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Rozwoju Obszarów Wiejskich

Słowo od Redaktora
Możemy powiedzieć, że w przypadku Pogórza Izer-

skiego przy  naszym, Stowarzyszenia, udziale magia 
i bajka splata się z rzeczywistością i przenikają się głę-
boko. Można tego łatwo dowieść na przykładzie „izer-
skich skrzatów”, o czym piszemy w różnych miejscach 
tego wydania „Ech”. 

W ubiegłym roku sumptem Stowarzyszenia została 
wydana książeczka – „Opowieści skrzatów izerskich”. 
Zyskała sporą popularność i życzliwość, na tyle zna-
czącą, że przedszkole w Mirsku postanowiło przybrać 
imię właśnie „Skrzatów Izerskich”. Rada Gminy i Mia-
sta w Mirsku podjęła stosowną uchwałę. Popularność 
tomiku sprawiła, iż zdecydowaliśmy się wydać drugą 
część „Opowieści”, które już od połowy czerwca trafiają 
do rąk Czytelników. A jednocześnie przygotowaliśmy 
Kacperka i Ambrożego w wydaniu „maxi”. Dwójka 
dzielnych skrzatów ruszyła na Pogórze, odwiedzając 
imprezy i spotkania (jak choćby w Smolniku, ale nie 
tylko tam, o czym także w tym wydaniu „Ech”). Setki 
ludzi chcą się fotografować ze skrzatami, a one nie od-
mawiają. Ceniąc tę popularność wydaliśmy pocztówki 
z wizerunkiem skrzatów i one są też rozchwytywane, 
bo skrzaty są miłe oczom, a krajobrazy izerskie, w któ-
rych zostały sfotografowane urzekają swoją urodą.   

Można więc powiedzieć, że wymyślone postacie 
stały się całkiem realne i dziś już nikt nie pamięta, że 
początkiem ich życia jest bajka. Ambroży i Kacperek 
w tysiącach egzemplarzy podbijają serca.

Można powiedzieć – tak się właśnie spełniają marze-
nia. Jeśli uda się nam stworzyć atrakcyjną wizję otacza-
jącego nas świata, to wystarczy mocno chcieć, żeby on 
naprawdę zaistniał. Czy potrzeba lepszej motywacji do 
pracy nad kolejnymi sukcesami Pogórza Izerskiego? 

Zostawiając naszych Czytelników z tą refleksją ży-
czę nam wszystkim pogody i pogody ducha, wielkich 
marzeń i ich skutecznego spełniania. Rolnikom – uda-
nych żniw, a innym – równie udanych wakacji.

Redaktor Naczelna, Bożena Mulik

Izerskie Skrzaty ruszyły w swoją podróż

W ubiegłym roku Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie wydało „Opowieści izerskich skrzatów” – kilkanaście 
opowiadań, w których dwa skrzaty, rozsądny Kacperek i trochę narwany, leniwy obżartuch Ambroży wędrują przez Po-
górze Izerskie i poznają wiele tajemnic przyrody. Po drodze pytają różnych ludzi o to, czy istnieją miękkie kamienie, jak 
się pluszcze pluszcz, co się dzieje ze szkłem, gdy rozbije się butelka, dlaczego grzyby rosną w czarcim kręgu i czy pszczoły 
mogą się dogadać z trutniami, a jakie zioła przynoszą dobry sen… 

Pytają – oczywiście – specjalistów, mykologa, geomorfologa, ornitologa… 
Książeczka spodobała się dzieciom i nauczycielom, więc Partnerstwo zdecydowało o jej ponownym wydaniu. Ale… to 

kolejne również się rozeszło dość szybko, więc postanowiono wydać „Drugie Opowieści Skrzatów Izerskich”, które ukazały 
się w czerwcu 2013.

„Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – 
Partnerstwo Izerskie” ogłasza KONKURSY TEMA-
TYCZNE na składanie wniosków o przyznanie pomo-
cy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych 
Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007-2013, w oparciu o następujące  przed-
sięwzięcia:
• Ia Przedsiębiorczość i praca Izerskie Kobiety wzbo-

gaca
• III a Multimedialne Izery

na operacje:
1. Odnowa i rozwój wsi – limit dostępnych środków:  

3 500 000,00 zł
2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – limit dostęp-

nych środków: 750 000,00 zł
3. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – li-

mit dostępnych środków: 300 000,00 zł
4. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ra-

mach działania „Małe Projekty”– limit dostępnych środ-
ków:  200 000,00 zł

Termin składania wniosków: od dnia 24.06.2013 
do dnia 23.07.2013 roku dodatkowe informa-
cje na stronie www.lgdpartnerstwoizerskie.pl lub  
tel. 757813163

W każdej niemal wsi, a z pewnością w każdej gminie 
Pogórza Izerskiego w ostatnich latach wyrastają jeden po 
drugim place zabaw dla dzieci. Są „orliki”, są „Radosne 
Szkoły”, są i inne, tak kolorowe, że trudno byłoby sobie 
jeszcze kilka lat temu wyobrazić, iż takie mogą być. Samo-
rządy pozyskują jakieś pieniądze z różnych programów 
wsparcia, dokładają coś od siebie i budują. Przywykamy do 
tego, że takie miejsca są, bo powinny być.

A prekursor takich placów – Henryk Jordan? Jego ży-
ciorys mógłby wystarczyć na kilka żywotów. Po wyjeździe 
z Polski (musiał uciekać ze względu na udział w niedozwo-
lonej manifestacji), maturze w Trieście, studiach medycz-
nych w Wiedniu i Krakowie, wyjeździe do Berlina, począt-
ku praktyki lekarskiej w Nowym Jorku i powrocie stamtąd 
do Krakowa, gdzie rozpoczął kolejny etap praktyki gine-
kologicznej i położniczej, jest tylko niedużym fragmentem 

jego zawodowej aktywno-
ści. A społecznie?

Był pasjonatem aktyw-
ności ruchowej, spraw-
ności fizycznej, stąd idea 
„ogrodów”. Dzisiejsze „Ra-
dosne Szkoły są w pewnym 
sensie kontynuacją jego 
pasji sprzed półtora wieku, 
o czym czasami warto po 
prostu pamiętać…

Dla dzieci…

Spadek po Henryku Jordanie

MIRSK LEŚNA

W numerze o: bocianach, 
gołębiach, skrzatach... – 
czytajcie Echa!
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Dziesięć projektów – 400 milionów

Rozmowa w Starostwie 
Powiatowym

Na listę inicjatyw lokalnych, jaką tworzy Urząd Mar-
szałkowski Województwa Dolnośląskiego wpisano 10 
projektów o łącznej wartości ponad 400 mln złotych 
pomysłów pochodzących z obszaru Powiatu Lwówec-
kiego. – Powstająca teraz lista – zastrzegł wicemarszałek 
województwa, Jerzy Łużniak podczas spotkania z burmi-
strzami i wójtami gmin Powiatu – nie jest równoznacz-
na z planem, czy harmonogramem działań, ale daje nam 
możliwość budowania obrazu potrzeb inwestycyjnych 
i remontowych w tym obszarze. I będzie jedną z inspiracji 
występowania o środki zewnętrzne.

– Przede wszystkim drogi – powiedział Stanisław 
Mrówka. – W każdej z 77 wsi Powiatu i w każdym naszym 
mieście dyskusja zaczyna się od tego właśnie, od stanu 
dróg. W naszym przypadku – lokalnych.

– Rzeczywiście – przyznał J. Łużniak. – na 2.300 km 
dróg Dolnego Śląska mamy spokój na ok. 800 km, reszta 
wymaga mniejszych lub większych nakładów. O ile w po-
przednich okresach skupialiśmy się na budowie nowych 
dróg i mostów, to w nadchodzącym chcemy zwrócić uwa-
gę na remonty istniejących.

Ten segment dyskusji dominował w czasie całej roz-

mowy, bo i burmistrz Mirska, Andrzej Jasiński postulował 
remont drogi, szczególnie na odcinku od Proszówki do 
Orłowic, i burmistrz Wlenia, Bogdan Mościcki podkreślał 
istotę planowanej budowy obejścia Wlenia. Pozostali roz-
mówcy też przekonywali, że drogi to priorytet. Większych 
kontrowersji w tej sprawie nie było, choć przedstawiciele 
gmin twierdzili – co oczywiste – że ważniejsze są drogi 
lokalne, bo co z tego, że turysta dojedzie  z Warszawy do 
Zgorzelca, czy Jeleniej Góry, skoro później ma problemy.  
J. Łużniak – też nie bez racji – przekonywał, że aby sku-
tecznie promować region, trzeba budować najpierw głów-
ne drogi, bo inaczej potencjalny turysta w ogóle na Dolny 
Śląsk poza Wrocław nie dotrze.

Kwestia kanalizacji też poruszyła zebranych, bowiem 
z jednej strony – to walor cywilizacji jest zdecydowanie po-
trzebny, ale z drugiej sama budowa jest tylko początkiem 
sukcesu, który łatwo może stać się horrendalnym proble-
mem. – Pieniądze na budowę rozległych sieci można zna-
leźć łatwiej – mówił J. Łużniak. – Namawiam do spokoj-
nego kalkulowania późniejszych kosztów eksploatacji sieci. 
Są bowiem gminy, które pozbyły się szamb w najodleglej-
szych miejscowościach, ale teraz odprowadzanie ścieków 
i doprowadzenie wody kosztuje ich mieszkańców grubo 
ponad 20 zł/m sześc., a niekiedy – blisko 30 zł, bo tak wiel-
kie są koszty amortyzacji i utrzymania.

W jednym nie było żadnych kontrowersji. – Wielkie 
aglomeracje – mówili zebrani – zyskują pieniądze na róż-
ne „wodotryski” i grające fontanny kosztem elementarnych 
potrzeb mieszkańców mniejszych gmin, którzy muszą 

wodę czerpać ze studni. Jeśli „Strategia rozwoju Dolnego 
Śląska” uzupełniona o „Strategię rozwoju Aglomeracji Je-
leniogórskiej” (do której należy bardzo wiele gmin Pogórza 
Izerskiego) rozwiąże choć w części problem dysproporcji 
w podziale środków, to będzie można uznać tę sytuację za 
początek sukcesu.

A faktycznym początkiem zmian na lepsze, którego 
można oczekiwać już niebawem będzie wdrażany program 
budowy „obejść” trzech miejscowości Pogórza Izerskiego, 
zapisany już w dokumentach finansowych – Pasiecznika, 
Biedrzychowic i Chmielenia.

 

– To nie jest miejsce do którego łatwo 
dojechać… – pomyśleliśmy sobie w drodze 
do Małej Wsi Górnej. – To jest miejsce, do 
którego warto dojechać, warto je poznać, 
bo tu jest naprawdę pięknie, a drogę da się 
przecież odnowić – usłyszeliśmy od sołtys 
Małej Wsi.

Małgorzata Pławiak, która tu mieszka 
od 14 lat, a od niedawna jest sołtysem, nie 
tylko wie co mówi, ale też łatwo można zo-
baczyć –  co robi. Wspólnie z Adą Bratek-
Podhalską i grupą młodzieży stara się (ze 
skutkiem) przekonywać instytucje odpo-
wiedzialne za stan dróg, że mieszkańcy Ma-
łej Wsi Górnej są niezwykle wyrozumiali, 
niemniej nie bez końca. A z drugiej strony 
zagarnia coraz to nowych mieszkańców, 
żeby robili to, co można własnymi rękoma.

– Nie chcemy być tylko petentem w róż-
nych urzędach – mówi. – Nie oczekujemy 
na mannę z nieba. Sami zrobimy wszystko, 
co możliwe, ale będziemy naciskać, by inni 
zrobili to, co do nich należy. M.in. tę drogę, 
ale nie tylko. Chcemy na potrzeby sołec-

twa pozyskać niedużą działkę, by stworzyć 
miejsce do plenerowych spotkań miesz-
kańców. Tu właśnie jest kawałek zachowa-
nego asfaltu, gdzie młodzież chętnie jeździ 
na rolkach, ale ta ruina w tle jest zupełnie 
niepotrzebna.

Sołectwo ostatnio ożyło, bo wieś widząc, 
że coś się dzieje, zaczyna przejawiać chęci 
integracji. W ub. roku, po raz pierwszy od 
dekad zorganizowano wspólne Marzenalia, 
była też „Wielka Gala Mikołajowa w Małej 
Wsi”. Udało się napisać projekt, a w konse-
kwencji zdobyć niedużą kwotę na tzw. małą 
architekturę. Sołectwo zgłasza się do każde-
go konkursu, w którym nagroda może być 
na tyle wymierna, by umożliwić kolejne za-
kupy niezbędnych dla wsi przedmiotów.

– Ostatnio zgłosiliśmy się do konkursu, 
w którym ocenia się przyrost aktywności 
mieszkańców – mówi M. Pławiak. – Zanim 
będziemy mogli się chwalić materialnymi 
zdobyczami, już teraz możemy pokazać, że 

jest lepiej, nie było. W jednym konkursie 
zdobyliśmy kominek, a skoro on już jest, to 
trzeba go będzie jakoś „obudować”. W dru-
gim – pieniądze na altanę, która już stanę-
ła przy boisku, więc trzeba ją wyposażyć. 
Mamy już gotowy plan budowy wielkiej sza-
chownicy do „turniejów żywych szachów” 
i pomysł, jak wypełnić jej pola naturalnym 
materiałem. Zanim staną szachy, zagramy 
w „plenerowe warcaby”. Nie walczymy tyl-
ko o dotacje, czy nagrody – sami organizu-
jemy zbiórki publiczne, a podczas SMS-ów 
(Sulikowskie Mistrzostwa Sołectw) prezen-
tujemy swoje talenty gastronomiczne. Nasz 
żurek, a później „tajemnicza zupa czarow-
nic”, zyskały uznanie konsumentów. Za 
pozyskane tam pieniądze kupiliśmy sprzęt 
sportowy dla młodzieży. Przed Marzenalia-
mi zorganizowaliśmy warsztaty rękodzieła 
i udało się sporo z nich sprzedać.

Mała Wieś Górna ma swoją „dużą hi-
storię”. Jak ją pokazać, żeby była magnesem 
dla turystów? – Z pewnością potrzebne 
jest miejsce do bezpiecznej ekspozycji tych 
wszystkich dokumentów i przedmiotów, 
które mieszkańcy chętnie przekazaliby 
w depozyt lub w kopiach – mówi sołtys  

M. Pławiak. – Mam nawet mapę Małej Wsi 
z… 1901 roku, ze stawem, którego już nie 
ma, z budynkami, które zniknęły… Jeśli 
Gmina pomoże nam na tyle, że zyskamy 
miejsce do zorganizowania takiej wystawy, 
to i ludzie chętniej sięgną do swoich archi-
wów wiedząc, że to co cenne dla nich, bę-
dzie pokazane też innym.

Ale już dziś warto tu przyjechać, m.in. 
i po to, by zobaczyć czereśnię ptasią, wie-
kowe drzewo o obwodzie…350 cm! Są 
i potężniejsze, jak jesion (400 cm), czy 
piekne klony jawory z obwodami 250 – 
280 cm. Jest imponująca, górująca nad 
Wsią lipa, są miejsca o magicznej urodzie, 
jak „debra”…

– W każdej wsi są zjawiska magne-
tycznie przyciągające – powiedziała M. 
Pławiak. – My chcemy je pokazać. I jestem 
przekonana, że to się nam uda.

W Tomaszowie Bolesławieckim jest gniazdo. W nim 
– bociany. Para dorosłych i pisklęta. Można powiedzieć, 
że w tysiącach miejsc w Polsce jest podobnie i nie ma 
nic nadzwyczajnego w tym, co się dzieje w Tomaszowie.  
Ale byłby to absolutnie błędny pogląd i mylny obraz. 
Tomaszowską parę bocianów i ich młode ogląda bo-
wiem „na żywo” bez najmniejszej przesady cały świat, 
począwszy od Australii, skończywszy na Kanadzie. A to 
wszystko za sprawą żurawia. To znaczy – precyzyjnie – 
Mieczysława Żurawia.

– Nazwisko zobowiązuje – powiedział nam właściciel 
posesji, właściciel firmy dysponującej podnośnikami, któ-
ra – co jest oczywiste – nosi nazwę „Żuraw” i współgospo-
darz pizzerii w Tomaszowie, która się nazywa, co oczywi-
ste… zupełnie inaczej – Pizza Tomato. Ale jeśli ktoś myśli, 
że pizzeria jest wolna od bocianów, to się grubo myli. Na 
ogromnym telewizorze umieszczonym na ścianie lokalu 
widać krzątające się w gnieździe bociany i ich młode, bo to 
przekaz „on-line” z gniazda w Tomaszowie. A – zupełnie 
oczywistym zbiegiem okoliczności – troje pracowników 
pizzerii użyczyło swoich imion trojgu bocianiątkom, które 
się właśnie kilkanaście dni temu wykluły. Irko (Irena), Ana 
(Anna) i Stefano (Stefan) są więc naraz i w gnieździe, i w 
pizzerrii, przy piecu opalanym drewnem, z którego ponoć 
włoska pizza smakuje dokładnie tak samo, jak nad Adria-
tykiem.

– Ale nie będziemy oferować pizzy a’la bocian – zapew-
nia „Stefano” – bo wprawdzie teza o tym, że boćki lubią 
żaby jest z gruntu nieprawdziwa, jednak pizza z konikami 
polnymi, myszami, czy rybami też raczej nie należałaby do 
ulubionych przez naszych klientów. Nasza pizza pozosta-
nie więc wolna od bocianich wpływów, chociaż pizzeria – 
zdecydowanie nie.

Nie może być inaczej. Zafascynowanie Mieczysława 
Żurawia sprawami bocianów już dawno przekroczyło kon-
wencjonalne wyobrażenia o pasji. Jego pierwszy wnuk nosi 
imię po pierwszym bocianiątku, które wykluło się w gnieź-
dzie w Tomaszowie. Obaj mają na imię Tymoteusz. Ponoć 
od czasu, kiedy w Tomaszowie zainstalowały się bociany, 
a to raptem dwa lata, nie ma problemów z demografią w tej 
części gminy. Wystarczy czasami dotknięcie bocianiego 
pióra… i już. Niezamężne panny z okolicy stronią trochę 
od gniazda, czemu trudno się dziwić.

– Bociany są nieobliczalne – mówi M. Żuraw – i ufne 
tylko w pewnych granicach. Zawsze lubiłem zwierzęta, 
u mnie w gospodarstwie są i psy, i koty i konie… Żyją 
z bocianami w pełnej zgodzie. Chciałbym, żeby bociany, 
tak trwale wpisane w polski krajobraz, tutaj czuły się szcze-
gólnie, więc przygotowałem im na ogrodzonej części łąki, 
zarówno małą sadzawkę, w której mogą się ochłodzić i tro-
chę żerować i nieduże bagienko, gdzie też chętnie zagląda-
ją. To ptaki niezwykle opiekuńcze wobec swoich małych, 
zawsze jeden z rodziców jest w gnieździe, a w przypadku 
upałów osłania młode skrzydłami, chociaż dorosłe też led-
wo zipią. Drugie wówczas szuka karmy. Ale… jeśli bociany 
uznają, że z różnych powodów nie są w stanie utrzymać 
pisklaka przy życiu, to wyrzucają je z gniazda. I nawet jeśli 
ludzie włożyliby je z powrotem, to i tak je wyrzucą po kilku 
minutach. Myślę, że mają jakąś biologiczną intuicję, która 
im każe tak robić i tylko z ludzkiego punktu widzenia jest 
to wyraz skrajnej bezwzględności.

Mieczysław Żuraw nie jest ornitologiem, ale został wpi-
sany do ekskluzywnego grona GBBB – Grupy Badaczy Bo-
cianów Białych w dowód swoich osiągnięć. W Europie są 
aż 103 gniazda, w których prowadzony jest monitoring, ale 
„Klekusiowo” (bo tak się nazywa siedlisko w Tomaszowie) 
jest najpopularniejsze. W chwili, gdy je odwiedziliśmy, to 
z czytnika monitora wynikało, że wykluwanie się czwarte-
go pisklęcia, które usiłowało wyrwać się ze skorupki, ob-
serwowało 48 osób, w tym właśnie Australijczyk, Amery-
kanin i Kanadyjczyk.  

– To nie jest tak, że się położy kilka gałęzi na słupie, za-
instaluje kamery i ma się ptasich gości ze świata. Bociany 
aż tak bardzo nie rwą się do zamieszkania – mówi M. Żu-
raw. – Zbudowaliśmy gniazdo w lutym 2010 roku, dopiero 
w sierpniu zatrzymał się bocian, ale po jednym dniu – odle-
ciał. Pierwsza para przyleciała rok później, w kwietniu 2011. 
Potem poszło już łatwiej, bo samica złożyła jaja, wykluło się 
dwoje piskląt, wszystkie cztery, młode i dorosłe, otrzymały 
imiona nadane przez dzieci z pobliskiej szkoły. Dorosłe – 
Klekuś i Klekotka, małe – Tola i Tymek. Tola nie przeżyła, 
a Tymek 11 sierpnia odbył swój pierwszy lot. Krótko póź-
niej odnotowaliśmy 100.000 wejść na naszą stronę www.
bocianybolec.pl, rodzina Klekotów wróciła do Afryki. Już 
w kwietniu następnego roku przyleciały (osobno) Klekuś 
i Klekotka, ale „coś poszło nie tak”, bo Klekotka zmieniła 
gniazdo, a nowa partnerka Klekusia (której nadaliśmy imię 
„Nowa”) została z nim. Klekotka zresztą daleko nie odlecia-

ła, mieszka w sąsiedniej gminie. Poznaję bez trudu „moje” 
bociany, nawet w dużym stadzie – samicę po sposobie cho-
dzenia, samca m.in. po jednym z inaczej wybarwionym 
piórze skrzydła, ale nie tylko. Po prostu – są „moje”.

Internauci zaglądają na stronę www bardzo często, do-
chodzi do 10.000 wejść dziennie. Kamery z Tomaszowa ob-
serwują już nie tylko bociany, ale i inne ptaki. Obrazy z kamer 
najpierw wędrują do Lublina, a dopiero stamtąd rozsyłane są 
na świat, można je teraz oglądać z formule 3D. W lipcu 2013 
grupa „bocianolubych” chce przyjechać do Tomaszowa, by 
pogadać o bocianach, poznać się, zacieśnić związki…

– Ja mam już ciasne – uśmiecha się M. Żuraw. – Nie 
chcę personifikować zachowania tych ptaków, ale zdarzają 
się sytuacje, które trudno uznać za zupełnie przypadkowe 
i całkiem bez znaczenia, bo mają wymiar symboliczny. 
Choćby i jeden przykład: bociany, które nie mają młodych 
z reguły nieco wcześniej niż inne decydują się na wylot na 
południe. Była u nas taka para, ale… nie odlatywała, jakby 
na coś czekała. Mój wnuk urodził się jednego dnia w sierp-
niu o godz. 7.57. Bociany odleciały dokładnie, co do minu-
ty, dobę później. I jak się niemi nie fascynować…

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

Żuraw, którego zafascynowały bociany

Mieczysław Żuraw

Wnuk Mieczysława – zdjęcie na pulpicie komputera. 
Zawsze wypatruje bocianów.

„Stefano” 

„Nowa” rozkłada skrzydła chroniąc pisklęta przed słońcem

Jedyny w świecie staw, który Żuraw zbudował dla bocianów

Mała Wieś, ale wielkiego ducha

Nieopodal Sulikowa

Kapliczka – postument po pomniku wzniesionym 
ku czci mieszkańców Wsi – poległych w I wojnie 
światowej 

Altana. To jedna z nagród w konkursach, czeka (już niedługo) na wyposażenie, by przyciągała miesz-
kańców 

Czereśnia ptasia – pomnikowe drzewo owocowe. 
Trudno znaleźć drugie takie na Pogórzu, chociaż 
czereśni tu nie brakuje

Jerzy Łużniak odwiedził też kościół w Niwnicach. Z księdzem R. Tobe-
rą rozmawiał o potrzebach remontowych tego wyjątkowego zabytku. 

Zagramy w piłkę (kajakową)
Jedno z najbardziej oryginalnych boisk sportowych 

powstaje w Leśnej. Jesteśmy w stanie pokusić się o twier-
dzenie, że podobnego nie ma na całym Dolnym Śląsku. 
– Przebudowujemy stare kąpielisko na „boisko kajak 
polo” – powiedział nam burmistrz, Jan Surowiec. – Jest 
w Leśnej świetny klub kajakowy. To niszowa dyscyplina, 
ale u nas ma swoje tradycje i spore osiągnięcia, więc i na 
treningi dla kajakarzy przyda się bardzo, a jeśli „po dro-
dze” zdarzy się mecz „piłki kajakowej”, to tym lepiej.

A że ostatnio wiedzie się również piłkarzom miejsco-
wego „Włókniarza” (awansowali do ligi okręgowej!), to 
w sprawach piłki w Leśnej mamy same dobre wiadomości.

Na monitorze w „Pizza Tomato”  goście mogą oglądać pisklaki 
on-line – pisklęta odpoczywają w cieniu rzucanym przez ojca
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Trudno ukryć wzruszenie, kiedy czyta 
się cudze listy sprzed prawie wieku, pisane 
tak nieporadnie. W pośpiechu opowiadają 
o życiu nowych osadników, którzy nagle 
znaleźli okazję, by napisać do matki, syna, 
dawno niewidzianego brata. Jak mogli ze-
brać myśli, by w kilku z trudem pisanych 
(bo ręka nawykła do ciężkiej roboty, a nie 
do pióra) zdaniach zawrzeć najważniejsze 
fakty z kilku lat, „że Fronczek (zapewnie 
Franciszek) też ma córki, które są jego 
dumą, że w chlewie przybywa prosiąt… O 
czym napisać najpierw? 

Takie listy są skarbem tworzonej 
w Rybnicy Izby Muzealnej, przy której 
napracowali się i Zenon Szkudlarek, i Ste-
fania Kowalska, ale zapewne także wielu 
bezimiennych mieszkańców, którzy odda-
ją do zbiorów tej placówki skarby swoich 
rodzin, w oryginale, i w kopiach. 

Nie jest przypadkiem, że właśnie teraz, 
dopiero w pierwszej dekadzie XXI wieku, 
blisko 70 lat po ostatniej wojnie, powsta-
ją takie muzea. Opisywaliśmy w „Echach 
Izerskich” podobne, w Raciborowicach 
(gmina Warta Bolesławiecka), w Pławnej 
i trzy (!) w Lubomierzu, jest muzeum piwa 
we Lwówku, powstaje skansen maszyn 
rolniczych i zbiór muzealnych sprzętów 
przy gospodarstwie agroturystycznym 
„Tuskulum” w Zapuście. Rośnie zbiór na-
rzędzi używanych do prac leśnych przy 
opisywanym w tym wydaniu „Ech” Nad-
leśnictwie Świeradów… Z jednej strony 
potrafimy już zdobyć się na dystans do lat 
minionych. Z drugiej – nowe pokolenia 
już nie boją się, że kolejna wojna znowu 
pozamiata nimi po świecie. A przykładów 
takich „pozamiatanych” nie brakuje, bo 
przecież niektóre wsie w gminie Lwówek 
Śląski, czy Nowogrodziec są pełne po-
tomków rodzin, które gdzieś z Polski wy-
jechały na przełomie XIX/XX w. za chle-
bem i mamałygą do krajów nieistniejącej 

zresztą już dziś Jugosławii. Po 1945 roku 
ich wnukowie, dziś 80-90-letni wrócili do 
Polski, a precyzyjnie – przyjechali na Zie-
mie Zachodnie. Dziś wnukowie tych wnu-
ków tworzą nową już rzeczywistość.

Zbiory Izby w Rybnicy świadczą dziś 
dowodnie o czasach, kiedy na tych zie-
miach wszystko powstawało od nowa. Nie 
było niczego. Nie tylko prawnych procedur, 
ale nawet skrawka papieru. Nie było się na 
czym wzorować. Powstawały mniej czy 
bardziej udane zręby cywilnej administra-
cji, opanowując „poniemieckie” majątki, 
lawinę zabużańskich osadników i potoki 
szabrowników „z centralnej Polski”.

Wszelkie listy powstawały na skrawkach 
papieru wydartego z zeszytu szkolnego, na 
którym zapisywano niekiedy dramatyczne 
treści, także cyrylicą: 

„Zaświadczam, że syn wasz, (…) Wy-
socki syn Mikołaja, ur. w 1918 r. walczył 
za ojczyznę i zaginął bez wieści w grudnia 
1944 r.. Pułkownik (…).” 

Były i inne, bardziej i mniej optymi-
styczne, prośby, apele, manifesty i akty roz-
paczy i akty nadania. 

„Urząd Parafialny w Słonitach za-
świadcza, że Michał (…) narodowości 
polskiej jest zmuszony opuścić z żoną 
Anielą oraz dziećmi Katarzyną, Marią, 
Agnieszką, Józefem i Kazimierzem do-
tychczasowe miejsce pobytu. Uprasza się 
o udzielenie im pomocy(…)”.

Ot, lapidarna informacja od księdza, 
rozpaczliwie bezadresowa, bo skąd miał-
by wiedzieć, gdzie los rzuci Kazimierza 
z Anielą, którzy w rodzimej parafii mieli 
niewiele, a teraz nie mają już zupełnie nic?

Są i pisma świadczące o podejmowaniu 
prób porządkowania koszmarnie trudnej 
rzeczywistości, jak choćby zaświadczenie 
wypisane na odwrotnie pożółkłego, nie-
mieckiego druku, już nikomu niepotrzeb-
nego do niczego:

„Zaświadcza się, że obywatel Golec 
Jan zamieszkały w gromadzie Rybnica 
otrzymał dwie średnie fury żyta, furę 
jęczmienia, dwie fury owsa i 4 wozy 
kartofli. Stwierdzam tu fakt prawdy. 
Sołtys Figurniak”.

Czy i czym różniła się waga fury od 
wagi wozu? Nie wiadomo, ale skoro żad-
nej wagi nie było w ogóle, to jakoś trzeba 
sobie było poradzić z opisaniem „faktu 
prawdy” i zmierzyć te fury owsa i wozy 
kartofli.

Zenon Szkudlarek składa historię 
swojej wsi z małych i malutkich kawał-
ków. Przynoszą te okruchy ci, którzy tu 
przyjechali w czterdziestym piątym, bo 
zostali wypędzeni ze Wschodu, i ci, któ-

rzy musieli stąd wyjechać na Zachód. I – 
niezależnie od tego – czy byli przedsta-
wicielami narodu agresora, czy narodu, 
który stał się ofiarą tej agresji, osobiście 
podobnie odczuwali jej skutki.

Jeszcze w trakcie wojny przyjeżdżali 
tu młodzi Polacy i Polki  na roboty przy-

musowe. Bywało, że wpadali sobie w oko, 
pobierali się i żyli potem długo, w tym 
samym gospodarstwie, ale już w innym 
kraju. Przynoszą do Izby Muzealnej swoje 
zdjęcia ślubne, wykonane, gdy byli pachoł-
kami „u Niemca”. Robił je fotograf z Jeżo-
wa, do którego należało dojść piechotą, na 
skróty przez pola, mając zresztą stosowną 
do tego przepustkę.

Inni przysyłają dokumenty i zdjęcia 
spod Hanoweru, czy Norymbergi, jak Do-
rothea Knoop, córka pastora nieistniejące-
go już kościoła ewangelickiego. A i sam ten 
kościół ma swoją dalszą historię współ-
cześnie. Odnaleziono bowiem w nowo-
czesnej świątyni katolickiej, w Warszawie 
przy ulicy Wileńskiej, organy z Rybnicy. 
W stołecznym kościele pw. Matki Bo-
żej z Lourdes grają do dziś pięknie, także 
podczas koncertów, na które zapraszani 
są Rybniczanie, choć jeszcze żaden tam 
nie pojechał. W Izbie jest za to płyta CD 
z jednego z koncertów, więc można posłu-
chać, jak grają w stolicy rybnickie organy. 
W Rybnicy zaś życie toczy się swoim ryt-
mem. Czasy, kiedy do fotografa szło się 
przez pola zacierają się w pamięci. Dziś na 
zaproszenie europosłanki Lidii Geringer 
d’Odenberg Rybniczanie wyjeżdżają do 
Parlamentu w Strasburgu.

A do Muzeum zaglądają najczęściej ci, 
którzy z Rybnicy wyjechali wiele lat temu 
i powracają do swych rodzin choćby na 
chwilę, żeby mniej tęsknić, gdy znowu stąd 
wyjadą. Odwiedzają szkołę, gdzie zorgani-
zowano tę Izbę, ale gdzie już nie ma szkoły, 
bo dzieci mniej i zresztą wszystko wkoło 
tak bardzo się zmieniło...

Gołębie pocztowe – to cała nieprosta strategia postę-
powania. Jeśli ktoś chce się liczyć w tym sporcie, to musi 
traktować stado w gołębniku jak profesjonalny zespół 
piłki nożnej. A sam – przyjąć rolę surowego trenera, z ry-
gorystycznym planem oblotów (treningów), co najmniej 
dwukrotnie w ciągu dnia.

– W tym sporcie nie chodzi już o to, by gołąb doleciał 
do celu – mówi Robert Sołtys, hodowca gołębi z Wlenia 
– ale o to, by doleciał jak najszybciej. Wcześniej, niż gołę-
bie konkurencji. Dlatego obowiązuje ostra selekcja, chy-
ba ostrzejsza niż w kadrze narodowej piłkarzy, bo tu nie 
ma miejsca na cokolwiek „po znajomości”. Ale trzeba być 
naraz i twardym, i sprawiedliwym, bo najlepszemu może 
się trafić zły dzień, okres gorszej formy. I wtedy po prostu 
nie można go „wypuszczać na boisko”, nie jest kierowany 
do lotu.

– Po czym to można poznać, po piórach?!
– Może to zabrzmieć mało poważnie dla laika, ale ow-

szem, m.in. po stanie upierzenia, ale też po zachowaniu, 
kolorze skóry. Wycofuję takiego gołębia z lotu, bo i tak 
nie osiągnie dobrego wyniku, a nie ma co ryzykować, że 
w ogóle nie wróci.

W dobrych gołębnikach wdrażany jest rodzaj 
reżimu, dyktowana ścisła specjalizacja. Są gołębie 
„lotne”, ale co najmniej 20, a czasami i 30 % ptaków 
należą do tej części stada, która nie wychodzi na 
dach, czasami i po kilka lat. Mają inne, co najmniej 
tak samo ważne zadania, bo z jaj niektórych gołę-
bic, które w ogóle nie latają, wykluwają się arcymi-
strzowie latania.

– A co to jest „mistrzostwo” w tym znaczeniu?
– Gołąb pocztowy na krótszych dystansach 

powinien pokonywać 100 km w czasie niewiele 
przekraczającym godzinę, ok. 65 – 70 minut. Na 
dłuższym wiele zależy od zmiennych warunków at-
mosferycznych, ale prędkość podróżna gołębia nie 
powinna za wiele od tego wyniku odbiegać. W se-
zonie „sportowe” gołębie latają czternastokrotnie, 
na dystansach przeciętnie od 100 do 700 km, ale 
są i zdecydowanie dłuższe. Znam przykład gołębi-
cy hodowcy z Żar, która pokonała 1.300 km w niespełna 
dobę, a to już jest bardzo wyróżniający wynik.

– Pasje są bezcenne, ale… ile kosztuje gołąb pocztowy?
– To zależy od tego, jaki jest dobry, z jakiej hodow-

li pochodzi. Przeciętnie 150 – 200 zł, ale za naprawdę 
dobrego gołębia trzeba zapłacić nawet kilka tysięcy zło-
tych. A wystarczy burza na trasie lotu, czy przypadkowy 
jastrząb i nie tylko marzenia o dobrym wyniku gołębia, 

ale i sam gołąb „odlatują” na 
zawsze. Na krótszych dystan-
sach większość gołębi powra-
ca do gołębnika, ale spośród 
uczestników lotów „mara-
tońskich” dolatuje co piąty, 
co czwarty… W tym znacze-
niu jest to naprawdę „sport 
wysokiego ryzyka”.

– Co jest najsilniejszym 
magnesem skłaniającym go-
łębia do szybkiego powrotu 
do gołębnika?

– A cóż ma być? Gołębica – oczywiście. Żeby zwiększyć 
tę motywację czasami hodowcy stosują okres „sztucznego 
wdowieństwa” i na kilka dni przed ważnym lotem rozdzie-
lają parę od siebie. Nie mamy wówczas żadnych wątpliwo-
ści, że będzie wracał tak szybko, jak będzie mógł. Ale cza-
sami nie wraca i wtedy gołębica ma trudne dni, bo to nie 
tylko utrata partnera, ale zmienia się też sposób zachowania 
innych gołębic, które są dla „wdowy” wyjątkowo niemiłe. 
Gołębie są symbolem pokoju, ale nie w gołębniku.

Tuż przy drodze przez Ubocze pod Gryfowem Śląskim 
stoi budynek. Na nim napis – Galeria Rękodzieła K&M. 
Trudno nie zajrzeć.

– Coraz częściej ludzie zaglądają – potwierdza wła-
ścicielka i twórczyni Galerii, a jeszcze ważniejsze – twór-
czyni niemal wszystkiego, co w Galerii można zobaczyć 
i zakupić. Magdalena Pawłowska, zainspirowana uwagami 
siostry (stąd nazwa Galerii, od imion sióstr), postanowiła 
stworzyć w niewykorzystywanej części swego domu ory-
ginalny zakątek.

– Zawsze lubiłam szydełkować i robić przeróżne rze-
czy na drutach – powiedziała. – Z reguły robiła je „do 
szuflady”, a precyzyjnie – wszystko trafiało do rodziny, 

bliższych znajomych, przyjaciół… 
To było miłe, ale na każdego, który 
coś robi przychodzi taki moment 
refleksji, kiedy chcemy się zmierzyć 
z rynkiem, żeby samemu sobie odpo-
wiedzieć na pytania: czy to co robię 
jest na tyle wartościowe, że ludzie 
będą chcieli kupować? I nie chodzi 
nawet o same pieniądze, choć i one 
są ważne. Chodzi przede wszystkim 
o potwierdzenie wartości naszej pra-
cy w przestrzeni publicznej u ano-
nimowych, obiektywnych ludzi. 
I mam ogromną satysfakcję, bo coraz 
częściej odbieram właśnie takie po-
twierdzenia.

Mimo, że są tu prace tylko jednej 
autorki, to wybór jest spory. Spod 
szydełka wychodzą obrusy, serwetki, 
przeróżne ozdoby i okolicznościowe – świą-
teczne, i uniwersalne. Z wełny, przewijanej 
kilometrami na drutach – bluzki, poncha, 
swetry, poduszki, czapki, szale i „kominy”.

– Z różnych powodów w początkowym 
okresie w tej galerii prezentowane są tylko 
moje prace – mówi M. Pawłowska – ale je-
stem otwarta na inne propozycje i będę za-
praszać twórców Pogórza Izerskiego, by tu 
wystawiali także swoje oferty. A jeśli do kogoś 

z zaproszeniem nie dotrę, to tylko dlate-
go, że do wszystkim pewnie nie zdołam 
od razu, ale można przyjechać do mnie 
z propozycjami. Jeśli ktoś wpisze stronę 
FB – Galeria Rękodzieła K&M, to wy-
świetli się nasz profil, kontakt i wówczas 
wystarczy napisać, by się umówić, przy-
jechać i… zostać. A przynajmniej pozo-
stawić swoje prace, bo wiem, że Pogórze 
pełne jest ludzi wyjątkowo utalentowa-
nych.

CIERPIAłKI 
Rafał Hołoga, mieszkaniec Lwówka Śląskiego, na-

uczyciel w szkole w Niwnicach, muzyk, twórca i szef mu-
zycznego zespołu walońskiego, który corocznie uświetnia 
Lwóweckie Lato Agatowe, swego czasu instruktor harcer-
ski i kajakarz… można wymieniać długo, jest też utalento-
wanym plastykiem.

Z kawałków drewna, starych desek, itp. materiałów 

stworzył cały cykl – jak to nazywa – „cierpiałek”, do któ-
rych inspirację dały mu liczne na Pogórzu Izerskim świąt-
ki przydrożne. Surowa forma tych prac, a jednocześnie 
niezwykły ich urok, polegający nie tylko na oczywistym 
nawiązaniu do przeszłości, ale też bardzo współczesnej 
formie, sprawiły, że ruchoma wystawa przyciąga uwagę. 
Pierwsza jej edycja, a precyzyjnie – wernisaż, odbył się 
w końcu kwietnia w Janicach (gmina Lubomierz), gdzie 
„cierpiałki” zawisły na kilka godzin na przydrożnym pło-
cie, skonstruowanym z surowych gałęzi. Druga (na zdję-
ciu) pojawiła się w przedsionku kościoła w Niwnicach 
w maju.

– Chciałbym pokazywać te świątki – powiedział autor 
– wszędzie tam, gdzie ludzie są ciekawi, jak można wy-
kreować emocje, jakie odczuwamy w kontakcie z takimi 
rzeźbami i obrazami. Mam nadzieję, że kolejne ekspozycje 
będą budzić refleksje oglądających.

Gołębie nad Wleniem

Galeria przy drodze

„Niech bendzie Pochwalony Jezus Chrystus Drogi Bracie list otciebie otrzyma-
łam za ktury ci bardzo serdecznie dziękuje żemście dowiedziała otobie no ja nimam 
czasu ani pisać, ino zawszy robię jedno ito samo. Teraz mam 12 małych prosiąt, 
już im daję jeść, mają 5 tygodni. Unas tyż było takie zimno, fronczek muj też ma 
curky, bardzo chwali Aniylku. Ja też była chora na grypy, koncze tych pare słów (…)  
– pisownia oryginalna.

Zwyczajne listy od zwyczajnych ludzi

Skarby Rybnicy

Zenon Szkudlarek i Stefania Kowalska

Robert Sołtys

Cierpiałki – wystawa w kościele w Niwnicach

(1) Charakterystyczne zgrubienie u nasady dziobów gołębi, to 
rodzaj kryształków, które są wielce pomocne w orientowaniu się 
gołębi w terenie. Wprawdzie ptaki są świetnymi obserwatorami 
topografii i korzystają też z zapamiętanej sieci dróg, torów, zbiorni-
ków wodnych i rzek, ale te kryształki są pomocne, bowiem wspiera-
ją zmysł orientacji działając na podobieństwo mechanizmu GPS, 
ale nie w związku z satelitą, a ze Słońcem i magnetyzmem Ziemi.

(2) Przygotowanie do startu to cała procedura.
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spotkanie przyjaciół dla których ceramika 
jest ważnym tworzywem, ale też pretekstem 
do rozmów o historii i przyszłości. A dla 
dzieci, które wprawdzie nie mają cierpli-
wości, by czuwać po nocach, była to okazja 
do malowania ceramiki, poznawania ta-
jemnic gliny, itp. – Powstawanie wyrobów 
ceramicznych jest po części rodzajem ma-
gii – mówi Aleksander – bo nigdy nie moż-
na być do końca pewnym, czy w piecu nie 
stanie się coś, co zmieni odcienie kolorów. 
Otwieramy chłodniejący piec i dopiero 
wtedy widzimy pełny efekt naszej pracy.

A efekt poczynań młodej mieszkanki 
Rudzicy, Kamili, na ścianie domu, w któ-
rym powstaje ceramika można widzieć od 
razu. Utalentowana plastycznie dziewczyna 
stworzyła rodzaj klombu na elewacji.

Na Farmie na Rozdrożu – też kilka 
nowinek. Przybywa owiec, drobiu, go-
spodarstwo ekologiczne czeka na zmianę 
przepisów oznaczających możliwość sprze-
daży pieczonego tu chleba i wyrobów do-
mowych, które są tak poszukiwane przez 
mieszczuchów. Okazało się też, że powoli, 
ale systematycznie rośnie popularność szy-
nobusu w relacji Jelenia Góra – Zgorzelec, 
który zatrzymuje się na stacji w Mikułowej, 
kilkanaście metrów od „Farmy”. A w niej – 
aura zakątka zatopionego w zieleni, atmos-
fery sielanki, o którą w mieście trudno.

Swego czasu zachęcaliśmy naszych Czytelników, by informowa-
li redakcję o ważnych dla siebie uroczystościach – ślubach, chrzci-
nach, spotkaniach rodzinnych i wszystkich innych, które są na tyle 

radosne, by można było się tą radością podzielić z innymi miesz-
kańcami Pogórza Izerskiego. Deklarujemy, że będziemy starać się do-

jechać, by wykonać tam pamiątkowe fotografie i opublikować je w „Echach 
Izerskich”, jak te, które zamieszczamy w tym wydaniu. Chcielibyśmy, by IKT – Izerska 
Kronika Towarzyska – była ważną dla nas wszystkich częścią naszej gazety.

A niżej – pierwsze komunikaty.

Bryczką na nowej drodze... życia
Z Nawojowa Łużyckiego do kościoła w Nowogrodźcu jechała kawalkada koni, a tak-

że kilka bryczek wioząc parę młodą do ślubu. Bogumiła Bram i Piotr Walczak w sobotę, 
20 kwietnia 2013 dopełnili sakramentów. Scenariusz tej podróży był nieprzypadkowy 
– Bogumiła (obecnie już Walczak) jest fanką jazdy konnej i powożenia, więc trudno się 
dziwić, że w tę ważną dla siebie i męża podróż wybrała bryczkę. Parze młodej życzymy, 
aby ich wszystkie podróże życiowe były równie malownicze i szczęśliwe. Dziękujemy 
za wyrażenie zgody na opublikowanie zdjęcia z tej uroczystości, której mieliśmy okazję 
przez chwilę towarzyszyć.

Izerska 

Kronika

Towarzyska

Trójka z Rybnicy 
O trojaczkach z Rybnicy pisaliśmy. Są już po chrzcinach i dają się poznać ich charakte-

ry: pogodny Filip, władczy Sebastian i Oliwia, która nie daje zapomnieć, że będzie prawdzi-
wą kobietą. Ma doprawdy silny głos. To pierwsze trojaczki izerskie, o jakich wiemy. Gdyby 
się zdarzyła jakaś inna trójka, prosimy o informacje.

IZERSKA  BIBLIOTECZKA 
                       

Opowiesci          
 izerskich           
          skrzatów

– drugie 

CEZARY WIKLIK

`

Sygnalizujemy, że pojawiły się nowe 
wydawnictwa Stowarzyszenia LGD Part-
nerstwo Izerskie, i inne. Mniejsze, ale bar-
dzo „esencjonalne”, to oryginalny folder 
o najpiękniejszych kościołach Pogórza 
Izerskiego, który zawiera zdjęcia z prawie 
40 świątyń, najczęściej dokumentujące 
wygląd bryły kościoła i wnętrz, bądź detali 
w tych wnętrzach.

Nieco większa – to „Opowieści skrza-
tów izerskich – drugie”. Po pierwszym 
tomiku tych opowiadań o przygodach 
Kacperka i Ambrożego presja na wydanie 
kolejnych bajek była tak duża, że trudno 
było nie ulec. A w tomiku – bajki o zapła-
kanym cumulonimbusie, o mrówkach pod 
parasolami, o tym, jak i dlaczego tańczą 
pszczoły, gołębiach szybszych, niż wiatr i o 
wędrujących drzewach. 

A najpoważniejszą pozycją jest z pew-
nością książka, wydana z okazji 150-lecia 
istnienia szkoły w Lubomierzu. O Szkole 
i jej powikłanej historii piszemy w tym wy-
daniu „Ech” nieco szerzej, a miłośnicy do-
kumentu powinni się wybrać po tę książkę 
do Lubomierza, gdzie w ostatni weekend 
czerwca odbędzie się wielki zjazd absol-
wentów i pedagogów Szkoły.

I nie są to jedyne pozycje wydawnicze. 
O kolejnej książce – opowieściach i aneg-
dotach myśliwskich napiszemy w kolej-
nym wydaniu „Ech”, a przy okazji opu-
blikujemy rozmowę z Autorką tej książki, 
która została wydana prywatnym sump-
tem i rozeszła się lepiej, niż przysłowiowe 
bułeczki.

Zapraszamy do lektury.

Konie nie tylko w rodzimym krajobra-
zie emocjonalnym stanowiły i stanowią 
ważny element. Nostalgia do nich została, 
realia dziś są niełatwe.

– Stać mnie na utrzymanie moich 37 
koni – mówi właściciel – bo mamy gospo-
darstwo, więc własne siano, owies i niektóre 
dodatki do paszy. Nie musimy kupować od 
innych. Gdybym musiał, to byłby kłopot, 
bo konie rasy śląskiej lubią zjeść, a apetyt 
mają do pozazdroszczenia.

„Stajnia Zaręba” to miejsce hodow-
li koni, przygotowane i do prowadzenia 
szkółki jeździeckiej (jest tu wykwalifiko-

wany instruktor), i do układania zaprzę-
gów. Można próbować jeździć na lonży, 
i w terenie, odbywać trening sportowy. 
W końskim pensjonacie posiadacze koni – 
mieszczuchy mogą bezpiecznie pozostawić 
zwierzęta, a 20 hektarów terenów zielonych 
i pastwisk wkoło, na pagórkowatych łąkach 
jest i malownicze, i użyteczne.

– Mamy i bryczki na lato, i sanie do 
kuligów na zimę – słyszymy. – Mamy też 
bryczki sportowe, bo próbujemy trenować 
tę dyscyplinę. Konie rasy śląskiej są w mia-
rę spokojne, dobre do układania, nadają 
się i pod siodło, i do zaprzęgu, a fakt, że 

wykorzystywane są przez policję i wojsko 
świadczy o ich użyteczności i charakterze. 

W zarębiańskich boksach możemy 
zobaczyć klacze wyjątkowe, wraz z wice-
czempionką Polski, co z pewnością dodaje 
splendoru i satysfakcji. Faktem, że konie 
tej klasy muszą być pod szczególną opieką 
weterynarza, czy kowala, więc satysfakcja 
nie jest darmowa.

– Wciąż poszerzamy swoją ofertę – 
mówi Kazimierz Byk. – Współpracujemy 
też z innymi stadninami w okolicach Lu-
bania, więc jesteśmy w stanie samodziel-
nie lub we współpracy „unieść” naprawdę 
duże imprezy. A że coraz częściej przyjeż-
dżają do nas goście, którzy lubią konie, 
wieś i są trochę znużeni miastem, więc za-
mierzają u nas zrelaksować się przy okazji 
konnej jazdy.  Myślę więc, że dobry czas 
dla „Stajni Zaręba” właśnie nadchodzi, 
choć w ogóle czasy nie są łatwe.

Można powiedzieć wręcz – nadjeż-
dża. Towarzyszyliśmy bowiem ślubnemu 
orszakowi, który przemierzał, jak trady-
cja każe – dystans między domem panny 
młodej, a kościołem (zdjęcia nowożeńców 

– w innym miejscu tej gazety) i trudno było 
nie zauważyć zainteresowania, jakie towa-
rzyszyło tej wyprawie. 

Stajnia Zaręba
zdobywa jeźdźców

– To jest bardzo piękne i bardzo kosztowne hobby – tak 
mówi rodzina Kazimierza Byka, który założył firmę „Stajnia 
Zaręba” pod Siekierczynem. Trudno z tą tezą polemizować, ale 
faktem jest, że zarębiańska stajnia jest młodziutka stażem, więc 
wszystko co najlepsze, jeszcze na nią czeka w przyszłości.

Wokół Zalewu

Turystyka 
„uśpiona”?

Planiści uważają, że atrakcyjne tere-
ny wokół Zalewu Pilchowickiego są teraz 
„uśpione” i takiego określenia używają na-
wet w oficjalnych dokumentach. Podkre-
ślają jednak, że już w 2011 r. gminy, których 
tereny leżą nad brzegami Zalewu podpisa-
ły porozumienie (wśród nich -Lubomierz, 
Stara Kamienica, Wleń) i to powinno dać 
impuls do rozbudzenie drzemiących szans. 
A jeśli dodamy, że na tym obszarze utwo-
rzono już w 1989 r. Park Krajobrazowy 
Doliny Bobru (10.943 ha), to stwarza wy-
jątkowo dogodne warunki dla racjonalnej 
rozbudowy sfery turystyki w przyjaznym, 
naturalnym krajobrazie.

Sam Zalew, to 240 ha powierzchni lu-
stra wody. Faktem jest, że z różnych po-
wodów to „lustro” jest trudnodostępne, 
bo i skarpy wokół zbiornika są strome, 
i poziom wody – w związku z retencyj-
nym charakterem Zalewu – mocno się 
waha. To z kolei utrudnia trwałą zabudo-
wę tuż nad brzegiem. Niewiele można bu-
dować, jeśli między maksymalnym (286,7 
m n.p.m.) i minimalnym (258 m n.p.m.) 

poziomem wody różnica sięga niemal 30 
m W PIONIE! 

Ale dla wędkarzy to znakomity akwen, 
bo ryb, i to rozmaitych gatunków – mnó-
stwo. A jeśli wziąć pod uwagę rzekę Bóbr, 
zasilającą zbiornik, to wędkowanie każdego 
rodzaju, łącznie ze sportowym jest tu moż-
liwe. I nie może dziwić, że od niedawna 
istnieje tu, tuż pod Tamą, oryginalne go-
spodarstwo agroturystyczne, będące jed-
nocześnie „centrum szkoleniowym węd-
karstwa muchowego”. Na ogólnopolskie 
szkolenia i zawody przyjeżdżają zaintereso-
wani nawet z Bieszczad. 

A inni? Oferta turystyczna okolic jest 
bardzo bogata, bo szlaków pieszych i ro-
werowych mnóstwo, a zabytków kultury 
materialnej – jeszcze więcej. Począwszy od 
samego Wlenia z kamiennym zamkiem, naj-
starszym w Polsce, pałacem Lenno w Łup-
kach, kościołami Lubomierza, kapliczkami 
przydrożnymi, pozostałością po okresie 
panowania tu zakonu benedyktynek, zabyt-
kowymi parkami (jak w Maciejowcu), gdzie 
można spotkać rzadkie – i różne – gatun-
ki dębów (m.in. błotny, burgundzki, czer-
wony), ruiny zamków, dworów i pałaców 
(Barcinek, Stara Kamienica, Maciejowiec. 
A przede wszystkim – wiele z tych miejsc 
łączy jeden z najbardziej malowniczych 
szlaków kolejowych w Polsce, który sam 
w sobie stanowi atrakcję tego regionu.

Do atrakcji Doliny Bobru powrócimy 
we wrześniowym wydaniu „Ech Izerskich, 
bo kolorowa jesień jest najlepszym okre-
sem do wędrówek wokół zalewu, a dziś 
dla zachęty publikujemy specjalnie wy-
daną kartę pocztową ilustrującą atrakcyj-
ny przejazd szynobusem na trasie Jelenia 
Góra – Pilchowice – Wleń Lwówek Śląski. 

Zabiegamy o to, by wciąż odkrywać 
przed Czytelnikach naszej gazety nowych 
ludzi i nowe miejsca, ale… Zaglądamy 
też do tych, których poznaliśmy jakiś czas 
temu, bowiem wiele się u nich zmienia.

W Rudzicy, gdzie Anna i Aleksander 
wytwarzają ceramikę, popularną nawet 
w krakowskich Sukiennicach i w Zakopa-
nem odbyła się impreza nieco mistyczna 
– I Czuwanie przy Piecu Ceramicznym. To 

Nowe u „starych” znajomych

W Rudzicy i Mikułowej 

Szkoła w Zawidowie zakończyła jeden 
z ciekawszych projektów edukacyjnych

W Szkole Podstawowej w Zawidowie 
zakończył się dwuletni projekt edukacyjny 
finansowany ze środków unijnych. W tym 
projekcie każdy uczeń traktowany był in-
dywidualnie.  

Nazwa projektu brzmi skomplikowanie: 
„Korygowanie dysfunkcji rozwojowych 
uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej 
w Zawidowie”. Sens tego projektu tłumaczy 
koordynator projektu, Monika Grabowska 
– Stachowicz z Urzędu Miejskiego w Zawi-
dowie: – Chodziło w nim o to, aby wyrów-
nać szanse edukacyjne dzieci, czyli pomóc 
im osiągnąć lepsze rezultaty w szkole. Jak? 
Pracując z każdym dzieckiem osobno na  
dodatkowych zajęciach. 

Na początku projektu zespół nauczy-
cieli z zawidowskiej Szkoły Podstawowej 
zdiagnozował problemy edukacyjne swo-
ich dzieci i poza godzinami obowiązko-

wymi przeprowadzał z nimi wspomniane 
zajęcia dodatkowe. Uczestniczyli w nich 
uczniowie z trudnościami w czytaniu i pi-
saniu, dzieci z trudnościami w zdobywaniu 
umiejętności matematycznych oraz  dzieci 
z zaburzeniami rozwoju mowy. Odbywały 
się także zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. 

Dzięki projektowi POKL.09.01.02-02-
187/10 zawidowska podstawówka wzbo-
gaciła się także o materiały i pomoce dy-
daktyczne do wszystkich rodzajów zajęć. 
Pomoce te poprzez zabawę pozwoliły 
poprawić wymowę dzieci, wyeliminować 
trudności w czytaniu i pisaniu oraz zdobyć 
wiele innych umiejętności. 

W ciągu 2 lat zrealizowano 780 godzin 
zajęć dydaktycznych, w których uczestniczy-
ło 65 uczniów. Na przeprowadzenie dodat-
kowych lekcji samorząd Zawidowa pozyskał 
kwotę ponad 60 tys. złotych z Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Szkoła dla każdego z osobna

Do ślubu... 

i w plenerze

Ślubny orszak w Nowogrodźcu
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Jak widzielibyśmy kosmos, gdybyśmy żyli na innej pla-
necie niż Ziemia? Tak samo, czy inaczej?  Czy istnieją ro-
śliny, które chłoną wodę jak gąbka, a nie mają korzeni? Czy 
jest jakaś rzeka, która ma swoje źródła w Polsce, a swoje 
wody toczy do Morza Północnego? Co ma wspólnego „żo-
łądkowa gorzka” z torfowiskami w Górach Izerskich? Czy 
jest na Ziemi takie miejsce, z którego równie łatwo można 
zobaczyć i Słońce z bliska i najwięcej gwiazd?

Barbara Rymaszewska z Nadleśnictwa Świeradów 
Zdrój z anielską cierpliwością odpowiada na wszystkie po-
wyższe i dziesiątki innych pytań. Jej opowieści o „Ogrodzie 
– Izery Trzech Żywiołów” zorganizowanym przez grupę 
leśników,(przy pomocy pieniędzy  Lasów Państwowych, 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej i z funduszy RPO Dolny Śląsk) sprawiają, że 
w Ogrodzie czas płynie wolniej.

– Koledzy żartują, że nazwa „Ogrodu Trzech Żywio-
łów” odnosi się do charaktery trojga osób najbardziej zaan-
gażowanych w projekt – mówi – ale to nieprawda. To takie 
nawiązanie do Ziemi, Wody i Powietrza, a szczególnie do 
naszych torfowisk, rzeki Izery i atmosfery Gór Izerskich, 
gdzie można obserwować zjawiska rzadko spotykane, albo 
w ogóle niespotykane gdzie indziej. Kiedy budowaliśmy 
ogród, a przede wszystkim – największe w Europie sztucz-
ne torfowisko na powierzchni ok. 4 arów, myśleliśmy wła-
śnie o tym, żeby pokazać zwiedzającym to, co w naszych 
górach jest najcenniejsze i niedostępne dla turysty.

W czasie kilkunastu minut spaceru specjalnymi pomo-
stami można przemknąć przez… tysiące lat. Torfowisko 
w „Ogrodzie” jest modelem naturalnego, gdzie 1 mm torfu 
tworzy się rok. Można łatwo przeliczyć, jak grube jest na-
turalne, które liczy sobie… od 5 do11 TYSIĘCY lat!

W niezwykle kolorowej „pigułce” możemy zobaczyć 
wiele z tego, co umyka naszej uwadze podczas spacerów 
po lesie – przykłady rosiczek, jednej z nielicznych roślin 
żywiących się owadami, krzewinki żurawiny, wełnianki, 
płaty torfowców – rośliny, która nie ma korzeni, ale chło-
nie mnóstwo wody i można ją wycisnąć, jak gąbkę.

– Wracając do pierwszych pytań – mówi B. Roma-
szewska – mamy tutaj możliwość prowadzenia obserwacji 
astronomicznych, niezłe teleskopy do oglądania gwiazd, 
a nawet Słońca w biały dzień, bo konstrukcja teleskopu 
pochłania ok. 99% światła słonecznego. A że współpra-
cujemy z Wydziałem Astronomii Uniwersytetu Wrocław-
skiego, to od czasu do czasu naukowcy odwiedzają nas 
i wszyscy zainteresowani mogą oglądać Saturna, Nepuna 
i inne elementy układu słonecznego. W czerwcu (ten tekst 
powstawał w końcu maja – przyp. aut) jesteśmy zaprosze-
ni do reprezentowania Lasów Państwowych podczas Pik-
niku Naukowego organizowanego przez  Centrum Nauki 
KOPERNIK. To spore wyróżnienie dla naszego Leśnego 
Kompleksu Promocyjnego Sudety Zachodnie.

W „Ogrodzie” można się dowiedzieć, że Izera, wypły-

wająca spod szczytu Stogu Izerskiego płynie przez Czech, 
wpada do Łaby, a z nią do Morza Północnego, że z Hali 
Izerskiej, gdzie istnieje „rezerwat ciemnego nieba” moż-
na zobaczyć bodaj najwięcej gwiazd, niż w każdym innym 
miejscu Polski, bo tamtejszego nieba nie „zaśmiecają” 
światła miast. A – już na marginesie – wszewłoga górska, 
jedna z roślin żyjących w Górach Izreskich nadaje specy-
ficzny smak i aromat „żołądkowej gorzkiej”. To wprawdzie 
wiadomość dla dorosłych Czytelników i to nie wszystkich, 
ale warto ją posiąść.

– Góry Izerskie tworzą znakomite warunki dla po-
wstawania torfowisk, bo tu jest wiele wilgoci (ponad 100 
dni zalegania mgieł w roku, opady na poziomie 1.600 mm 
rocznie, przy średniej dla Polski 600 -650 mm). Przeciętna 
temperatura powietrza jest tak niska, że zdegradowaliśmy   
„polski biegun zimna”, czyli  Suwałki, bo w środku lata  
(w ub. roku w sierpniu temperatury powietrza spadła tu 

poniżej minus 1 st. C. Skaliste podłoże, które nie pozwa-
la na odprowadzanie wody dodatkowo sprzyja rozwojowi 
torfowisk, nic więc dziwnego, że na pograniczu Polski 
i Czech ich powierzchnia przekracza tysiąc hektarów. 
A na niej, obok torfowisk, rośnie specyficzna flora, nawet 
brzoza karłowata, którą znamy z obszarów daleko bardziej 
wysuniętych na północ. Tak wyglądających torfowisk nie 
znajdziemy w strefie klimatu umiarkowanego.

W ramach „Ogrodu” pojawiło się nie tylko torfowi-
sko, ale i kilka obiektów, dydaktycznych „Chata Drwala”, 
ażurowy „Leśny Teatr”, system  stacji meteo. Nawet wir-
tualnie można zerknąć jaka jest pogoda na Hali Izerskiej,  
Polanie Izerskiej, czy na Stogu Izerskim, bo tam akurat 
działają kamery on-line. Wystarczy skorzystać ze strony  
www.lkpsudety.eu

A na miejscu trudno jest opisać wszystkie atrakcje, bo 
można się sprawdzić w znajomości gwary łowieckiej, albo 
zobaczyć, a właściwie usłyszeć… „mówiące kamienie”. 
Z pozornie przypadkowo porozrzucanych głazów nagle 
dobiegnie nas czuszykanie cietrzewia, ryk jelenia, itp. Kto 
nie ma siły czy możliwości, by zobaczyć górską kaskadę 
w odległym lesie, może ją zobaczyć na miejscu.

W „Chacie Drwala”, stylizowanej na charakterystyczny 
dom łużycki nawet sporej, ponad 40-osobowej grupie wy-
cieczkowiczów można zaprezentować wszystkie atrakcje 
Gór Izerskich, a na rzeźbionych specjalnie ławach „Leśne-
go Teatru” można  zwyczajnie odpocząć, albo też z nich 
zerkać na rozciągającą się panoramę. Każdego dnia niemal 
coś tu przybywa nowego, bo do majątku, który już powstał 
wkrótce przybędzie „wartość dodana”, to znaczy swoiste 

muzeum leśników, gdzie zgromadzone będą narzędzia, ja-
kimi dawniej posługiwano się w lasach.

– Staraliśmy się zadbać o każdy szczegół – mówi  
B. Rymaszewska – nawet wejście do budynku dydaktycz-
nego otoczone jest rodzajem potoku, nawiązującego do 
Izery i jej meandrów, a murki oporowe wykonane są wy-
łącznie z miejscowego kamienia. Szkolne wycieczki odwie-
dzają nas niemal każdego dnia, ale wymaga to  umówienia 
się 2-3 tygodnie wcześniej, by zagwarantować fachową 
obsługę i ciekawe zajęcia dydaktyczne. Zapraszamy do od-
wiedzania naszej strony internetowej www.lkpsudety.eu, 
www.wroclaw.last.gov.pl/swieradow,  gdzie można znaleźć 
dane kontaktowe, oraz na nasz profil na Facebooku. Tam 
ogłaszamy mnóstwo ciekawych konkursów dotyczących 
przyrody Gór i Pogórza Izerskiego.

– Mogę o niej powiedzieć z całą pewnością „moja szko-
ła”, bo miałem szczęście być w niej uczniem, nauczycielem, 
a teraz jestem tzw. organem prowadzącym. Mało kto miał 
szansę być tak związany z jakąkolwiek szkołą. Ale wiem 
też, że setki ludzi mogą o tej szkole powiedzieć tak samo, 
z takim samym głębokim przekonaniem – mówi Wiesław 
Ziółkowski, absolwent, nauczyciel szkoły obchodzącej ju-
bileusz 150-lecia istnienia i burmistrz Lubomierza.

– Kończyłem ją w 1969 roku – wspomina. – Było to 
wówczas Liceum Pedagogiczne, wręcz wzorcowa warszta-
towo szkoła, w której uczyli świetni pedagodzy, umiejący 
przekonać, że solidność jest wartością podstawową, bo 
i sami byli solidni. Praca dla nich, a więc i dla nas była ro-

dzajem radości. W Liceum i w pobliskiej „szkole ćwiczeń”. 
Mieliśmy po 18 – 19 lat i nie znaliśmy „taryfy ulgowej”. 
Każdy z nas musiał umieć uczyć wszystkiego, od zajęć 
praktycznych, przez polski do matematyki. I grać co naj-
mniej na jednym instrumencie. Wolność polegała na tym, 
że mogliśmy wybrać mandolinę lub skrzypce. To, że mu-
sieliśmy mieć „słuch muzyczny” w podstawowym chociaż 
wymiarze było sprawą bezdyskusyjną – w końcu chcieli-
śmy być nauczycielami. A oni musieli.

Kiedy w roku 1981 wchodziłem do tej szkoły już jako 
nauczyciel, duszę niosłem na ramieniu. Wtedy było to już 
Studium Nauczycielskie, a ja uczyłem metodyki nauczania 
początkowego. Zostałem kolegą „moich mistrzów”.

Dziś postrzegam tę szkołę jeszcze z innego punktu 
widzenia – jako burmistrz. I jest to jeden z nielicznych 
wypadków, że szkoła ponadgimnazjalna zarządzana jest 
przez gminę. W 2007 roku Powiat, którego obowiązkiem 
było prowadzenie tej szkoły miał dylemat – zamknąć ją, 
czy przekazać Gminie. Myśmy takiego dylematu nie mieli 
– chcieliśmy, żeby istniała. I szkoła, i internat. Mam świa-
domość, że ta szkoła to majątek historii, spuścizna wielu 
pokoleń. Razem z gimnazjum uczy się tu dziś 370 osób, 
w internacie mieszka ponad 80. Mało? Pewnie, że bywa-
ło więcej, ale pokażcie szkołę w tak malutkim mieście, 
w internacie której mieszkają uczniowie m.in. z Gdańska, 
Bogatyni, Kamiennej Góry, Szklarskiej Poręby, Zgorzel-
ca, Jeleniej Góry, Zawidowa, Marciszowa, czy Lubawki? 
W kolejnym roku spodziewamy się ucznia z Krakowa.

Jasne, że szkoła i internat wymaga wielkich nakładów 
na utrzymanie. Jeśli powierzchnia dachu internatu sięga… 
6.000 m kwadr., to każdy remont pochłania krocie. Wyda-
jemy pieniądze oszczędnie, ale nie skąpo. To nasza szkoła, 
nasi uczniowie. Dziś to urozmaicony zespół szkół: LO, kla-
sy „mundurowe” (wojskowa, policyjna, a w ofercie – także 
strażacka), wielozawodowe (technik informatyki, opie-
kun osoby starszej), i in. Ta szkoła i oświata lubomierska 
w ogóle, to też największy pracodawca w gminie – utrzy-
muje prawie setkę pracowników.

W setkach absolwentów nie brakuje wybitnych po-
staci, kończył tę szkołę prof. dr hab. Mikołaj Melanowicz, 
orientalista, wybitny znawca języka chińskiego, ale też 
japońskiego, tajskiego, malajsko-indonezyjskiego, księża 
i duchowni, w tym zakonnice, które pracowały na misjach 
m.in. w Nowosybirsku. – Nie chcę wyliczać, bo mogę ko-
goś pominąć – mówi W. Ziółkowski. – Najbliższy zjazd ab-
solwentów na jubileusz 150-lecia istnienia szkoły pozwoli 
poznać wielu absolwentów.

***
Szkoła ta bowiem powstała już półtora wieku temu! 

Wtedy właśnie, w 1863 r. zawiązano w Lubomierzu Ka-
tolickie Seminarium Nauczycielskie, istniejące nieprzerwa-
nie aż do 1926 r., ponad 60 lat! Choć – o czym piszą history-
cy – początków szkolnictwa lubo9mierskiego należy szukać 
w bardzo zamierzchłej przeszłości, bo w końcu… XIII wiek! 
Ówczesne miasto Liebenthal potrzebowało pisarzy świec-
kich, sądowych i kościelnych, bo istniały księgi, dokumenty, 
itp. Powiększający się klasztor wymagał rozumienia tekstów, 
umiejętności śpiewu liturgicznego (więc czytania). 

Znacznie później (1864) w budynku dzisiejszej Szkoły 
Podstawowej powstał Sierociniec, połączony organizacyjnie 
z powstałym raptem rok wcześniej Seminarium. Podopiecz-
ni sierocińca, jeśli wykazywali należyte zdolności, kierowani 
byli z całym ceremoniałem przepisów do Seminarium.

A była to placówka kształcąca mnóstwo pedagogów. 
Doliczono się podczas ich zjazdu w roku 1926, że jej mury 
opuściło 1926 absolwentów.

Kroniki głoszą, że siedziba Seminarium w Lubomierzu 
nie była oczywistą lokalizacją dla tej szkoły, bo optowano ra-
czej za innymi miejscowościami, ale one jedna po drugiej od-
padały i – podobnie jak w XXI w. wieku (o czym wspominał 
W. Ziółkowski) także wówczas przeważyła wola samorządu. 
Burmistrz Thomas deklarował pomoc finansową, podkre-
ślał, że w niewielkiej miejscowości łatwiej będzie upilnować 
młodzież, a że kościół i klasztor blisko i trzyklasowa szkoła 
na miejscu, to zarówno pobożność słuchaczy, jak i możli-
wość praktyk jest gwarancją edukacyjnego sukcesu. Wypisz, 
wymaluj – argumenty jak półtora wieku później. Krzeszów, 
Chojnów, Nowogrodziec, i in. Lokalizacje traciły na znacze-
niu, Lubomierz w konsekwencji wygrał ze wszystkimi.

Oświata w tej części Śląska podlegała (podobnie jak dziś) 
sukcesywnym reformom, choć – w odróżnieniu od dzisiej-
szych, nie aż tak konwulsyjnym. W 1923 toku w budynku 
Seminarium założono 3-letnią Niemiecką Szkołę Średnią 
w Formie Poszerzonej istniejącą aż niemal do końca II woj-
ny światowej (1944).

Niedługo później, ale daleko od Lubomierza, bo w nie-
mieckiej Lubece w lipcu 1945 r. postanowiono o założeniu 
Polskiego Liceum Pedagogicznego. Inicjatorami powsta-
nia tej szkoły byli oficerowie – nauczyciele, jeńcy wojenni. 
Uczniami – żołnierze polskich formacji. Pierwszy rocznik 
maturzystów 1946 odebrał świadectwa i – jak się później 
okazało – był to ostatni rocznik absolwentów tej szkoły, bo-
wiem powstał projekt założenia podobnej placówki na Dol-
nym Śląsku, którą robo0czo chciano nazwać wręcz „Liceum 
Śląskim”. Po wielu tygodniach przenoszeń, podróży (nawet 
statkiem), pod koniec stycznia 1947 r. grupę uczniów wraz 
z nauczycielami przetransportowano ze Szczecina, przez 
Wrocław, Bolesławiec do Lubomierza.

Powstało tu Liceum Pedagogiczne i Gimnazjum, ist-
niejące w latach 1947-67, ale zarejestrowane już w grudniu 
1946. Trudny do opisania popyt na nauczycieli oznaczał, że 
lubomierska szkoła musiała organizować kursy dla nauczy-
cieli niewykwalifikowanych, wstępne kursy pedagogiczne, 
rejonowe komisje kształcenia nauczycieli, koresponden-
cyjne liceum pedagogiczne, kursy eksternistyczne, itd, itp. 
(warto wspomnieć, że miejscowość nosiła jeszcze wtedy 
nazwę Miłosna).

Krzepły struktury oświatowe i kształcenia nauczycieli, 
zmieniały się też zadania szkoły. W 1967 r. po raz kolej-
ny zmieniła swój profil – została Liceum Pedagogicznym 
dla Wychowawczyń Przedszkolnych. Istniało ono do 1974 
r. Niedługo później (1973) powstało sześcioletnie Studium 
Wychowania Przedszkolnego, które też miało relatywnie 
niedługi żywot, do roku 1984, a kolejne – Studium Nauczy-
cielskie – jeszcze krótszy, bo istniało w latach 1984-92).

W marcu 1992 r. resort edukacji zdecydował o likwida-
cji SN_ów, co zbulwersowało środowisko prawie tak samo, 
jak poprzednia decyzja o likwidacji Liceów Pedagogicznych, 
niemniej protesty i pikiety na niewiele się zdały – powstał 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, który 
przetrwał kilkanaście lat, do roku 2009 r. Faktem jest, że 
w skład Zespołu weszły: Studium Nauczycielskie, LO Zasad-
nicza Szkoła Zawodowa i Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla 
Młodocianych pracowników. A potem było już tylko trud-

niej, bo (o czym wspomina Wiesław Ziółkowski) i wskaźni-
ki demograficzne i ogólnopolskie tendencje komasowania 
placówek oświatowych sprawiły, że nad „szkołą z tradycja-
mi” zawisła groźba ostatecznej likwidacji.

Rada Miasta i Gminy Lubomierz postanowiła włączyć 
do Zespołu Szkół miejscowe Gimnazjum i przejąć tę pla-
cówkę na garnuszek Gminy.

W opinii zewnętrznych obserwatorów, niezależnie od 
swojej nazwy i statusu, a także od środowiskowych uwa-
runkowań ta Szkoła jest w regionie swoistym fenome-
nem. W maleńkiej miejscowości istniała przez wiele lat 
placówka ściągające młodzież z wielu sporych miast, od 
Jeleniej Góry począwszy. Wielu pamięta, jak zatłoczone 
były autobusy poranne zwożące słuchaczki do Lubomie-
rza, szczególnie w poniedziałki, kiedy ściągały po weeken-
dzie. Pamięta się też, że mury klasztoru pękały w szwach, 
bo internat z ledwością mieścił zamieszkałą tu młodzież. 
Z latami pustoszały pokoje internatu i nie tak liczne były 
kursy „ogórków” PKS-u, bo kiedy z oryginalnej placówki 
dla nauczycieli lubomierska szkoła zmieniała swój profil 
na bardziej powszedni, spotykany także gdzie indziej, to 
– siłą rzeczy – malała jej atrakcyjność. Ale… dziś widać, 
że choć wiele innych szkół musiało się zamknąć z braku 
uczniów, to lubomierską stać na to, by święcić jubileusz 
półtorawiecznej przydatności. A biorąc pod uwagę wiel-
kość miasteczka, w której ma swoją siedzibę, można to 
uznać za swoisty rekord świata…

Półtora wieku w szkole

W maleńkim Lubomierzu – wielki jubileusz

Absolwentami lubomierskiej szkoły są też trzej sze-
fowie okolicznych samorządów – burmistrzowie 
Lubomierza i Olszyny oraz wójt gminy Lubań. Tę 
szkołę kończyły też jego córki.

Jeszcze Miłosna, rok 1947 – Liceum Pedagogiczne i Gimnazjum Ogólnokształcące (ze zb. Z. Dygdałowicza).

Ogród Izery Trzech Żywiołów i tysiąca tajemnic – do odkrycia

Oaza torfowisk w Nadleśnictwie Świeradów Zdrój

Sztuczne torfowisko,w tle – Leśny Teatr. Obok gadające  
kamienie i sztuczna kaskada.
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Niezależnie od skali trudności – fi-
nansowych, organizacyjnych i wszelkich 
pozostałych – także w tym roku Lubo-
mierz zaprasza wszystkich na Festiwal Fil-
mów Komediowych. Festiwal jest imprezą 
o najdłuższej tradycji na Pogórzu Izerskim 
i choćby z tego powodu warto przyjechać 
w okresie 15-18 sierpnia br., żeby na wła-
sne oczy zobaczyć, co się dzieje i jak się 
zmienia.

– Z pewnością nie zmieni się idea – mówi 
Jadwiga Sieniuć – beztroskiej, ale pełnej re-
fleksji zabawy przy polskich komediach 
filmowych. A będzie ich w tym roku wiele, 
m.in.: „Od pełni do pełni”, „Legenda”, „Tu jest 
fajnie”, „Dziewczyna z szafy”, „Mój rower”, 
„Cpun, albo ciekawiej, jak człowiek może 
zmienić się na lepsze”, „Być jak Kazimierz 
Deyna” i in. Oczywiście – będą prezentowa-
ni „Sami Swoi” w oryginalnej, czarno-białej 

Prawie 20 zespołów zgłosiło się do ko-
lejnej edycji Festiwalu „Swojskie Granie 
i Śpiewanie”, jaki tradycyjnie, od kilku już 
lat odbywa się w Smolniku pod Leśną. Tra-
dycyjnie też dopisuje – odpukać! – pogoda. 
Większość grup pochodziła z terenu Pogó-
rza, ale były i takie, które musiały poko-
nać sporo kilometrów zza Wrocławia, czy 
spod Zielonej Góry, by dojechać do parku 
w Smolniku. 

Z jednej strony – przybyli bywalcy Fe-
stiwalu, z drugiej, wciąż pojawiają się nowe 
zespoły, bo „Swojskie Granie” urasta do roli 
ważnego „pola konfrontacji” artystycznej 
zespołów śpiewaczych i folklorystycznych. 
A i sam charakter spotkania się zmienia, 
o czym najlepiej świadczy choćby występ 
grupy „Modry Len” z Górzyna koło Lub-

ska. Kobiecy zespół występuje w galowych 
strojach strażackich. I nie jest to przypa-
dek, bo u siebie „Len” stał się zaczynem 
innego festiwalu – „Mundurowo na ludo-
wo”, łączącego nutki folkloru i charaktery-
stycznych dla OSP piosenek.

Walter Straszak, organizator leśniań-
skiego Festiwalu, szef niezwykle dziarskiej 
grupy „Smolniczanie” i przewodniczą-
cy Rady Gminy i Miasta w jednej osobie 
odetchnął z ulgą dopiero krótko po dwu-
nastej w południe. Wtedy upewnił się, że 
większość zespołów już jest na miejscu, 
a inne dojeżdżają do Leśnej. – Festiwal ro-
śnie – powiedział – i takie sytuacje, że za-
czynamy imprezę, choć nie ma kompletu 
zespołów przy scenie, będą się – niestety – 
zdarzać. Trudno ściągać ludzi od rana, je-
śli będą występowali dopiero przed godz. 

20. A ze względu na liczbę zespołów tak 
mamy ułożony program.  Jasne, że lepiej 
byłoby, gdyby wszystkie grupy mogły po-
słuchać „konkurencji”, ale przecież rożne 
sytuacje personalne się zdarzają i musimy 
to rozumieć.

Rozumieli to także widzowie, zaska-
kiwani niekiedy sposobem anonsowania 
zespołów, bo – „po znajomości” – pożar-
niczki z „Modrego Lnu” zostały zapowie-
dziane na scenie… wyciem syren strażac-
kich. Koledzy z OSP z Szyszkowej, którzy 
zabezpieczali imprezę postanowili w taki 
sposób zaznaczyć wejście na scenę swoich 
lubuskich partnerów.

Talent, praca i wiara

Tosia
Trudno powiedzieć, co jest najważ-

niejsze, by osiągnąć sukces w działalności 
artystycznej. Oczywiście – nie bez zna-
czenia jest przypadek, choćby trafienie na 
„swój czas” w trendach, ale przecież nie 
od przypadku zależy wszystko. Talent jest 
podstawą, z pewnością jednak nie wystar-
czy. Pasja, poparta pracą jest niezbędna, 
ale nawet w połączeniu z talentem nie daje 
gwarancji. Jeśli jednak do tego dodać wiarę 
w siebie – wizja sukcesu nabiera realnych 
kształtów.

A Antonina „Tosia’ Karnicka, czterna-
stolatka z gryfowskiego gimnazjum wierzy 
w to, co robi na tyle, że mogłaby się swoją 
wiarą w sukces podzielić z Dowództwem 
Połączonych Sztabów każdej armii świata. 
I jeszcze by tego zostało.

Faktem, że te swoje 14 lat przeżyła 
barwnie i intensywnie – między Uboczem 
pod Gryfowem, Gdańskim, prawie dwu-
letnim pobytem w Anglii…

– Ja dopiero zaczynam wędrować – 
mówi. – A sztuka będzie moim zawodem. 
Dziś jeszcze nie wiem, czy to, co robię jest 
wolne od błędów warsztatowych, czy nie, 
ale się tym nie przejmuję. Po prostu – ćwi-
czę. Jeśli zrobię coś źle, to zawsze mogę za-
cząć wszystko od nowa. Mam czas.

Uczy się w gimnazjum, jest rozbie-
gana między trzy kółka plastyczne, a po 
lekcjach, już w domu 
– eksperymentu-
je. – Najbardziej lu-
bię akryl na płótnie, 
albo suchy pastel na 
brystolu – mówi. – To 
jest względnie łatwe 
i pozwala się odprężyć. 
Ale lubię też wziąć się 
za coś większego, bar-
dziej skomplikowanego. 
I tak powstają lalki z drucianego szkieletu, 
z masy papierowej. Albo domy – z mebel-
kami, zdejmowanymi piętrami. Mini-krze-
sła, które buduję z rozciętych na kilka włó-
kien wykałaczek...

Maluje pędzlem. Albo palcami, bo to 
daje zupełnie inny efekt. Są takie tematy, 
jak choćby portret jałówki z bykiem, które 

wzbudziły na wystawach takie zaintereso-
wanie oglądających, że Tosia musiała zro-
bić kilka kopii. Na specjalne zamówienia.

Obrazy A. Karnickiej prezentowane 
były już na kilku wystawach, a w marcu/
kwietniu 2013 miała już swoją indywi-
dualną w gryfowskiej Galerii ECKI. Swój 
wernisaż, księgę gości z wpisami…

– Będę miała niedłu-
go swoje nowe wystawy, 
bo wciąż maluję, wciąż 
powstają nowe obrazy – 
mówi. – A jak skończę 
gimnazjum – wyjeż-
dżam do Wrocławia, 
do Liceum Plastycz-
nego. Może tam zo-
stanę, bo duże miasto 

stwarza większe możli-
wości. Wiem, co chcę osiągnąć i wierze, że 
wszystko się uda.

Zanim pojedzie do Wrocławia obie-
cała burmistrzowi Gryfowa, Olgierdowi 
Poniźnikowi, że zbuduje specjalną histo-
ryczną makietę Gryfowa, która powstanie 
przed wakacjami 2014 r. Prace przy niej 
już się zaczęły.

Leśna – folklor i pasja 

Swojskie granie i śpiewanie

W Lubomierzu – Festiwal trwa wersji. Przyjadą aktorzy znani z filmów, ale 
też nie zabraknie ani przedsięwzięć, które od 
kilku lat wpisały się już w tradycje Festiwa-
lu, jak koncert muzyki filmowej w kościele 
pw. św. Maternusa i WNMP (16.08.), turniej 
sprawnościowy „Aktorzy kontra swojaki”, 
itp. Będą zespoły muzyczne (Bayer Full), 
i kabarety (Rak), będzie „dzień partnerski” 
z przedstawicielami miast z Ukrainy, Czech 
i górali z Mszany i – jakżeby inaczej – ludo-
wa zabawa pod kasztanami. Nowinką będzie 
kiermasz wyrobów rękodzielniczych twór-
ców Pogórza Izerskiego, a także fakt, że ta 
edycja Festiwalu będzie współorganizowana 
nie tylko przez Stowarzyszenie Miłośników 
Filmów Komediowych „Sami Swoi” z Lubo-
mierza, ale i Stowarzyszenie LGD Partner-
stwo Izerskie oraz stowarzyszenie „Wiemy 
czego chcemy”.  

Talenty w Zawidowie
W połowie czerwca sala widowiskowa 

Ośrodka Kultury w Zawidowie wypełni-
ła się po brzegi różnorodnością talentów 
i osobowości. A wszystko za sprawą I Za-
widowskiego Pokazu Talentów. 

Na scenie Ośrodka Kultury swoje ta-
lenty zaprezentowało 35 śmiałków. Róż-
nica wieku między najmłodszym a naj-
starszym uczestnikiem to 71 lat! Było 
mnóstwo emocji, spontanicznych sytuacji, 
humoru i co najważniejsze umiejętności, 
które warte były podziwu, gromkich braw 
i owacji. Swoje talenty szerokiej publicz-
ności zaprezentowali domorośli śpiewacy, 
recytatorzy, pisarze i tancerze. Była gra na 
gitarze, keyboardzie i pianinie. Swoje pra-
ce wystawili pod ocenę publiczności także 
fotograficy, hafciarze i rysownicy. 

Zawidowskie show wygrała Aleksan-
dra Siedlecka,  która brawurowo wyrecy-
towała „Ptasie radio” Juliana Tuwima. To 
jej talent najbardziej urzekł widzów i tym 
samym otrzymała Nagrodę Publiczności. 

To była pierwsza taka impreza w Zawi-
dowie. Jak zapowiada organizator – Ośro-
dek Kultury w Zawidowie – nie ostatnia. 
Kolejna sesja talentów – za rok. 

4 maja odbyło się huczne otwarcie 
Czarciego Młyna i czerniawskie grillowa-
nie. Czarci Młyn jest jednym z najcenniej-
szych zabytków Świeradowa– Zdroju,  po-
wstał ok. 1890 r. Podstawowe wyposażenie 
młyna jest oryginalne i pochodzi z okresu 
jego budowy. Młyn jest typowym przy-
kładem budownictwa pogranicza śląsko-
czeskiego. Maszyny i urządzenia funk-
cjonujące w nim po dziś dzień są typowe 
dla wyposażenia młynów gospodarczych 
z przełomu XIX/XX w. oraz młynów bu-
dowanych w tzw. systemie amerykańskim, 
gdzie transport zboża był całkowicie zme-
chanizowany. Do ok. 1951 r. młyn wodny 
dysponował napędem z koła wodnego, 
nasiębiernego o średnicy 6,5 m. Koło jest 
dziś jednym z nielicznych zachowanych 
na Dolnym Śląsku. W 1957 r., po 6 letniej 
przerwie spowodowanej awarią młyna, 
uruchomiono go powtórnie w oparciu 
o napęd z przedwojennego silnika elek-
trycznego. Od tego czasu ani konstrukcja 
budynku, ani maszyny i urządzenia młyń-
skie nie były modernizowane. W ramach 
projektu “Zobaczyć krajobraz – dotknąć 
przeszłość” rewitalizacji i odnowieniu 
uległo zarówno zewnętrzna fasada i dach 
budynku, jego wnętrze ale również odno-
wiono i zagospodarowano całe otoczenie 
młyna. W latach 2011-2012 młyn docze-
kał się rewitalizacji, dzięki której w budy-
nek został całkowicie wyremontowany, 

a maszyny i urządzenia w nim funkcjonu-
jące zostały odrestaurowane. Ogromnym 
sukcesem jest uruchomienie koła wodne-
go. Dla gości odwiedzających młyn do-
stępny jest punkt informacyjny, wybudo-
wano wiatę pod którą wymurowano grilla 
z rusztem i kominem. Specjalnością młyna 
jest chleb pieczony w nowym piecu, poda-
wany ze smalcem i ogórkiem kiszonym. 
Obiekt został przystosowany dla osób nie-
pełnosprawnych.

Podczas imprezy zorganizowano licz-
ne konkursy dla przybyłych mieszkańców 
i gości: świeradowski pomysł na karków-
kę – rodzinne zawody w grillowaniu, Ka-
napkowe obrazki – konkurs dla dzieci od 7 
do 12 lat, TAK SMAKUJE ŚWIERADÓW 
– konkurs dla dorosłych na potrawę wyko-
naną z lokalnych produktów. 

Dziś w „Czarcim Młynie” zmęczony 
podróżny może zasiąść i ogrzać zmarznię-
te kości przy 100-letnim piecu chlebowym, 
zjeść chleb wypiekany sposobem naszych 
pradziadków oraz zabrać ze sobą świe-
żo zmieloną mąkę, aby móc wspominać 
w domu tajemniczą atmosferę „Czarciego 
Młyna”.

Aby ustrzec się złośliwości Czarta 
ukrywającego się gdzieś w „Czarcim Mły-
nie”, należy, tak jak czyniono to od zawsze, 
przed przekroczeniem wierzei Młyna do-
tknąć głowy lwa, strzegącego wejścia, mły-
na oraz wszystkich jego gości.

Czy wiecie, że...
… samorząd Leśnej, której obszar roz-
ciąga się – jak sama nazwa wskazuje 
– nad Zalewem Leśniańskim nie ma 
ani metra swojej plaży? Nie ma nawet 
jednej działki komunalnej nad wodą. 
Jakoś tak się udało podzielić własności 
między przedsiębiorców prywatnych 
i Skarb Państwa, że gmina ma tylko 
„widoki na wodę”…

Świeradowskie grillowanie z czartemLGD 
a rybołówstwo morskie
W trakcie Warsztatów szkoleniowych 

„PO Zrównoważony rozwój sektora rybo-
łówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 
2007-2013” które odbywały się w Świerado-
wie –Zdroju w dniach 11-12 czerwca, swoją 
działalność zaprezentowało LGD Partner-
stwo Izerskie.  W trakcie wystąpienia Prezes   
Bożena Mulik zaprezentowała uczestnikom 
rezultaty PROW 2007-2013 na terenie Part-
nerstwa Izerskiego. Przybliżyła także spe-
cyfikę obszaru, omówiła atrakcje i walory 
naszego regionu. Uczestnicy warsztatów 
mieli możliwość skosztowania produktów 
lokalnych przygotowywanych  na obszarze  
LGD.  Na stoisku znalazły się czarne gołąbki 
krużewnickie, gęś nadziewana naleśnikami, 
chleby izerskie, pierogi szałasowe czy też 
słodkie ciasta i podpłomyki. Nie zabrakło 
naszego kulinarnego specjału – „świnki 
pieczonej po zaciszańsku”, produktu zare-
jestrowanego w Ministerstwie Rolnictwa, 
który cieszył się dużym (i zrozumiałym) 
powodzeniem wśród uczestników. 

Mur wiekowy – jak nowy
Stowarzyszenie „Razem więcej” w Grudzy 
w ramach Programu osi 4 LEADER działania 
413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwo-
ju z zakresu małych projektów  objętego 
PROW 2017-2013 zrealizowała operację pt. 
„Remont XVI wiecznego muru wkoło ko-
ścioła pw. Ścięcia Głowy Św. Jana Chrzci-
ciela w Nowej Kamienicy”. Jej celem jest 
zachowanie dziedzictwa kulturowego i hi-
storycznego. W tym przypadku – przez od-
budowę, renowację i remont XVI wieczne-
go muru wokół zabytkowego kościoła pw. 
Ścięcia Głowy Św. Jana Chrzciciela w Nowej 
Kamienicy, objętego ewidencją zabytków. 
Zadanie zrealizowane zostało z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolne-
go na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Członkinie zespołów otrzymały wydaw-
nictwa  naszego LGD, a skrzaty były wszę-
dobylskie.

Aleja filmowców w Lubomierzu jest już imponująca.



Kwartalnik  •  ECHA IZERSKIE  • „STOWARZYSZENIE LGD PARTNERSTWO IZERSKIE” •  Nr 18 (2013)
Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich12
Kwartalnik  •  ECHA IZERSKIE  • „STOWARZYSZENIE LGD PARTNERSTWO IZERSKIE” •  Nr 18 (2013)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 13

Proboszcz  
w piłkarskich 
getrach

Za domem, w którym mieszka stoi była szopa. Dziś 
w odnowionej już połowie tej szopy stoi stół do ping-pon-
ga, „piłkarzyki” i stół do bilardu. Za przepierzeniem re-
montowane jest kolejne pomieszczenia. Będzie siłownia, 
a właściwie już zaczyna być, bo dwie maszyny do treningu 
już są przywiezione. Trzeba tylko skończyć odświeżanie 
tego pomieszczenia i kupić jeszcze ze dwie maszyny. A za 
ścianą szopy – rozległe pole – dokładnie, jak z klipa mu-
zycznego o rżysku i San Francisco.

– Ale nie będziemy tam budowali żadnych domów – 
mówi ksiądz Remigiusz Tobera, proboszcz parafii w Kotli-
skach, gmina Lwówek Śląski. – Ten teren już jest przygoto-
wany pod boisko. Będzie oświetlone, żeby i dzieci, i starsi 
mogli grać popołudniami do późnej jesieni.

Ksiądz Remigiusz jest napastnikiem. A dokładnie – był 
nim, bo grał na tej pozycji w kilku drużynach. – Na boisku 
byłem piłkarzem, nie księdzem – wspomina – więc obroń-
cy drużyny przeciwnej obijali mnie od czasu do czasu. Taka 

jest gra. Ja miałem strzelać bramki, a oni mieli mi na to nie 
pozwalać. Ale nigdy nie dostałem czerwonej kartki. Żółtej 
też nie pamiętam. Dla mnie piłka nożna jest znakomitą 
okazją i sposobem na relaks. A piłkarze – też ludzie, więc 
potrzebują od czasu do czasu wsparcia, rozmowy, zaufania. 
Chcą spytać o ważne sprawy kogoś, kto biega z nimi po bo-
isku, ale jednocześnie może stanowić punkt odniesienia do 
rozumienia trudnych problemów. Zostałem zrzeszonym 
piłkarzem będąc już księdzem. Byłem od 2007 r. kapelanem 
drużyny piłkarskiej KGHM Zagłębie Lubin.

– To nie biskup mi nakazał, a sami piłkarze zapropono-
wali – powiedział. – Lubię piłkę. Grałem w różnych dru-
żynach, począwszy od Hot Tur Borowice. Pamiętam swoją 
pierwszą bramkę, strzeliłem ją na swoje 30 urodziny z me-
czu z Met Gumem Podgórzyn. 

Kibicuje Zagłębiu, a pomaga „swojej” drużynie z Ko-
tlisk. – Trochę nawet grałem w tej drużynie, ale sądzę, 
że będzie lepiej, jeśli oni będą samodzielni, a ja zajmę się 
wspieraniem zainteresowania sportem w ogóle – stąd po-
mysł hali, boiska.

Ale piłka nożna wciąga. Mój przyjaciel jest trenerem 
reprezentacji Polski w piłce nożnej kobiet, poprosił mnie 
o współpracę i jestem takim duchowym opiekunem ze-
społu, który on prowadzi. Tak jest lepiej – męska piłka 
nożna, to przepływy ogromnych pieniędzy i napięć – nie 
tylko sportowych. Kobieca nie jest tak skomercjalizowana, 
tam znajduję dobrą aurę do swojej pracy. 

– Czy sport i osobisty udział w sporcie pozwala lepiej 
pełnić obowiązki proboszcza?

– Chyba tak, choćby z tego powodu, że w sporcie 
występują duże emocje u ludzi na co dzień spokojnych 
i wyważonych. Jeśli jest się blisko nich, to pozwala na do-
strzeganie ludzkich potrzeb w ekstremalnych sytuacjach, 
można diagnozować źródła trudnych zachowań i skutecz-
niej szukać sposobów ich rozładowania. A przede wszyst-
kim – sport towarzyszy ludziom od tysiącleci i jest do-
brym sposobem na wypełnienie ważnych części naszego 
życia. Nie chcę o tym opowiadać. Chcę to pokazać i dla-
tego częścią mojej pracy w Kotliskach jest właśnie sport. 
Mam ogromną nadzieję, że współmieszkańcy parafii będą 
go rozumieli tak, jak ja i czerpali z niego możliwie dużo 
radości. 

Tu nie powstanie San Francisco, a… boisko

Z udziałem Burmistrza, Andrzeja Jasińskiego, wielu ro-
dziców, a przede wszystkim – nauczycieli i dzieci z przed-
szkola w Mirsku odbyła się uroczystość nadania imienia 
„Skrzatów Izerskich” tamtejszej placówce. – Mamy – jako 
LGD – ogromną satysfakcję, że wydana przez nasze Sto-
warzyszenie książeczka „Opowieści skrzatów izerskich” 
stała się inspiracją do nadania tego imienia – powiedziała 
Bożena Mulik, prezes Stowarzyszenia, podczas uroczysto-
ści, która (a jakże) odbyła się w Dniu Dziecka, 1 czerwca 
2013 r. – Skoro uznaliście Państwo, że to wydawnictwo 
jest i ciekawe, i inspirujące, to chcę powiedzieć, że jeszcze 
w czerwcu ukaże się następna książeczka z tej serii, a jeśli 
nic nie stanie na przeszkodzie, to w latach 2014 i 2015 będą 
wydane kolejne. Ale Wy jesteście pierwszymi, którzy z na-
szego wydawnictwa skorzystaliście w taki sposób i bardzo 
Wam za to dziękuję.

Dyrektor przedszkola, Elżbieta Śnieżek, dziękując 
rodzicom dzieci i władzom gminy za udzieloną pomoc 
w pracy oświaty, mówiły właśnie o tym, że każde działanie, 
które w efekcie integruje lokalne społeczności wokół waż-
nych spraw, powinno być wysoko cenione. A w sprawach 
edukacji nie ma rzeczy drobnych, są tylko ważne. I to, że 
jedna z mam przedszkolaków zrobiła świetny projekt no-
wego logo przedszkola, a ojciec innego, przywiózł 12 ton 

piasku do trzech piaskownic, 
państwo Śliwińscy zadbali 
o zieleń w ogrodzie, a Krzysz-
tof Owiejko  ufundował wy-
konanie wspomnianego logo 
oraz figurkę izerskiego skrza-
ta, witającego w przedszkolu 
– to wszystko służy nie tylko 
dzieciom, ale i zbliża do siebie 
mieszkańców.

I my tam byliśmy, skosz-
towaliśmy okolicznościowego 
tortu i ciast (były pyszne!), 
rozmawialiśmy o tym, jak 
bardzo na korzyść zmienił się 
stuletni budynek zajmowany 

dziś przez przedszkole i co 
jeszcze można tam zrobić. 
A że mirskie przedszkolaki 
są dziećmi niezwykle rezo-
lutnymi, tego udowadniać 
nie trzeba. Na ostatniej 
stronie tego wydania „Ech 
Izerskich” publikujemy 
rozmowę z nimi, żeby każ-
dy z Czytelników mógł się 
o tym osobiście przekonać.

Izerskie Skrzaty mają „swoje” przedszkole!

Trzynaście stanowisk, dziewiętna-
ście obiektów, trasa długości ośmiu kilo-
metrów – to najkrótszy opis najnowszej 
atrakcji gminy Mirsk – ścieżki „Śladami 
dawnego górnictwa kruszców”.

O tym, że górnictwo kruszców w rejo-
nie Krobicy, Gierczyna, Przecznicy i Ko-
tliny istniało od XVI w. – z grubsza wie-
dzą wszyscy, którzy się tym choć trochę 
interesują. Roboty górnicze prowadzono 
w tym rejonie od 1576 r. aż do – z prze-
rwami – 1816. Potem były dłuższe i krót-
sze przerwy, a ostatecznie zrezygnowano 
tu z wydobycia dopiero w 1958 r. Trudno 
jest znaleźć miejsca, gdzie przez blisko 400 
lat pracowali górnicy.

Dziś na nowo odkrywamy kopalnię 
„Św. Jan”, sztolnię „Św. Leopold” i in. Fakt, 
że sanacja zainteresowania kopalniami, 
a jeszcze bardziej szeroko pojętymi pod-
ziemiami ułatwiła i przyspieszyła powsta-

nie tego „Geoparku”. Ale żeby idea mogła 
się zmaterializować potrzebni byli i entu-
zjaści i pieniądze. W konsekwencji dzięki 
„montażowi finansowemu” środków unij-
nych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska oraz Fundacji „Polska Miedź” 
i własnych pieniędzy Mirska udało się 
doprowadzić do pomyślnego finału pro-
jekt oficjalnie nazywany „Rekultywacją 
obszarów zdegradowanych działalnością 
górniczą na terenie Gminy Mirsk oraz 
utworzeniem ścieżki turystycznej – Ślada-
mi dawnego górnictwa kruszców”.

Dodatkową ciekawostką tego terenu 
jest fakt, że budowniczowie sprzed wie-
ków umieli wykorzystać wszelkie walory 
terenu – piętrzyli wodę na lokalnych poto-
kach, by napędzać nią koła wodne, służące 
z kolei… odprowadzeniu wody z terenów 
kopalni i niektórych szybów.

Dobywano tu rudy kobaltu (w kopalni 
Św. Karol i Fryderyk Wilhelm) i cyny (w 
kopalni Wielkie Pocieszenie). Pracowały 
zakładu uzdatniania i huty, a cicha dziś 
wieś Przecznica była miejscem produkcji 
z kobaltu niebieskiego barwnika, używa-
nego do barwienia szkła i w przemyśle 
włókienniczym – jedynym producentem 
tej substancji na terenie mocarnych wów-
czas Prus.

Według informacji pozyskanych w Mir-
sku już podczas najbliższych wakacji trasa 
wycieczkowa będzie otwarta. Jest to dla 
tej części Pogórza Izerskiego znakomita 
wiadomość. Oznacza to, że między Świe-
radowem, który znany jest z przeróżnych 
atrakcji, Gryfowem Śląskim, w którym tak-
że nie brakuje ciekawych miejsc, a potem 
Leśną, w której zamki Świecie i Czocha, ale 
też inne obiekty magnetycznie przyciągają 
turystów pojawia się „wartość dodana”. Ta 
kolejna atrakcja trudna będzie do przece-
nienia dla rozwoju turystyki w granicach 
działania Partnerstwa Izerskiego.

13 + 19 + 8 = sukces

W okolicach Mirska 
W pierwszych dniach czerwca młodzi 

adepci pożarnictwa z Zawidowa i Bernstadt 
auf dem Eigen wyjechali na międzynaro-
dowy obóz szkoleniowy. Łączyli przyjem-
ne  z pożytecznym, czyli naukę z licznymi 
atrakcjami. 

Na obóz, do jednej z miejscowości na 
Pogórzu Izerskim, pojechała 25 osobowa 
grupa dzieci z Zawidowa i niemieckiego 
Bernstadt. – To dzieci, które interesują się 
OSP, pomagają i chcą być strażakami – po-
wiedziała Monika Grabowska Stachowicz, 
pracownik Urzędu Miejskiego w Zawi-
dowie i koordynator projektu „Od adepta 
do strażaka. Polsko-niemieckie szkolenie 
z pompą!”. 

Plan dnia był ściśle wypełniony. – Mło-
dzież nie miała czasu na nudę, dzięki temu 
nie wpadała na jakieś dziwne pomysły – 
opowiada z uśmiechem koordynatorka 
projektu. 

Do dyspozycji uczestnicy mieli ośro-
dek, w którym strażacy spróbowali swoich 
sił na ściankach wspinaczkowych, rajdach 
kontrolnych i biegach na orientację. Nie 
brakowało także czasu także na rekreację, 
wycieczki krajoznawcze i wizyty w miej-
scach atrakcyjnych turystycznie. 

Przedsięwzięcie dofinansowane zostało 
z funduszy UE za pośrednictwem Eurore-
gionu Nysa. 

Szkolenie z pompą!

Czy wiecie, że...
… najmniejsza gmina w Polsce – 

Platerówka na Pogórzu Izerskim – ma 
powierzchnię raptem 48 km kwadr. 
i ok. 1.700 mieszkańców, podzielonych 
między cztery wsie, ale… ma też cały 
jeden kilometr granicy państwowej! 
Faktem, że bez przejścia granicznego, 
ale i tak mieszkańcy sobie jakoś radzą 
zmierzając do czeskiego Frydlantu.

NOWE MIEJSCA REKREACJI  
W GMINIE SULIKÓW

Trzy wiaty biesiadne wzbogaciły 
ofertę rekreacyjną i wizerunek Gminy 
Sulików. Dzięki środkom pozyskanym 
z Odnowy i Rozwoju Wsi w ramach 
PROW na lata 2007-2013 w Suliko-
wie, Mikułowej i Studniskach Gór-
nych powstały miejsca rekreacji, gdzie 
wypoczywać mogą zarówno młodsi, 
jak i starsi. W miejscowości Sulików 
biesiadna wiata stanęła na terenie Izer-
skiego Placu Zabaw, w Studniskach 
Górnych i Mikułowej na działkach 
znajdujących się w sąsiedztwie świe-
tlic wiejskich. Drewniane obiekty mają 
wymiary 4,90 x 17,12 m i wyposażone 
zostaną w tzw. „ławostoły”. 

Figura morowa
W języku współczesnym, nie wiadomo 

dlaczego określenie „morowy” znaczy to 
samo, co  „swój chłop”, „brat – łata”, któ-
remu można zaufać. (Przy okazji – musi-
my o to spytać doktora Miodka, bo pew-
nie przybędzie na zjazd z okazji 150-lecia 
szkoły w Lubomierzu, w końcu jego żona 
jest jej absolwentką).

Dawniej bowiem figury morowe były 
bowiem pamiątką po najstraszniejszych 
przeżyciach, jakie sobie mogły wyobrazić 
społeczności miast i regionów. W Lubo-
mierzu, na środku Rynku, tuż pod Ratu-
szem, stoi grupa kamiennych posągów, 
właśnie taka „figura morowa”, pamiątka 
po zarazie, jaka zgładziła dokładnie 400 lat 
temu wielką część społeczności miasteczka 
– 898 osób.

Dziś jest to efektowny zabytek w swojej 
klasie, fundacja zamożnej rodziny Tanne-

rów, która na początku XVIII w. (blisko sto 
lat po tragedii) ufundowała te rzeźby. Po-
strzegamy je tylko jako przykład efektow-
nego stylu rokoko, bez głębszych refleksji 
na temat przesłania, jakie niosą. Choćby 
dlatego, że dziś „morowy” ma już zupełnie 
inne znaczenie…
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Schnabel powraca 
do Nowogrodźca

W dniach 22 – 26 maja 2013 r. w Nowogrodźcu odbył 
się V Międzynarodowy Festiwal Muzyczny pn. „Muzyka 
u J.I. Schnabla”. Organizatorem Festiwalu było Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu, a współorga-
nizatorem niedzielnego finałowego koncertu JI.Schnabel 
– Salve Regina Sanctus i Benedictus z Missa quadragesi-
malis d-moll była Lokalna Grupa Działania –Partnerstwo 
Izerskie. Podczas finałowego koncertu zabrzmiała muzy-
ka Wielkiego Nowogrodzianina Józefa Ignacego Schnabla 
oraz Wolfganga Amadeusza Mozarta w znakomitej obsa-

dzie pod batutą prof. Marka Pijarowskiego oraz Małgorza-
ty Sapiechy-Muzioł. Soliści koncertu finałowego: Joanna 
Moskowicz – sopran, Damian Ganclarski – alt, Jędrzej 
Tomczyk – tenor, Bogdan Makal – bas. 

W V Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym pn. 
„Muzyka u J.I. Schnabla” nowogrodziecka publiczność 
podziwiała dzieła w wersji na organy i flet w wykonaniu 
znakomitych artystów Witolda Zabornego i Martyny 
Majdy, układy taneczno-baletowe Zespołu Rytmicznego 
Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Ryszarda Bu-
kowskiego we Wrocławiu, brawurową grę na cymbałach 
białoruskich Veraniki Pradzed oraz doskonałą grę na or-
ganach Sergeya Shein z Norwegii. Przestrzenne brzmienie 
siedmiu trąbek, organów i kotłów w wykonaniu znakomi-
tego zespołu: organisty dr. hab. Piotra Rojka, trębacza prof. 
Igora Cecocho oraz Zespołu Wratislavia Trumpet Consort 
nie pozostawiło nikogo obojętnym.

Sztuka w hotelu 
Pensjonat „Lusatia” jeszcze właściwie 

pachnie świeżą farbą, bo podejmuje gości 
dopiero od kilku miesięcy, a ze względu 
na nastrojowe wnętrza jego popularność 
rośnie dzięki „poczcie pantoflowej” nader 
szybko.

Ale nas w trakcie wizyty interesowała 
nie tyle efektowna konstrukcja, 
czy walory gastronomii (choć 
zapewne gościom to imponu-
je), ile dwa malowane wprost na 
ścianach obrazy.

Są one bowiem dziełem au-
torki znane z zupełnie innych 
dokonań. Wanda Dück, wła-
ścicielka pałacu w Gronowie, 
o której pisaliśmy w jednym 
z wydań „Ech Izerskich” specja-
lizuje się w tzw. malarstwie bi-
zantyjskim. Jej dziełem są freski 
w wielu świątyniach, głównie 
poza granicami Polski, choć nie 
odmawia również takich prac 
w Zgorzelcu i okolicach. W tym 

jednak przypadku jej prace mają absolut-
nie odmienny charakter. Na ścianach pen-
sjonatu widzimy sielskie obrazy w stono-
wanych brązach, znakomicie komponujące 
się z wystrojem wnętrz. Prac Wandy Duck 
raczej nie zobaczymy na zorganizowanych 
specjalnie wystawach, bo trudno jest prze-
nosić do galerii freski z kościołów, ale… 
mini-galerię stworzył u siebie właściciel 
„Lusatii” w Dłużynie, warto więc skorzy-
stać z takiej okazji i zajrzeć.

Przez Obszar LGD Partnerstwo Izerskie Przebie-
ga Droga św. Jakuba patrona pielgrzymów, wędrowców,  
wszystkich podróżujących. Symbolem szlaku jest muszla, 
którą oznaczony jest szlak dla pielgrzymów. Droga św. Ja-
kuba zaczyna się w Gnieźnie, a w Lubaniu łączy się z drugą 
nitką szlaku, która rozpoczyna się od Krzeszowa i wspól-
nie prowadzą  do Niemiec, Francji. Kończy się w katedrze 
w Santiago de Compostela w Hiszpanii. Wspólnie wraz 
z sześcioma Lokalnymi Grupami Działania z Polski, przez 
które przebiega Droga św. Jakuba: Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania Partnerstwo Izerskie, Stowarzyszenie Lo-
kalna Grupa Działania Światowid, Wielkopolska Lokalna 
Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior, Fundacja Poro-
zumienie Wzgórz Dalkowskich, Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania Kwiat Lnu, Lokalna Grupa Działania 
Partnerstwo Ducha Gór realizujemy  projekt współpracy 
„Europejskie Drogi św. Jakuba” w ramach Programu LE-
ADER.  

W dniu 10 maja 2013 partnerzy zorganizowali w Gło-
gowie  konferencję poświęconą Drodze św. Jakuba. Głów-
ny temat spotkania dotyczył przygotowania szlaku dla 
pielgrzymów zarówno wierzących, dla których pielgrzy-
mowanie będzie miało charakter przede wszystkim du-
chowy, jak i dla niewierzących, którzy wybiorą się w wę-
drówkę szlakiem w celu podziwiania przyrody, zabytków, 
poznania historii.

Konferencja w Głogowie

O koniu z koniem na koniu  
Kilkaset osób z całej Polski wzięło udział w  XVII 

Sejmiku Przewodników Górskiej Turystyki Jeździeckiej 
PTTK,, który odbył się w 19-21 kwietnia 2013 roku w Ze-
spole Dworsko-Parkowym Ignacego Jana Paderewskiego 
w Kąśnej Dolnej. Imprezę zorganizowali: Centrum Pa-
derewskiego Tarnów – Kąśna Dolna, Powiat Tarnowski, 
Gmina Ciężkowice oraz Ośrodek Jazdy Konnej „Furioso”. 

 Sejmik to impreza, której celem jest propagowanie 
i promocja turystyki konnej, promocja piosenek konne-
go szlaku oraz prezentacja środowiska i osób zajmujących 
się turystyką konną. Z prezentacją projektu współpracy 
pt.: Szlaki Konne Orężem Turystyki (SZKOT), wystąpiła 
przedstawicielka partnerów projektu, czyli Fundacji „Po-
rozumienie Wzgórz Dalkowskich”, Stowarzyszenia LGD 
„Bory Dolnośląskie” i Stowarzyszenia LGD – „Partner-
stwo Izerskie” –  Małgorzata Walczak.

M.in. odbył się Festiwal Ballady Konnego Szlaku. Łącz-
nie wystąpiło 15 zespołów w kategoriach  piosenka autor-
ska oraz cover. Jury przyznało dwa wyróżnienia. Pierwsze 
otrzymał Stefan Kobak jako zjawisko festiwalowe, drugie 
przypadło Chórowi Kameralnemu Alter Ego z Cisnej. 
Swoją nagrodę przyznała także publiczność, która najlep-
szym wykonawcą okrzyknęła Zbigniewa Widulińskiego.

W koncercie laureatów który poprowadził autor, kom-
pozytor i piosenkarz – Tomasz Szwed, sam też wystąpił 
jako gwiazda wieczoru . Kolejny sejmik już za rok.

Z  ż y c i a  L G D

„DOGTREKKING POGÓRZA IZERSKIEGO”
25.05.2013r do Olszyny zjechali zawodnicy z całego 

kraju, którzy ze swoimi czworonogami wzięli udział w za-
wodach „DogTrekking Pogórza Izerskiego”. Impreza ma na 
celu rozpropagowanie aktywnego spędzania czasu na świe-
żym powietrzu z czworonogiem. DogTrekking, czyli inaczej 
mówiąc turystyka piesza z psem – to dość młoda dyscypli-
na sportowa. Maszer (człowiek-przewodnik psa) za pomo-
cą specjalnej amortyzowanej liny (smyczy) długości do 2,5 
m łączy się ze zwierzęciem. Jedynym wymogiem imprezy 
jest pies i chęć miłego spędzenia razem czasu. W ramach 
konkursu były do pokonania 3 rodzaje dystansów : 25,  15 
oraz 10 km. Obowiązuje  podział na kobiety i mężczyzn 
oraz kategorię rodzinną, w której może startować cała ro-
dzina z jednym psem. Każdy zawodnik dostaje mapę terenu 
z punktami kontrolnymi  i ma zadanie dotrzeć do wyzna-
czonego celu. Ten, który pokona dystans w najkrótszym 
czasie – wygrywa zawody. Dla uczestników oraz przybyłych 
sympatyków psiej sfory przygotowany został stół biesiadny 
z lokalnymi potrawami oraz okazałym tortem.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i Fo-
rum Aktywizacji Obszarów Wiejskich byli organizatora-
mi  FORUM LGD – Ogólnopolskiego spotkania lokalnych 
grup działania poświęconego doświadczeniom z wdraża-
nia podejścia Leader w obecnym okresie i w planowaniu 
okresu 2014-2020. Spotkanie  odbyło się  w dniach 13-14 
maja 2013 r. w Supraślu.

FORUM było okazją do spotkania, wymiany doświad-
czeń i podsumowania dokonań organizacji wdrażających 
LEADER PROW. W programie przewidziano panele dys-
kusyjne, wystąpienia ekspertów i praktyków oraz warszta-
ty w małych grupach. Ważnym elementem FORUM stała 
się dyskusja nad dobrym zakończeniem wdrażania Osi 
LEADER PROW i wnioskami, które płyną z tego procesu 
dla Rozwoju Kierowanego przez Lokalną Społeczność (ang. 
CLLD), jak również nad okresem przejściowym pomiędzy 
okresami programowania funduszy europejskich. Do Su-
praśla zjechało się około  300 osób z całej Polski, każdy mógł 
zaprezentować swoją działalność, wymienić się doświadcze-
niami i nawiązać nowe kontakty. Byliśmy i my…

Konferencja w Supraślu

Jeśli przyjąć, że określenie „siła”, ozna-
cza metaforycznie i moc, i wielką liczbę, to 
napisanie, że „siła dziewcząt” była znakiem 
majowego Międzynarodowego Festiwalu 
Orkiestr Dętych jest jak najbardziej zasad-
ne. Festiwal im. Jerzego Szmajdzińskiego 
odbywał się tradycyjnie w Olszynie i tra-
dycyjnie jego organizatorem i inspiratorem 
był kapelmistrz Orkiestry Reprezentacyj-
nej Olszyny, Andrzej Drozdowicz.

W trakcie Festiwalu ujawniły się pewne 
mody, m.in. i taka, że w każdej orkiestrze 
spora grupka dziewcząt grała na przeróż-
nych instrumentach. – Dawniej – powie-
dział nam A. Drozdowicz – też grały, ale 
na fletach piccolo, czy obojach. Teraz biorą 
się z powodzeniem za sakshorny, puzony, 
a nawet tuby. To nowe zjawisko, jednak 
wpisuje się ściśle w tendencje w innych 
dziedzinach, bo kobiety łamią wszelkie 

W trąbkach dziewcząt siła…

Olszyna – Festiwal Orkiestr Dętych
konwenanse w wielu dziedzinach. Skoro 
mogą być kierowcami (kierowczyniami?!) 
wielkich ciężarówek, czy autobusów, ofi-
cerami pożarnictwa, komandosami, czy 
dowódcami czołgów, to i muzyce są eks-
pansywne.

Gospodarze Festiwalu, orkiestra z Ol-
szyny wyróżniali się nie tylko umiejętno-
ściami muzycznymi, ale i niezwykłą sta-
rannością ubioru. – Nie może być inaczej 
– mówił kapelmistrz – bo to m.in. wyraz 
szacunku i dla naszej własnej pracy, i dla 
widzów. Choć nasza orkiestra ma status 
amatorskiej, to nawet w gronie „zawo-
dowców” znajdujemy uznanie.

Olszyna jest jedyną gminą Pogórza 
i jedną z nielicznych w ogóle, która ma 
swoją własną samorządową orkiestrę. 
Niełatwo utrzymać niezawodowy zespół, 
bo każda matura i studia muszą powodo-

wać wykruszanie się orkiestrantów. Suk-
cesywnie jednak przychodzą nowi i udaje 
się utrzymać „koncertowy” stan, 32 – 34 
muzyków.

Podczas Festiwalu odbył się też nieco-
dzienny koncert – niezależnie od popisów 
pojedynczych orkiestr kilka utworów zo-
stało odegranych wspólnie przez wszystkie 
naraz. Utrzymanie muzycznych rygorów 
przez ponad 300 osób pod jedną batutą 
bez wcześniejszych prób z całą pewnością 
zaimponowało widowni. Dyrygenci pora-
dzili sobie „śpiewająco”.

Na pytanie: jaki jest związek tragicznej 
śmierci Jerzego Szmajdzińskiego z nada-
niem jego imienia Festiwalowi, burmistrz 
Olszyny, Leszek Leśko odpowiedział krót-
ko: – Żaden, bo nadaliśmy imię J. Szmaj-
dzińskiego tej imprezie od początku. Po-
seł Szmajdziński, Minister ON zawsze był 
przyjacielem naszej Gminy i uhonorowa-
liśmy to jeszcze za jego życia. Mieliśmy 
szczęście przyjmować go właśnie na tym 
Festiwalu w pierwszych edycjach imprezy.

Andrzej Drozdowicz – kapelmistrz 
Reprezentacyjnej Orkiestry Olszyny

Żuk – obywatelem
Wieloletni dyrektor kopalni, a od niedawna wicepre-

zes koncernu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjo-
nalna, Stanisław Żuk, odebrał 23 maja br. akt przyznania 
honorowego obywatelstwa Zawidowa. Radni wyróżnili 
go w ten sposób za zaangażowanie w sprawy miasta i ca-
łego Dolnego Śląska w dziedzinie gospodarki.

Tytuł Honorowego Obywatela Zawidowa jest naj-
wyższym wyróżnieniem nadawanym przez Radę Miej-
ską. W ten sposób Rada nagradza ludzi, którzy w sposób 
szczególny wpisali się w pamięć mieszkańców miasta, 
a także szczyci się swoimi związkami z ludźmi o szcze-
gólnych osiągnięciach i osobowości.

Laudację na cześć Stanisława Żuka wygłosił Andrzej 
Pilarski – przewodniczący Rady Miejskiej. 

Stanisław Żuk urodził się 1 października 1954 roku. 
Z Zawidowem związany był od 1968 roku. W boga-
tyńskiej Kopalni Węgla Brunatnego przeszedł niemal 
wszystkie szczeble wtajemniczenia zawodowego – od 
stanowiska elektromontera, poprzez sztygara oddzia-
łowego, zastępcę zawiadowcy kopalni, aż po dyrektora 
przedsiębiorstwa.

Kilka miesięcy temu otrzymał od rady nadzorczej 
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna propozy-
cję zostania wiceprezesem tego koncernu zatrudniające-
go ponad 22 tys. osób w kraju.

SZKOLENIE LGD W KRAKOWIE
W dniach 5 – 7 czerwca 2013 roku przedstawiciele 

Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie uczestniczyli 
w szkoleniu na temat: "Metodyki budowy oddolnych zin-
tegrowanych strategii rozwoju obszaru z wykorzystaniem 
wsparcia z wielu funduszy". Szkolenie skierowane było do 
kadr biorących udział we Wdrażaniu LSR, zostało zorgani-
zowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwino-
wie  Oddział w Krakowie.  

Szkolenie  miało charakter metodyczny przygotowujący 
Lokalną Grupę Działania do opracowania planu strategicz-
nego zgodnie z uniwersalnymi zasadami zarządzania roz-
wojem obszaru. Program szkolenia był realizowany poprzez 
wykłady i zajęcia warsztatowe o bardzo szerokiej tematyce. 

W trakcie zajęć omówiono istotę planowania strate-
gicznego, cele, zasady, metody oraz składniki strategii. Za-
jęcia dotyczyły diagnozie obszaru, identyfikacji problemów 
ich przyczyn i następstw, budowaniu celów i wskaźników. 
Istotnym elementem szkolenia były techniki i narzędzia ba-
dawcze, a także projektowanie kryteriów oceny w kontek-
ście wyboru projektów. Dużym zainteresowaniem cieszył 
się wykład poświęcony pracom nad przygotowaniem do 
nowego okresu programowania w zakresie podejścia LE-
ADER. Umiejętności i wiedza zdobyta w trakcie szkolenia  
niewątpliwie  ułatwią opracowanie strategii na nowy okres 
programowania dla obszaru LGD Partnerstwo Izerskie. 

Obrazy Wandy Dück
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Świadomi, że o sprawach poważnych 
można rozmawiać wyłącznie z ludźmi 
poważnymi wybraliśmy się na rozmowę 
o polityce do przedszkolaków w Mir-
sku. Pojechaliśmy tam „po znajomości”, 
w końcu to przedszkole „Skrzatów Izer-
skich” i wcale się tego nie wstydzimy, bo 
lubimy takie znajomości.

– Co to jest polityka? – zapytaliśmy 
cztero– i pięciolatków.

– Trzeba siedzieć w telewizji i bez 
przerwy rozmawiać – usłyszeliśmy w od-
powiedzi.

– Ale trzeba się też bez przerwy kłó-
cić… – dodał rezolutny telewidz.

I to był właściwie koniec rozmowy, 
bo dzieci uznały zgodnie, że one się kłó-
cić nie lubią i taka polityka to nudy, więc 
o tym rozmawiać nie będziemy. Gdyby do 
takiego wniosku doszli goście z „Kawy na 
ławę”, „Piaskiem po oczach”, „Babilonu”, 
„Loży prasowej” i różnych wiadomości, to 
TV naprawdę mogłaby być ciekawsza. Ale 
nie będzie, bo dorośli lubią się kłócić za 
cudze pieniądze.

A dzieci z Mirska chciały rozmawiać. 
O podróżach.

– Co to jest podróż? 
– Jak jedziemy nad morze, albo bab-

cia wyjeżdża do Niemiec – padło natych-
miast.

– Można też jechać do Jeleniej Góry. 
To niedaleko, ale zależy czym się jedzie.

– Albo w góry, do Świeradowa, ale to 
jest bardzo daleko.

– Poleciałem do Egiptu – powiedział 
jeden maluch – i tam była całkiem nieży-
wa mumia. 

– A je też samolotem do Anglii…
– Czy samoloty latają szybko?
– Tak szybko, że jak idziemy, to go wi-

dzimy, a jak spojrzymy jeszcze raz, to już 
go nie ma.

– A ja podróżuję z babcią autobusem – 
powiedziała jedna z wnuczek. – Jeździmy 
do sklepów i kupujemy dla dziadka różne 
spodnie.

– To dziadek nie kupuje ich sam? – za-
pytaliśmy.

– Dziadek nie kupuje, bo jak słyszy 
o zakupach, to go bolą nogi i ręce, właści-
wie wszystko go boli.

– Ja też poleciałem do Anglii samolo-
tem – powiedział jeden z chłopców. – Tam 
mieszka mój kolega i on ma play station, 
a ja jeszcze wtedy nie miałem, więc pole-
ciałem i bawiliśmy się razem. 

– Poleciałeś tylko po to, żeby grać na 
play station?!

– Nie, jeszcze graliśmy w piłkę na po-
dwórko z innym chłopcem, ale nie było 
łatwo, bo on nie umiał po polsku i trzeba 
mu było tłumaczyć. I musiał przegrać, bo 
nas było dwóch.

– A co można zobaczyć w Egipcie?
– Piramidę. Wybudowali ją pustelnicy 

z takich czerwonych cegieł, albo żółtych, 
już nie pamiętam, ale dużych.

– I jak jeszcze można podróżować?
– Można na piechotę, albo rowerem, 

albo nawet na hulajnodze. Ale lepiej nie, 
bo gdyby pojechać hulajnogą w góry to 
można trafić na kamień i przewrócić się 
na plecy. A to boli. To jednak już lepiej sa-
molotem. Albo z babcią autobusem, bo też 
jest przyjemnie.

I nam było przyjemnie, chociaż z pier-
wotnego pomysłu rozmowy o polityce nic 
nie wyszło. I chyba na całe szczęście, bo po 
co rozmawiać o czymś, czego nie ma, jeśli 
można pogadać o czymś naprawdę przy-
jemnym, jak choćby wyprawa do Świera-
dowa.

Powiedzieli... pomyśleli?

Drzewo? Przepust? Most?
W Uboczu zobaczyliśmy ciekawy wi-

dok – między korzeniami okazałego drze-
wa przepływa strumień. Korzenie zresztą 
obudowane są cegłami. Widać, że ktoś je 
wzmocnił, by woda nie rozmyła gruntu. 
I tylko nie wiadomo teraz, czy te korze-
nie żywego drzewa nie są przypadkiem 
najbardziej oryginalnym przepustem 
w krajach Europy środkowo-wschodniej, 
albo i dalej? Czy zgłaszamy to jako rekord 

osobliwości do jakiej kolejnej księgi rekor-
dów? A może założymy ‘WIELKĄ KSIĘGĘ 
OSOBLIWOŚCI POGÓRZA IZERSKIE-
GO”? Ten drugi pomysł zdecydowanie 
bardziej nam się podoba. Jeśli więc Czytel-
nicy nam w tym pomogą, to w przyszłym 
roku może powstać dzieło, jakiego przed 
nami nikt tu nie stworzył? Pomożecie?  
Kto pierwszy zgłosi kolejną ciekawostkę 
do naszej „Księgi”.

O polityce i podróżach

Z przedszkolakami z Mirska 

Cytaty z różnych dyskusji:
– nie chodzi o to, by degenerować koszty – 

powiedziano podczas dyskusji ekonomicznej. 
Degeneracja języka zaszła już tak daleko, że 
zwykły wzrost kosztów dewastuje najprostsze 
myślenie.

– zastanawiam się, po co z tobą polonizuję 
– powiedział jeden radny do drugiego podczas 
sesji, a inni zastanawiali się, co on powiedział. 
W sumie wyszło, że wszyscy jednak o czymś 
myśleli, a to już jest wielka sprawa

– musimy wciąż dalej kontynuować – trzy-
krotne potwierdzenie woli kontynuacji pracy 
przez jednego z zapracowanych radnych to już 
nie jest tautologia – to jest heroizm! 

– nasza możliwość chyba będzie niemożli-
wa – nadzieja i rezygnacja w jednym, wynika-
jąca z konfrontowania szczytnych zamierzeń 
i „chudości” budżetu – to obrazek z dyskusji 

ambitnych, a niezamożnych 
– brakuje, by tego gola okrasić bramką – 

zapętlił się komentator Eurosportu 23.05.2013 
– komfort jest masakrycznie wysoki – po-

wiedział fan motoryzacji o jednym z nowych 
aut. I tylko nie wiadomo, czy ta wysoka masa-
kra to dobrze, czy źle?

– niedomówienia są do przedyskutowania 
w układzie pozytywnym – trochę barokowy 
wstęp do uzgodnienia stanowiska w drobnej 
sprawie. Nic nie znaczy, ale dobrze brzmi.

– Gdybyśmy nie mieli pecha, to nie mieli-
byśmy już niczego – tak radny opozycji skwi-
tował możliwości inwestycyjne swojej gminy, 
niewielkie, jak widać i słychać.

– Oszczędnością i pracą ludzie zdrowie 
tracą – to pointa dyskusji nt. współdziałania 
ZUS i NFZ w wysiłku nad poprawą stanu 
zdrowia Dolnoślązaków.

Napoleon tu był…
Tu, czyli we Wleniu. Jeśli nawet nie od sam, to jego żołnie-

rze. A mija właśnie w tym roku okrągłe 200 lat od pamiętnego 
sierpnia 1813, kiedy Wódz Francuzów na Pogórzu Izerskim mu-
siał zweryfikować swoje „sny o potędze”, bo klęska nad Kaczawą 
i tragedia nad Bobrem wstrząsnęły armią i nadwątliły morale 
wojska. Ale… pomimo meandrów historii do napoleońskiego 
mitu odnosimy się z życzliwością, czego przykładem są liczne 
pomniki, upamiętniające przemarsz jego armii, jak ten pomnik, 
we Wleniu, wystawiony w 2004 r.

„Pilnujcie mi tych szla-
ków…” Czy te słowa wypo-
wiedział osobiście Jan Paweł 
II, kiedy przebywał nieopo-
dal kaplicy św. Leopolda 
górującej nad Proszówką? 
Trudno powiedzieć, ale po-
noć Papież był tu 2 września 
w 1956 r. z nieliczną grupą 
przyjaciół. Wielki głaz pia-
skowca, na którym wyryto 
te słowa i nazwiska uczestni-
ków eskapady, którzy prze-
cież nie mieli najmniejszego 
pojęcia, że wędrują z przy-
szłym Papieżem, dowodzi, 
jak bardzo nieprzewidywal-
ne są koleje życia.

Pilnujcie…

IZERSKIE POMNIKI

Wypadek przy pracy 
W jednej ze wsi Pogórza zobaczyliśmy 

wielką tablicę, reklamującą fachowca – spe-
cjalistę od napraw powypadkowych. Zapewne 
jest świetnym mechanikiem i jeszcze lepszym 
blacharzem i liczył na to, że wykonawca tabli-
cy zna się na swoim fachu, czyli na ortografii. 
Przeliczył się. I morał z tego taki, że liczyć na-
leży wyłącznie na siebie, bo inaczej można się 
nam zdarzyć wypadek. Ortograficzny. Podpo-
wiadamy, że już od dawna słowo „bieżący” ma 
ustaloną inną pisownię. 


