zmierzających do Betlejem. Do 
tego nawiązują słowa jednej z najpopularniejszych kolęd: „(…) 
przybieżeli do Betlejem pasterze…(…)”. Jedna z ważniejszych 
tradycji tych Świąt. 

Ale kościoły ważne są nie tylko „od święta”. To – poza wszyst-
kim - fantastyczne zabytki historii, a poza tym wiele z nich – to 
miejsca, gdzie poza rzeźbami i obrazami sprzed wieków eks-
ponowane są największe dzieła sztuki współczesności. Spośród 
kilkuset świątyń i kaplic Pogórza Izerskiego wybraliśmy cztery, 

by pokazać, choćby w skromny sposób, mo-
numentalne wnętrza i tym, którzy w swoich 
kościołach bywają regularnie, i tym, co „od 
wielkiego dzwonu”. Ta notka stanowi też za-
powiedź jednego z planowanych w najbliż-
szym czasie wydawnictw LGD Partnerstwo 
Izerskie. O kościołach w Gryfowie Śląskim, 
Giebułtowie, Lubomierzu pisaliśmy w po-
przednich wydaniach „Ech Izerskich”. Dziś – 
krótko o kościołach we Wleniu (1) , Lwówku 
Śląskim (franciszkańskim i parafialnym – 2 
i 3), Świeradowie Zdroju (4) i Zawidowie (5). 

(1) Wleń. Kościół pw. św. Mikołaja pier-
wotnie powstał ok. 1217 r., ale z najstarszych 
elementów budowli zachowała się tylko ka-
mienna wieża z XV w. Reszta pochodzi z lat 
1863-64 i jest przykładem neogotyckiego 
stylu budowy. Ale… fantastyczna, kamienna 
chrzcielnica ma rodowód dłuższy, wykonano 
ją w 1575 r. To o tym kościele mówiono, że tu 
„Bóbr na mszę przychodzi”, bo wody tej rzeki 
niejednokrotnie zalewały świątynię podczas 
licznych powodzi nękających miasteczko.

(2) Lwówecki kościół św. Franciszka z Asy-
żu liczy sobie niemal 800 lat, ale jego historia 
jest pełna dramatycznych momentów i długich okresów, kiedy 
nie pełnił roli świątyni. Szczególnie od 1812 r., kiedy to był woj-
skowym lazaretem dla rannych w wojnach napoleońskich, maga-
zynem, potem muzeum. Dopiero w 1999 r. została w nim odpra-
wiona msza, pierwsza po niemal dwóch wiekach przerwy.

(3) Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP, ufundowany 
ok. 1238 r. przez Henryka Brodatego we Lwówku Śląskim, wielo-
krotnie przebudowywany (niszczony przez pożary) jest dziś im-
ponującą późnoromańsko-gotycką budowlą, a niektóre elementy 
wystroju (m.in. portal) mają historię sięgającą XIV w.

(4) Kościół pw. św. Józefa w Świeradowie Zdroju jest jednym 
z oryginalniejszych, bowiem we współczesnej bryle łączy w so-
bie b. kaplicę Schaffgotschów, powstałą w 1898 r. z dobudowa-
ną w połowie lat 70-tych XX w. nową częścią kościoła. Jednym 
z najciekawszych elementów wystroju kościoła jest stylizowany 
krzyż – nowoczesny witraż, autorstwa mieszkańców pobliskiego 
Antoniowa, Beaty i Marcina Chlebowskich.

(5) Kościół pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zawidowie, jeden 
z młodszych, powstał w latach 1894-96. Neogotycki. Charakter 
wnętrzu nadaje m.in. fakt, że zbudowany został z cegły, co widać 
także we wnętrzach, na strzelistych łukach nawy.

2

z papieru, nici i innych…

Woda i moc
…Park Krajobrazowy Doliny Bobru, który niemal w całości 

leży na obszarze Pogórza Izerskiego, liczy ponad 10,9 tys. ha po-
wierzchni. A jego otulina jest jeszcze większa, bo jej powierzchnia 
to 12,5 tys. ha.

W granicach Parku znajduje się Zalew Pilchowicki, a Zapora, 
która zamyka ten obszar stanowi jednocześnie obiekt, w którym 
umieszczono turbiny, których praca powoduje wytwarzanie prądu 
elektrycznego w istniejącej tuż obok elektrowni. Inżynierowie bu-
dujący Zaporę i towarzyszące jej urządzenia obliczyli, że poziom 
wód w Zalewie nie powinien być niższy niż 258 m n.p.m., ale i nie 
wyższy, niż 286,7 m n.p.m. Oznacza to, że w normalnych warun-
kach poziom lustra wody w Zalewie może wahać się w granicach 
niemal 30 m, to znaczy na wysokość NIEMAL... DWUNASTO-
PIĘTROWEGO BUDYNKU! A jeśli przyjąć, że w sytuacjach awa-
ryjnych, w trakcie powodzi, poziom jest jeszcze wyższy, to trudno 
sobie wyobrazić siłę niszczycielską takiej masy wody, jeśli przyjąć 
– a przecież to każdy wie – że 1 m3 wody waży cała tonę…

…i po historii
W Smolniku (Leśna) 

pozostał okazały park, 
w którym uważny turysta 
może znaleźć wyjątkowo 
skromne resztki zabudo-
wań dawnego dworu, frag-
menty fosy, kamienne słupy 
dawnej bramy wjazdowej 
z XIX w., ale już niewiele 
więcej po obiekcie, którego 
początki istnienia opisywa-
no już w XVI w. Ale do dziś 
ten fragment wsi pozostał 
romantycznym miejscem 
spacerów, a istniejąca aleja 
grabowa wciąż jest efektow-
nym miejscem, które warto 
pokazywać gościom.

Na zdjęciu – zachowane 
fragmenty dawnego dworu 

1

4

3 5
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„Miłość o zapachu nieba” – 
to planowany nowy spektakl 
nader oryginalnej „Grupy od 
Anioła Stróża” z Siekierczyna. – 
Rozpoczynają się właśnie próby 
do tego spektaklu opartego na 
utworach poetyckich księdza 
Wacława Buryły – powiedziała 
Jolanta Napadłek, opiekunka 
„Grupy”, a służbowo – dyrek-
tor Ośrodka Kultury w Sie-
kierczynie. – Ale to kolejne 
przedsięwzięcie tego sporego 
(25-osobowego) zespołu, wła-
ściwie – dwóch zespołów, bo 
część recytująca i część śpie-
wająca stanowią niekiedy inte-
gralną całość, a innym razem 
występują osobno i radzą sobie z tym świetnie. 
Najwcześniejszy występ zaplanowano na 4 
stycznia 2013 r., kiedy to „Grupa” wystąpi pod-
czas wieczoru autorskiego Krystyny Sławiń-
skiej, która w restauracji „Tęczowa” w Lubaniu 
o godz. 19.00 prezentować będzie swój nowy 
tomik poezji. Autorka, mieszkanka Lubania, 
postanowiła właśnie w ten oryginalny sposób 
uczcić… 25-lecie swego małżeństwa. Tomik 
wierszy zatytułowany „W srebrze jaśminów” 
jest prezentem, jaki sprawiła mężowi i sobie, 
a dla fanów jej twórczości także stanowi dobry 
moment, by odświeżyć kontakty z poetką.

Ale wcześniej były słynne koncerty „Grupy”z 
popularnym piosenkarzem, Stanisławem Soj-
ką, w Świeradowie Zdroju, drugi – w Bogatyni. 
Niewiele zespołów amatorskich, mających swój 
ewidentnie wiejski rodowód może się pochwa-
lić udanym występem z profesjonalnym artystą, 
który z reguły od lat wpisywany jest w pierwszą 

dziesiątkę wykonawców ambitnego nurtu mu-
zyki rozrywkowej.

- Sygnalizowano zaproszenie nas do Essen – 
wspomina J. Napadłek – niewykluczone więc, że 
wybierzemy się z jakimś występem do Niemiec, 
ale tymczasem pracujemy nad tym, by i repertuar 
był możliwie urozmaicony i pewność siebie całego 
zespołu była widoczna w każdym z występów.

- Jeśli miałbym wskazać jakieś zjawisko na-
tury artystycznej w naszej gminie – nie kryje 
Edward Cwynar, wicewójt Siekierczyna – to 
wskazanie na „Grupę od Anioła Stróża” jest 
oczywiste. Ale nie tylko na Grupę, bo i Jolan-
ta Napadłek (która wprawdzie sama o tym nie 
mówi) jest osobą, której zapał w promowaniu 
działalności twórczej są dostrzegane nie tylko 
w samej gminie. Tytuły „Kreator Kultury”, czy 
„Człowiek Roku Powiatu Lubańskiego” w tej 
dziedzinie, jakie ostatnio otrzymała, dowodzą 
tego lepiej, niż jakiekolwiek inne argumenty.

Jakie są najpiękniejsze miejsca w każdej z 17 
gmin Pogórza Izerskiego? Jak można je uwiecz-
nić, by spopularyzować ich urodę? Oczywiście 
– nikt nie zna lepiej żadnej z gmin, niż jej miesz-
kańcy, fotograf z zewnątrz może wprawdzie do-
brze wiedzieć JAK fotografować krajobrazy, ale 
z pewnością nie wie – CO fotografować…

Poznanie urody Gminy Warta Bolesławiecka 
zawdzięczamy lidii rozdolskiej. Zatelefono-
wała któregoś październikowego dnia do sie-
dziby LGD Partnerstwo Izerskie i powiedzia-
ła – jeśli chcecie zobaczyć to, co najładniejsze 
w naszej Gminie, to musicie przyjechać a ja 
wam (a przede wszystkim – Czytelnikom „Ech 
Izerskich”) wszystko pokażę…

I dlatego dzięki niej powstały zdjęcia, któ-
re ozdobiły m.in. doroczny kalendarz Pogórza 
Izerskiego, trafiły na stronę internetową Warty 

Pokażcie nam swoją gminę…
zapraszamy do prezentacji

Bolesławieckiej, a dziś kilka z nich można oglą-
dać w „Echach”. Bardzo wiele z nich czeka na 
swoją kolej publikacji.

Obrazy z Wartowic, samej Warty, Racibo-
rowic, Iwin, Jurkowa i in. pozwalają widzieć tę 
Gminę inaczej i z pewnością piękniej. Prezentu-
jemy dziś tylko kilka – malowniczą „kamionkę”, 
staw powstały po wyrobisku wapienia, fragment 
odstojnika, który stał się królestwem ptactwa 
wędrownego, fragment kopalni margla… 

Czy w innych gminach Pogórza znajdzie się 
ktoś taki i zadzwoni, by powiedzieć: jeśli chce-
cie poznać urodę naszej gminy, to przyjedźcie, 
a sami zdziwicie się, jak tu pięknie…

Dziękując Lidii Rozdolskiej za przewod-
nictwo i cierpliwość, obiecujemy, że na każde 
następne takie zaproszenie przyjedziemy tak 
samo.

grupa od anioła stróża

Śpiewają, recytują i…

– Jestem Łukasz, może będę nazywał się Ko-
walski…? – Luk Vanhauwaertem nie ukrywa 
satysfakcji z faktu, że został obywatelem Rze-
czypospolitej po 12 latach starań. Przekomarza 
się trochę, „spolszczając” na potęgę swoje imię 
i nazwisko, ale czyni to z ogromnym wdziękiem, 
bo taki po prostu jest. – Trochę to trwało z róż-
nych powodów, może dlatego, że nie jestem pił-
karzem, czy bokserem – uśmiecha się, jednak 
bez żadnej irytacji. Po polsku mówi świetnie 
i nikt by nie przypuszczał, że do Wlenia, a wła-
ściwie do pałacu Lenno w Łupkach trafił trochę 
przypadkiem i to stosunkowo niedawno, bo 
niewiele ponad dekadę temu. 

Luka, znaczy „Łukasza” znamy niemal od 
początku jego pobytu w Lennie, nim jeszcze 
powstały „Echa Izerskie”. Stał się sławny w Pol-
sce, m.in. po tekście w „Pulsie Biznesu”, przy 
powstaniu którego współpracowaliśmy, a któ-
ry traktował o tym, z jakim zapałem Flamand 
restauruje izerski zabytek. Bywaliśmy w pałacu 
jeszcze wcześniej, kiedy był własnością PKP 
i pełnił funkcję ośrodka kolonijnego. Powie-
dziano nam nieco później, że „Lenno kupił 
jakiś Belg”. Wówczas zajechaliśmy do pałacu, 

Nowy obywatel Pogórza Izerskiego

luk, czyli… łukasz
pozostającego w stanie… powiedzmy 
– dalekim od doskonałości.

Luk wyjaśnił, że nie jest Belgiem, 
tylko Flamandem, co jest porówny-
walne do Kaszuba w Polsce. Jechał 
do Krakowa, bo tam miał kupić jakiś 
mały dom. Ale w połowie podróży za-
trzymał się na nocleg, zobaczył Len-
no i dał sobie spokój z Krakowem. 
To – w największym skrócie opowieść 
o „cudownym przeobrażeniu” ru-
iny pałacu w miejsce, które z coraz 
większym magnetyzmem przyciąga 
setki turystów. W kolejnych wyda-
niach „Ech” postaramy się opisać, co 
może zrobić jeden człowiek z wielką 

pasją z zabytkiem zaniedbanym. Żeby nie być 
gołosłownym – można podać biegunowo inny 
przykład, choćby nieodległego renesansowe-
go dworu w Maciejowcu, który w tym samym 
czasie, kiedy rozkwitało Lenno zamieniał się 
w totalną ruinę.

Luk wykazywał się cierpliwością w oczekiwa-
niu na obywatelstwo, mniej cierpliwa była w tej 
sprawie posłanka na Sejm, Zofia Czernow, któ-
ra powołała w Sejmie Izersko-Karkonoski Ze-
spół Parlamentarny, stanęła na jego czele i sta-
ra się w ważnych dla regionu sprawach, nawet 
drobnych, dodawać tempa. Wsparła starania 
polskiego Flamanda i przyspieszyła procedury.

– Dlaczego postanowiłeś zostać Polakiem?
– Nie chcę być tu „na chwilę”, lubię Polskę, jej 

obyczajowość, chociaż jasne, że są zachowania, 
które i mnie denerwują. Ale… denerwują mnie 
te same sprawy, które drażnią wielu moich pol-
skich znajomych, więc chyba jest OK (uśmiecha 
się). Chciałem być Polakiem, bo szanuję kraj 
i ludzi i w ten sposób też chciałbym to okazać. 
Ale ten szacunek chcę okazywać głównie przez 
pracę. Mam nadzieję, że pałac Lenno i jego 
obecny stan potwierdzają, że swoją polskość 
traktuję tak serio, jak tylko potrafię.



Kwartalnik  •  ECHA IZERSKIE  • „STOWARZYSZENIE LGD PARTNERSTWO IZERSKIE” •  Nr 16 (2012)
Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich12

Rok 2013 na Pogórzu Izerskim będzie szczególny, m.in. ze 
względu na fakt, iż stanowi on okrągłą rocznicę kampanii napole-
ońskiej. W 1813 roku w tych właśnie okolicach – pod Mirskiem, 
nieopodal Lwówka Śląskiego i w rejonie Nowogrodźca ścierały 
się armie, ginęły tysiące żołnierzy. Nie do końca zrozumiałe jest, 
dlaczego legenda Napoleona tkwi tak żywo w społecznej pamię-
ci, skoro i wcześniej, i później na tych ziemiach rozegrały się wy-
darzenia co najmniej tak samo ważne dla naszej historii, ale nie 
zapadły one tak głęboko w świadomość, jak rok 1813. 

Po tamtym czasie zostały groby i pomniki (najbardziej okazały 
– to iglica ku czci rosyjskiego generała Kutuzowa w Bolesławcu). 
Ale też w ostatnim czasie wystawiono na pamiątkę napoleoń-
skiej kampanii kilka pomników, m.in. jeden we Lwówku Śląskim 
i drugi we Wleniu.

Skoro bitwy napoleońskie są wciąż tak mocno pamiętane, to 
będziemy wracać w kolejnych wydaniach „Ech” do ważniejszych 
incydentów i miejsc, z którymi związane są wydarzenia sprzed 
dwóch wieków…

W pierwszych dniach czerwca 1813 r. (4.06.) walczące ze sobą 
armię podpisały – nieopodal Wrocławia – pakt o zawieszeniu 
broni. Dowódcom obu z nich dawało to czas na odpoczynek 
i przegrupowanie oddziałów. W okolicach Lwówka Śląskie-
go stacjonowało wówczas ponad 24 tys. żołnierzy francuskich 
z XI Korpusu pod dowództwem gen. Jacquesa  Macdonalda. Po 
ogłoszeniu chwilowego rozejmu utworzono pod Lwówkiem Śl. 
trzy obozy. Między Mojeszem, a Pławną stanęło obozowisko 35. 
Dywizji gen. Etienne M. Gerarda, między Krzewiem Wielkim, 
Radomierzem i Oleszną Podgórską powstał obóz I Brygady z 36 
Dywizji Piechoty, dowodzonej przez gen. Francoise’a Simmera, 
a na Marcowej Górze, nieopodal Mirska, kolejny, dla czterech re-
gimentów piechoty z 36. Dywizji gen. Henri Charpentiera.

- Kiedy pada pytanie – jak się to zaczęło? – to odpowiadam, 
zgodnie z prawdą, że… nie pamiętam. Podobno pierwsze ciasto 
upiekłem samodzielnie jako przedszkolak w wieku sześciu lat. 
I podobno dało się zjeść, nikt nie chorował… I tak mi to już zo-
stało.

To nie są zwierzenia zawodowego kucharza, a wspomnienia… 
nauczyciela języka angielskiego z Gimnazjum w Olszynie. Piotr 
Bigus jest bowiem nie tylko pedagogiem. Gdyby opisać jego cha-
rakter, to trafniej byłoby nazwać go metaforycznie „nomadem”. 
Wędruje bowiem nie tylko po świecie w sensie geograficznym, 
ale też krąży swoimi zainteresowaniami wokół różnych sfer ak-
tywności.

- Studiowałem w USA, mieszkam w Czerniawie, uczę w Olszy-
nie, prowadzę blog w internecie – uśmiecha się. – Kiedy Czytel-
nicy „Ech Izerskich” będą mieli to wydanie w rękach (rozmawia-
my na początku grudnia), to zapewne blog przekształci się już 
w stronę internetową www.cynamonowachata.pl. Będę chciał, by 
była ona tak rozmaita, jak to jest tylko w kulinariach możliwe, 
i tak smaczna, by ci, którzy na nią zajrzą zechcieli sami spróbo-
wać gotować, piec, smażyć…

Słodkie piętra starej Wieży, czyli…

„Cynamonowa 
Chata”

„czerniawska łąka” – nalewka na bazie miejscowych kwiatów 
i ziół.

W przyszłym roku, najpewniej jeszcze przed nadejściem wio-
sny, w Czerniawie otwarty zostanie „Czarci Młyn” – zabytkowa 
budowla, które pełnić ma funkcję wyjątkowo wyszukanej re-
stauracji. Będzie więc miejsce, gdzie wszystkie lokalne kulinarne 
wynalazki zderzać się będą bezpośrednio z opinią gości z całego 
kraju i nie tylko. To spore wyzwanie.

Ale niejedno z takich Piotr Bigus podjął i zwyciężył. Jednym 
z oryginalniejszych było upieczenie ciasta „Wieża Wilhelma”. 
Ta budowla, którą pokazujemy poniżej na starej pocztówce, ma 
swoją historię, jako projekt obserwatorium astronomicznego, 
prywatne przedsięwzięcie jednego z miejscowych fanów astrono-
mii. Współczesna „Wieża Wilhelma” Piotra Bigusa była budowlą 
zdecydowanie niższą, ale… jak na ciasto – całkiem sporą. – Mia-
ła ponad 60 cm wysokości – wspomina autor – skonstruowana 
została z keksu makowego, a trzy kondygnacje przekładane były 
masami, galaretkami i odrobinę – dla trwałości konstrukcji i lep-
szego smaku – zwilżona była aromatycznym spoiwem.

– Bolało, kiedy poszła pod nóż? – zapytaliśmy.
– Cóż, nie ukrywam, że kiedy nóż się zanurzył w keksie, to i ja 

to odczułem – żartował cukiernik-anglista – ale przecież taka jest 
dola ciast…

W Czerniawie prowadzony jest od pewnego czasu konkurs 
kulinarny „Czerniawa – jaka strawa”, w którym do niedawna 
uczestniczyli pospołu profesjonaliści „spod czterech gwiaz-
dek” (hotelowych) i zupełni amatorzy. W ostrej konkurencji 
Piotr Bigus nie tylko zdobywał nagrody, ale też jego kulinar-
ne improwizacje zyskiwały takie uznanie, że otrzymywał za 
nie certyfikat potrawy lokalnej. – Ostatnio – powiedział – taki 
certyfikat zyskały „marynowane piersi z perliczki w sosie gor-
gonzola”, „tort marchwiowo-jarzębinowy”, ale zdarzyła się też 

Słodka Wieża Wilhelma (i prawdziwa – z dawnej widokówki). Obok nalewka „Izerska Łąka” – wizytówki konkursu „Czerniawa – jaka strawa?”

Śladami napoleona dwieście lat później…
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 E. Biliński nie od razu został sołtysem, i nie od razu – już 

jako sołtys – zyskał środowiskowy autorytet. – Wieś jest takim 
środowiskiem, że trzeba być prawdziwym, a sołtys takim miesz-
kańcem, który nie tylko zbiera podatki. Co z tego, że na zebraniu 
dostałem 40 głosów od 41 obecnych. Najważniejsze jest zawsze 
to, co dzieje się po wyborze. Jako były belfer mam inny kontakt 
z młodzieżą, myślę, że łatwiej się z nimi dogaduję, ale nie tylko 
z młodymi. Zaczęliśmy od spraw najprostszych, potem wystawi-
liśmy jasełka, stworzyliśmy ideę „Dni Kromnowa” (we wrześniu 
2012 odbędą się już po raz szósty), stworzyliśmy swoją bibliotekę 
sołecką, żeby ludzie za lekturami szkolnymi nie musieli jeździć 
do gminnej. Czasami sam jeżdżę rowerem i wymieniam książki. 
Od roku mamy swoją siłownię, o co zabiegali młodsi, kilkana-
ście osób tam ćwiczy, nawet w okresie tęgich mrozów. A kiedy 
zyskaliśmy „Galerię”, to mamy też spory atut, żeby to właśnie 
w Kromnowie odbywały się imprezy, na które ludzie ściągają nie 
tylko z naszej gminy. Ale o naszych dbamy szczególnie, bo war-
to. Właśnie 5 maja odbywać się będzie wernisaż Moniki Kwa-
śniak, mającej niezwykły talent w utrwalaniu urody tutejszych 
domów. Piękna wystawa, pod wymownym tytułem „Widoki 
z mojego okna” (piszemy o niej w innym miejscu tego wydania 
„Ech Izerskich”), dobrze oddająca ideę naszej pracy. To są nasze 
domy, nasze krajobrazy, a to, że udaje się zachować ich urodę i na 
rysunkach czy obrazach, ale i w rzeczywistości, to świadczy do-
brze o nas samych. Jako mikro-społeczność – mamy z czego być 
dumni. 

z Krakowa do Kromnowa
Z międzylądowaniem na Kaszubach

(Kromnów, Stara Kamienica) Edwarda Bilińskiego nie zapytaliśmy, jaka rola (a właściwie – 
które wcielenie) jest dla niego najważniejsze. Sołtys? Pedagog? Malarz? Społecznik?

– Izery zacząłem poznawać jako nauczyciel, kiedy przyjechałem tu opiekując się moją 
pierwszą wycieczką szkolną – wspomina. – Ale tuż obok, bo w Górzyńcu byłem jako harcerz 
już w 1959 roku. Kiedy więc zdecydowałem się porzucić Gdynię, to nie czułem się tu obco, 
zresztą – pochodzę z Krakowa.

Do dziś, jak wahadło, wędruje między Kaszubami, gdzie długo mieszkał i gdzie wciąż urze-
kają go tamte pejzaże, a Izerami, gdzie mieszka od 10 lat i te pejzaże też mają nań magiczny 
wpływ. – Ale moje obrazy są bardzo rozmaite – mówi, pokazując swoje prace – i są związane 
nie tylko z emocjami płynącymi z krajobrazów. Czasami jest to inspiracja chwilą, czasami 
podziw dla jakiegoś człowieka, który mnie na tyle fascynuje, że chcę namalować jego portret, 
mający jednak mój, osobisty wymiar. Taka forma szacunku dla kogoś, kogo podziwiam.

Obrazy sołtysa są niezwykle kolorowe i przyciągające wzrok. 
I nieważne, czy to pejzaż kaszubski, czy izerski, czy też inne mo-
tywy przemawiają do wrażliwości i wyobraźni.

Z   E. Bilińskim rozmawialiśmy w Galerii Izerskiej w Krom-
nowie, powstałej w ub. roku z nieczynnego od lat, rozsypującego 
się kościoła ewangelickiego. Dziś, odnowiony, zadbany obiekt 
mógłby być chlubą niejednego miasta. – Powstał właściwie po 
raz drugi – mówi sołtys Biliński. – Właściwie stanowił zagroże-
nie, bo przy każdym wietrze sypały się dachówki, na pobliskie 
podwórko, i na jezdnię. Udało się wzbudzić nim zainteresowanie, 
uaktywniło się sołectwo. Gmina pozyskała środki na remont… 
To efekt wspólnej pracy. I tak postrzegam sens tej działalności – 
musimy razem i nieustannie poszukiwać wszystkiego, co można 
zrobić razem i być dumnymi i z tego, co udało się uratować, i z 
tego co udało się – lub może się udać – osiągnąć.

Dla jasności – trudno powiedzieć, ilu żołnierzy służyło w regi-
mencie, bo w zależności od armii i okresu było to 200 do nawet 
2.000 ludzi. Regimenty pod Mirskiem musiały być liczne, skoro 
społeczność miasteczka musiała ufundować materiał i roboci-
znę, by na Marcowej Górze wystawić od fundamentów 275 ba-
raków mieszkalnych dla wojska. Piszemy o tym szerzej, bo warto 
poluzować wodze wyobraźni. Tutejsze miasta były wtedy mniej 
liczne, więc przyjęcie w tym obszarze 24.000 żołnierzy było kosz-
marnym obciążeniem finansowym dla ludności. A przecież to 
miejscowi musieli fundować aprowizację i budować bazy.

Koszty były tym wyższe, że i wojny wówczas toczone miały 
inny koloryt. W obozowisku na Marcowej Górze m.in. utworzo-
no plac do defilad i parad, zdobiono kwatery żołnierskie, a przez 
siedzibą dowódcy – jak informują kronikarze – utworzono nawet 
kwiatowe rabatki. Rozejm trwał kilka tygodni, więc we wszyst-
kich obozach hucznie obchodzono urodziny Wodza Francuzów, 
Napoleona, przypadające na 10 sierpnia. Były i fajerwerki, i za-
bawy taneczne z piwem, i udziałem tzw. miejscowej ludności. 
A że dla potrzeb obozu w okolicach Mojesza ogołocono z całego 
sprzętu pobliski pałac w Płakowicach, zabierając nie tylko krzesła 
i stoły, ale nawet lustra, to świadczy o skali uciech. Pałac w Skale 
pozostawiono tylko dlatego bez rabunku, bo tam usadowił się 
sztab dowódcy, gen. J. Macdonalda.

Sielanka skończyła się tuż po urodzinach Wodza. Raptem ty-
dzień później, dokładnie 19 sierpnia, obóz między Pławną i Mo-
jeszem został zaatakowany przez kawalerię rosyjską, dowodzoną 
przez płk księcia Mikołaja Szczerbatowa. Rosjanie nie tylko poj-
mali 260 jeńców wśród żołnierzy i zagarnęli tabory, ale zdobyli 
też kasę Korpusu, a w niej – 70.000 dukatów w srebrze i złocie…

(Informacje do tekstu zaczerpnięto m.in. z opracowania M. 
Szczerepy, opublikowanego w miesięczniku „Sudety”.)

O innych incydentach kampanii – w kolejnych wydaniach 
„Ech Izerskich”, gdzie napiszemy, czy Napoleon naprawdę prze-
straszył się w gospodzie lwóweckiej „Pod Czarnym Krukiem”, 
gdy w trakcie uroczystej kolacji jeden z cesarskich kielichów 
upadł na ziemię i odpadł odeń monogram „N”. Obecni uznali to 
za zły omen, a że było to na krótko przed bitwą pod Płakowicami, 
więc może mieli rację…

Na zdjęciach: rysunek na ścianie Galerii „Miliński” w Pław-
nej Dolnej przypomina o pobycie Napoleona w tej wsi już w roku 
1807, honorowa warta przed pomnikiem upamiętniającym pobyt 
Napoleona we Lwówku Śląskim oraz kopia obrazu, który został 
przekazany wsi Mojesz w roku 2011, na pamiątkę napoleońskiej 
kampanii sprzed 200 laty. Na dawnej pocztówce pałac w Skale – 
siedziba sztabu generała J. Macdonalda.

grabiszówka brana w karby 
Potok Grabiszówka płynący między zabudowaniami Grabi-

szyc (Leśna) w okresie normalnej pogody nie jest źródłem spe-
cjalnych niepokojów, zresztą jest i płytki i krótki, bo jego długość 
oszacowano na niespełna 6 km. Ale przy  nawalnych deszczach 
zmienia się nie do poznania.

Po uporządkowaniu (na ile to możliwe) urządzeń wodnych 
w samej Leśnej administratorzy różnych cieków zabrali się za re-
gulowanie mniejszych, a równie groźnych potoków i strumieni, 
do czego – jak widzimy – potrzebny jest ciężki sprzęt i wysokie 
kwalifikacje.



Kwartalnik  •  ECHA IZERSKIE  • „STOWARZYSZENIE LGD PARTNERSTWO IZERSKIE” •  Nr 16 (2012)
Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich14

W stajni – stajenka, a w niej – postacie Józefa i Maryi, tuż obok 
niepchłochliwe owieczki przytulają się do dzieci, na wileńskich 
cymbałach strunowych z towarzyszeniem akordeonów nobliwe 
trio gra polskie kolędy, a to wszystko dzieje się na posiadłości 
Australijczyka, w ojczyźnie którego właśnie zaczyna się lato.

Ten obrazek jest prawdziwy, tyle, że wspomniana posiadłość, 
stare zabudowanie folwarczne, zrujnowanego dawno dworu 
znajdują się w Studniskach Dolnych, w gminie Sulików, a stu-
procentowy Australijczyk, Gary Rollans z żoną Rebeccą i dzieć-
mi niedawno się tutaj osiedlił. 

Jest współwłaścicielem firmy „Wyndkon”, która zajmuje się 
szeroko pojętą działalnością turystyczną i m.in. dlatego posta-
nowił bez zbędnej zwłoki zorganizować pierwszy w tej okoli-
cy kiermasz bożonarodzeniowy. W dodatku – nie przez jeden 
dzień, a w trzech turach – 9, 15 oraz 16 i na koniec – 22 grud-
nia.

W ogromnej, starej stajni, bardzo malowniczej stanęły sto-
iska z miejscowymi wyrobami. W pierwszej turze nie było ich 
za wiele, ale goście i tak dopisali. Na kolejne terminy zgłoszeń 
jest więcej. Ozdoby świątecznego stołu, miody, prace z koronki 
i drewna, a nawet oferty relaksacyjnych usług oferowano zainte-
resowanym przyjezdnym. Okazało się więc, że Studniska, o któ-
rych na co dzień słyszy się mało, mają swoich rękodzielników, 
swoją stadninę i swoją interesującą aurę. 

Rodzina Sabiny Klęczar ze Studnisk eksponowała wyroby 
koronkowe, ich autorka, że względu na niskie temperatury nie 
zdecydowała się na udział w pierwszej odsłonie jarmarku, ale 
niewykluczone, że jeśli mróz zelżeje, to i ona tu zajrzy.

Rebecca Rollans nie wystawiała tymczasem swoich prac ma-
larskich, bo – ze względu na okoliczności – zdecydowała się eks-
ponować malutkie ceramiczne, urokliwe świeczniki.

– Uważam, że to znakomita inicjatywa – powiedziała o jarmar-
ku Kinga Superson, z pobliskiej Mikułowej, która przygotowuje 
swoje charakterystyczne bombki (w jednym z poprzednich wydań 
„Ech Izerskich” prezentowaliśmy ubiegłoroczne, dziś – pokazuje-
my te, które będą wystawione w Studniskach jeszcze przed Świę-
tami. – W naszych okolicach takiego przedsięwzięcia nie było, 
właściwie jedyne o podobnym charakterze organizowane jest na 
folwarku przypałacowym w Łomnicy pod Jelenią Górą, a to zbyt 
daleko, żeby mieli tam pojechać w większych grupach goście ze 
Zgorzelca, Bogatyni, czy z Niemiec. Do Studnisk – przyjadą.

Na zainteresowanie świątecznymi ozdobami liczyła też grupa 
Rady Rodziców przy szkole podstawowej w Studniskach. – To 
niezbyt wielka placówka – powiedziała przewodnicząca Rady, 
Agnieszka Nachotko – ale właśnie dzięki temu łatwo jest nauczy-
cielom porozumieć się z rodzicami i wspólnie, wraz z dziećmi, 
przygotować coś estetycznego, zdobnego i budzącego także han-
dlowe zainteresowanie. Taki zimowy kiermasz organizowany jest 
tu po raz pierwszy, ale tradycje wiel-
kanocnego kiermaszu w naszej szko-
le sięgają już ośmiu lat, więc za kilka 
miesięcy też wypada do nas przyje-

chać m.in. po wielkanocne ciasta, a w „Barze u Zająca”, działa-
jącym z takiej okazji w szkole skosztować na miejscu wypieków 
i zainteresować się wielkanocnymi ozdobami, nad którymi dzieci 
pracują już od października.

Zespół pałacowy nie zacho-
wał się w dobrym stanie, ale 
o jego dawnym przepychu 
świadczy m.in. brama wjaz-
dowa z XVIII w. z kartuszem 
herbowym i kwiatonem. 
Większość budynków wy-
maga sporych prac remon-
towych, ale najważniejsze, 
że powoli ożywają. Przypa-
łacowy park – po jego rewi-
talizacji – może sprawić, że 
wszystkie te obiekty z XVIII 
i XIX w., jakie się tu znajdują 
zyskają świetną oprawę.

Kinga Superson z Mikułowej (Sulików) 
z satysfakcją (i skutecznie) łamie konwen-
cje przy zdobieniu bombek na świątecz-
ną choinkę. Kto mógłby przypuszczać, 
że czarne bombki, albo inne – w kolorze 
„mocca” mogą wyglądać tak pięknie? Każ-
da z nich wykończona jest wzorami, na 
które składają się setki i tysiące malutkich 
koralików, bo to z nich właśnie powstają 
kwiatowe wzory.

Australijczyk na Pogórzu
Pierwszy bożonarodzeniowy kiermasz

nowogrodziec
w ogniu 

Gdyby próbować wskazać zdarzenia, które są kanwą 
w historii Nowogrodźca, to – w odróżnieniu choćby od 
Wlenia, nękanego powodziami – w życiorysie Nowo-
grodźca ważniejszy jest ogień. 

Pierwszy opisany w dokumentach wielki pożar miasta 
miał miejsce w 1247 r., a że pierwsze wzmianki o No-
wogrodźcu pojawiły się dopiero w roku 1202, to można 
uznać, że za długo tu sobie ludzie w spokoju nie pożyli. 
Potem było już tylko gorzej. Niemal całe miasto spłonęło 
w pożarze z 1410 r., w 1427 ogień pod miasto podłożyli 
taboryci (najbardziej radykalna frakcja husytów, napada-
jących z Czech ziemie Pogórza Izerskiego – przyp. aut.), 
a w kolejnym pożarze w 1490 roku spłonęło kolejnych 31 
domostw. Wielkie pożary odnotowano także w kolejnym 
wieku. W 1510 roku zdarzył się duży pożar w granicach 
miejskich murów, potem Nowogrodziec spłonął w 1653 
r., a w 1672 spaliło się 6 domów i browar. Od uderzenia 
pioruna w 1717 roku spłonęło niemal doszczętnie mia-
sto i część klasztoru, a w 1726 r. – ponad 210 domów 
mieszkalnych strawił ogień, który zniszczył też 75 domów 
w 1750 r., a prawie całe miasto – w 1766…

W kolejnym wydaniu „Ech Izerskich” planujemy roz-
mowę ze strażakami z OSP, by się dowiedzieć, co oni ro-
bią, żeby tu było chociaż odrobinę spokojniej.
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- Ten totem to zrobił jeden pan z Poznania, i ten ptak na górze, 
to jest ten nasz błotniak stawowy. A łuki, te najlepsze i strzały, to 
robi jeden Czech. Najlepsze łuki robi Czech, nie wiadomo dla-
czego. I mamy taką sylwetkę bizona, z drewna, i można starać się 
go upolować. A starsze dzieci to mogą nawet próbować strzelbą, 
znaczy – wiatrówką.

Otoczeni wianuszkiem dzieci, wsłuchani w ich opowieści, za-
pomnieliśmy o czasie… W „Wiosce Tehawanka” płynie w zupeł-
nie innym tempie. Została już tylko chwilka na wspólne zdjęcie. 
Z Mamą… bo Tata, jak każdy dorosły Indianin, musiał pojechać 
na polowanie, żeby wszystko w Wiosce układało się, jak należy.

Wioska Tehawanka jest projektem, z którego walorów – po 
uzgodnieniu – mogą korzystać wszyscy zainteresowani dobrą, 
wartościową zabawą. A „miejscowi Indianie” należą do tego 
szczepu, który gościnność i otwartość przyjął za swój symbol. 
Gospodarze mają wiele przedmiotów domowego użytku, któ-
rych poznanie poszerza dziecięcą wyobraźnię. Jeśli ktoś chciałby 
wesprzeć działalność Wioski przedmiotami i literaturą dotyczącą 
kultury Indian – zapraszamy do Trójcy pod Zgorzelcem. 

e-mail: tehawanka@kromale.info 

W świecie bajki wszystko jest inne, nieco bardziej kolorowe, co 
nie znaczy mniej kłopotliwe. Ale kiedy ktoś bierze udział w go-
towaniu „zupy szamana”, czy też bawi się ścigając za „bizonimi 
ogonkami”, albo ucieka przed strasznym Czarnym Kowbojem, 
który – przywiązany do pala męczarni – potrafi się wykupić do-
brymi cukierkami, to wszystkie kłopoty choćby na jakiś czas od-
latują do innego wymiaru.

– Koleje losu sprawiły – usłyszeliśmy w Wiosce Tehawanka” 
od dobrej squaw – że czas mojej pracy w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie się skończył, a cała gromadka moich dzieci 
wymagała nowej jakości opieki, bo i dzieci przecież dorasta-
ją. Założyliśmy „indiańską wioskę”, w której dobrze się czują, 
a w dodatku – „wioska” powoli budowana, stanowi też świetną 
przystań dla innych dzieci. I te z okolicznych przedszkoli, i te, 
które przyjeżdżają tu na swoje imieniny, czy urodziny pod opie-
ką rodziców znajdują tu atrakcyjne zajęcie. Chciałam stworzyć 
miejsce, gdzie dzieci mogą bawić się bezpiecznie. I ono już jest 
od dwóch lat. Dopiero od dwóch, czy już dwa…?

Trudno było nadążyć 
z zapisywaniem wszelkich 
atrakcji, bo Julia, Gabriel, 
bliźniaki – Kuba i Maciej, 
Dorota, Adam, Natalia i Pa-
tryk starały się powiedzieć, 
co w „Wiosce Tehawanka” 
jest najlepsze, i wychodzi-
ło na to, że najlepsze jest tu 
wszystko. Wrona, czarna 
suczka, wpisywała się w ten 
nastrój radosnych emocji 
i wciskała się zawsze tam, 
gdzie akurat brakowało 
choćby odrobiny miejsca. 
Ale nikomu to nie przeszka-
dzało, bo każdy wiedział, że 
Wrona taka jest.

- I mieliśmy jeszcze kurę, 
Baśkę – powiedziały dzieci. 
– To była tylko jedna kura. 

I zniosła tylko jedno jajko. Była tu kilka dni, bo chyba potem 
upolował ją jakiś ptak… Może to był ten błotniak stawowy, który 
przylatuje tu od kilku lat, ostatnio z towarzyszką? Szkoda Baśki, 
bo zachowywała się tak, jak pies. To znaczy – nie szczekała, ale 
dawała się głaskać, siadała na rękach i w ogóle wyglądała na bar-
dzo szczęśliwą… Może dlatego, że szukaliśmy dla niej dżdżow-
nic, żeby nie musiała sama.

- A kiedy budowaliśmy pierwsze tipi – zwierzali się „Indianie” 

– to wszystko się rozlatywało. A wcześniej musieliśmy okorować 
te tyczki. Właściwie to były pnie, bo miały być tyczki, ale przy-
wieźli za grube i trzeba je było przecinać na pół. Tato budował, 
a myśmy pomagali, ale nie wychodziło. Z tym pierwszym, bo dru-
gie tipi zbudowaliśmy w mig.

- I latem tam w środku palimy ognisko. I śpimy, bo ciepło. 

I dymu nie ma za wiele, bo cały wylatuje, tak jak w prawdziwym 
tipi. Bo nasze też jest prawdziwe.

- A „Czarny Kowboj” to tato. Jak przyjeżdżają mniejsze dzieci, 
to się go bardzo boją, ale tato nie straszy, tylko ucieka. A potem 
pozwala się złapać i wykupuje się z niewoli za cukierki.

- A portret tego starego wodza Indian, to podarował nam jeden 
pan, który to przywiózł z daleka, ale nie wiemy, jak ten Indianin 
miał na imię. 

Wioska szczęśliwych indian

„Czerwonoskórzy” pod zgorzelcem

słup… a potem był gPs
Piotr Włostowic, wojewoda księcia Bolesława Krzywoustego, 

znanego na ziemiach naszego regionu, m.in. z legendy o założe-
niu Jeleniej Góry, ustawił taki słup drogowy, zachowany do dziś, 
stojący dokładnie w połowie drogi między Kaliszem i Kruszwicą. 
Jest to najstarszy zabytek urządzeń drogowych w środkowej Eu-
ropie, ponoć z połowy XII w.

Świadczy o tym napis po łacinie: „W roku od wcielenia Pana 
Naszego 1151. Ten znak drogowy i sprawiedliwości wskazuje 
tu miejsce środkowe od rynku kruszwickiego do Kalisza, który 
wznieść kazał Piotr, tutejszy wojewoda, a także przepołowił dro-
gę z dokładnością, aby każdy czcił jego pamięć przez nieustanną 
modlitwę do łaskawego Boga”.

Dziś załatwiamy swoje problemy inaczej – zerkamy na GPS 
i (mniej więcej) wiemy, gdzie skręcić. Faktem jest, że niejednego 
kierowcę wierzącego w satelitę jego GPS wyprowadził tak dale-
ko w pole, że potem została mu już tylko modlitwa o drogę do 
domu.

A na marginesie – mamy i my podobny zabytek – jedyny za-
chowany w całości słup poczty saskiej, stojący w dawnym Oł-
drzychowie (dziś – początek Nowogrodźca). Wprawdzie zdecy-
dowanie młodszy, bo z XVIII w. (1725), ale też zdecydowanie… 
szczuplejszy. Cóż, mody się zmieniają.

Dzisiejsze znaki drogowe stoją gęściej, są bardziej użyteczne 
przy dzisiejszym tempie przemieszczania się, z pewnością są 
tańsze, ale… tego nastroju, jakie miały stawiane dawniej, już 
nie mają. Trudno się dziwić – dzisiejsze tempo życia też jest zu-
pełnie inne.

Na zdjęciu – „las” znaków drogowych przy wjeździe na ścież-
kę nad Zaporę w Pilchowicach.
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Powiedzieli... pomyśleli?
- ludzie chcą zobaczyć zachód wschodu – powiedział w fer-

worze dyskusji na temat punktów widokowych jeden z inżynie-
rów, aspirujących do statusu humanisty 

- na każdej budowie ludzie pracują na czarno, znam to 
z własnej obdukcji - powiedział jeden ze „znawców lokalnego 
rynku pracy”. Chyba mu ci „czarni pracownicy” obili dziób, że 
zna to z obdukcji…

- musimy zgłosić apel do strumienia finansowego – powie-
dział mówca, zakłopotany niedostatkami budżetu gminy

- jedyna możliwość realizacji tego programu, to pozdzierać 
ludziom dachy – to refleksja nad brakiem postępów w realizacji 
gminnego programu utylizacji wyrobów z azbestem

- to jest do niepomyślenia – stwierdził dyskutant, zadziwiony 
faktami

- najważniejsze jest wspólne porozumienie – oznajmił pre-
zenter reklamy TV (!), sugerując mimochodem, że mogą być ja-
kieś inne porozumienia, na przykład – niewspólne

- troszeczkę naciągnąłem na maksa – zwierzył się projektant 
obiektu, informując o swoich dokonaniach projektowych, wpro-
wadzając słuchaczy w niepewność, bo nie wiedzieli, czy bardziej 
„troszeczkę”, czy jednak „na maksa”

Przewozy osobowe
„Przewozy osobowe” zareklamował na drzewie, rosną-

cym na rozstaju dróg w Mirsku sprzedawca usług trans-
portowych, tuż pod znaczkami informujących o trasach 
rowerowych. A rowerowe to niby co? Transport gruzu? 
Buraków? Też osobowe, jak najbardziej, tyle, że się mniej 
agresywnie reklamują.

Czyżby?   „Policja + społeczeństwo = przestępcy bez szans” – napisał ktoś na burcie autobusu przejęty swoją misją. Hasło tyle 
szczytne, co trudne do przyjęcia, bowiem… Autor idei nie przyjmuje, że ci „przestępcy” są cząstką tego „społeczeństwa”. Co z tego, że „na 
marginesie”? Zresztą – zależy z której strony patrzeć. A nauka z tego obrazka – pomyśl, zanim napiszesz, bo potem już tylko trzeba płacić…

Pewne, jak w Banku (Pocztowym)
Mieszkańcy Zaręby (gmina Siekierczyn) ubóstwiają telewizyj-

ną reklamę Banku Pocztowego. W telewizorze kilka razy każdego 
wieczora (wprawdzie na różnych kanałach) pojawiają się nobli-
wie wyglądający starsi ludzie radośnie zadziwieni udogodnienia-
mi, jakie przynoszą usługi Banku Pocztowego – bliskie każdemu 
i wygodne niewiarygodnie.

- Faktycznie niewiarygodnie – mówią zarębianie. – U nas 
poczta była zawsze, ale właśnie ją zlikwidowali. Sama Zaręba 
liczy ponad 1.800 mieszkańców, a dodając przysiółki – ponad 
2.000. Nie opłacało się, więc Pocztę ktoś wyciął. Zapewne ten 
sam dyrektor, który zdecydował, że nie ma wprawdzie pieniędzy 
na urząd pocztowy dla 2.000 ludzi, ale opłaca się wydawać milio-
ny złotych na reklamę usług, których… nie ma. Po znaczek musi-
my jeździć do Lubania, ale reklamę Banku Pocztowego możemy 
sobie oglądać wygodnie w domu, w ramach abonamentu. I jak tu 
nie kochać Poczty? 

Jaja szczęśliwe
Czy możemy prosić o numer telefonu 

koguta?
Wprawdzie kogut może być bardzo 

zajęty, żeby kury były tak szczęśliwe, jak 
ponoć są, ale… może jednak przyśle nam 
w wolnej chwili kilka refleksji na ten temat, 
choćby e-mail’em? Cenne uwagi mogą być 
fascynujące, w końcu każdy z nas ma jakąś 
swoją kurę na podorędziu…

P.S. Ze smutkiem zauważyliśmy, że pod 
anonsem był numer telefonu, ale gospo-
darz go zakleił. Kogut nie nadążał z odpo-
wiedziami i opuszczał się w robocie?

zagadka dla Czytelników
Na zdjęciu prezentujemy efektowną kratę – drzwi do jednego 

z zabytkowych obiektów na terenie Pogórza Izerskiego. Dokąd 
one prowadzą? 

Czytelnik, który jako pierwszy odgadnie – co to za krata i co 
to za zabytkowy obiekt, otrzyma nagrodę książkową. Na prawi-
dłowe odpowiedzi czekamy pod adresem: doradca@lgdpartner-
stwoizerskie.pl. 

O mowo polska …
Widzieliśmy wyraz twarzy obcokrajowca absolwenta filolo-

gii polskiej, który przysłuchiwał się rozmowie dwóch „prawdzi-
wych Polaków” usiłując poznać tajniki naszej mowy ojczystej.  
Ale kiedy usłyszał: - to jest wiocha na maxa, totalna ściema 
i syf… - to sprawiał wrażenie zrozpaczonego, jak każdy czło-
wiek, który nagle się zorientował, że ktoś mówi coś w znanym 
mu niby języku, ale treść pojąć trudno. 

Wytłumaczyliśmy gościowi, że to jego magisterium przy-
da się może na jakieś uczonej konferencji, ale w kolejce po 
kaszankę ani nawet w Sejmie jest zupełnie nieprzydatne, bo 
język polski w ostatnich latach zmienia się w tempie niezwy-
kłym i kierunku zupełnie nieokreślonym. „Wiocha” nie zna-
czy wioska, „syf ” to nie syfilis, a ściema, to coś nieokreślone-
go, czego w ogóle może nie być. Wydaje się jednak, że – mimo 
naszego pocieszenia – gość zastanawia się, czy przypadkiem 
pieniądze na jego studia nie są wyrzucone w błoto.

Ciężka 
wizytówka 

Kamień młyński, choć 
nieduży, ale swoją wagę 
ma… Trudno przejechać 
obojętnie obok domu, któ-
rego w taki właśnie sposób 
zapisuje numer posesji.


