
  Kwartalnik „Stowarzyszenia LGD PARTNERSTWO IZERSKIE”      •       Nr 19 (2013)

echa
Stowarzyszenie LGD

PARTNERSTWO
IZERSKIE

Egzemplarz

bezp
łatn

y

 IZERSKIE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich

Każdy może mieć swoją Arkę

Arka Darka 
– Jest czas hulanek i czas refleksji. Może wtedy, kiedy pojawiają 

się wnuki i życie nabiera nowego sensu. I pojawiają się myśli – co ja 
im mogę dać, jak długo się nimi będę cieszyć? Życie jest podróżą, 
bardzo często z różnymi zakrętami, ale jednak wciąż gdzieś rusza-
my, w kolejną drogę, czegoś wypatrujemy, ktoś lub coś nas spotyka. 
I każdego dnia budzimy się, by zerknąć, co nowego na horyzoncie. 
Kiedy bowiem osiadamy na mieliźnie, to już jest koniec. Bezape-
lacyjny. Ale są ludzie, którzy wędrują wciąż, jakby miało nie być 
końca świata…

Od Redaktora 
Wczesnojesienne wydanie „Ech Izerskich” poświę-

camy z reguły po części wakacjom (które minęły), do-
żynkom (które kończą rolniczy sezon) i tekstom natu-
ry refleksyjnej, bo jesień temu sprzyja.

Nie inaczej jest w tym wydaniu – relacjom i foto-re-
lacjom z dożynek poświęcamy sporą część numeru, nie 
mniej miejsca przeznaczamy dla informacji o przed-
sięwzięciach, w których braliśmy udział, albo i takich, 
które organizowaliśmy. Oczywiście – ze sztandarową, 
to znaczy Izerskimi Klimatami na czele. Ale też jest 
o rekonstrukcji bitwy nad Bobrem w okolicach Lwów-
ka, imieninach Henryka, Dniu Placka i wielu innych. 
Skracaliśmy się w tych tekstach mocno, bo tematów do 
zapisania było tak wiele, że gazeta trzeszczy w szwach. 
Jeśli zatrzeszczy jeszcze bardziej, przyjdzie nam doło-
żyć ze cztery strony, co już kiedyś miało miejsce. Od 
takiego przybytku głowa nie zaboli.

Ale – jak w każdym numerze – chcemy zwrócić 
szczególną uwagę na ludzi. I tych, którzy parają się 
działalnością artystyczną, i tych, którzy są twórcami 
nie aspirującymi do posiadania tego statusu, a są nie-
zwykle kolorowi i kreatywnie, i tych, których nazywa-
my potocznie, a niesprawiedliwie – zwyczajnymi ludź-
mi. Każdy z nich na swój sposób, od przedszkolaka do 
nestora buduje obraz Pogórza Izerskiego, więc jest dla 
nas ważny niezwykle. O kilkorgu z nich piszemy i ży-
czymy dobrej lektury przy poznawaniu ich życiorysów, 
zapisanych w „Echach”.

Redaktor Naczelna 
Bożena Mulik

Pedagogom 
na Pogórzu Izerskim
w dniu ich Święta – Dnia Edukacji 

Narodowej – życzymy spełnienia zawodowych 
i osobistych marzeń, realizacji zawodowych 

i prywatnych zamierzeń. Wierzymy, że 
Wasi wychowankowie darzą Was należnym 
szacunkiem i zachowają w dobrej pamięci, gdy 
już będą dorosłymi ludźmi, rozpoczynającymi 
swoje zawodowe kariery, ale pamiętającymi, 

że są absolwentami konkretnej szkoły, 
wychowankami konkretnych pedagogów. 

Życzymy uśmiechu na co dzień i okazji do 
stawiania przede wszystkim „szóstek”.

Zarząd i Pracownicy Biura LGD 
 „Partnerstwo Izerskie”

Ciąg dalszy na str. 12

DOŻYNKI

Bitwa nad Bobrem

Izerskie Klimaty

Dokładnie dwieście lat temu, w sierpniu 1813 r. wojska Napo-
leona, cesarza Francuzów, podjęły walkę z przeważającymi siłami 
Prusaków i Francuzów w okolicach Lwówka Śląskiego i innych 
miejscowości nad Bobrem i Kwisą. Wcześniej przez kilka tygodni 
powstawały obozy, Francuzi odpoczywali po fatalnej ekspedycji 
w głąb Rosji, a nawet hucznie obchodzili urodziny swojego wodza, 
przypadające właśnie w sierpniu . U schyłku miesiąca rozegrał się 
ich dramat nieopodal dzisiejszych Płakowic, ale i w innych miej-
scach regionu. Po dwóch wiekach kilka oddziałów zrekonstruowa-
ło – przy udziale organizacyjnym Partnerstwa Izerskiego – jedną 
z potyczek. Mieszkańcy Lwówka tłumnie wylegli na wały…

Po trudnych żniwach – dożynki, postrzegane jako finał całorocz-
nej niemal pracy. Dla wielu rolników – ruletka, bo nigdy nie wia-
domo, czy będą majowe mrozy, czy spadną lipcowe deszcze, czy też 
trwać będzie susza w czasie, w którym rośliny potrzebują wilgoci. 
A jeśli nawet wszystko pójdzie w miarę dobrze, to wówczas zacznie 
się nerwowe oczekiwanie na to, jak się zachowa rynek? Czy ceny 
skupu zagwarantują przetrwanie w godziwych warunkach do no-
wych zbiorów, czy trzeba będzie żonglować plonami, sprzedawać 
część od razu taniej, czy czekać na lepsze czasy i ceny. Rolnictwo 
jest bowiem tą formą działalności gospodarczej, w której karty roz-
daje natura, a ludzie co najwyżej mogą starać się grać va bank.

Ale czas dożynek, to czas dobrej zabawy. Na zdjęciu – wójt gmi-
ny Siekierczyn, Janusz Niekrasz z jednym z okolicznościowych 
wieńców.

W Mirsku, tradycyjnie w lipcu odbyło się spotkanie twórców, ar-
tystów dojrzałych i początkujących, ale też przedstawicieli wszyst-
kich gmin Partnerstwa Izerskiego, którzy mają nie tylko okazję do 
spotkań, udziału w kiermaszach i pochwalenia się dorobkiem, ale 
też zobaczenia efektów działalności młodych muzyków, wokali-
stów, tancerzy, fotografów, i in. Dla rękodzielników jest to jedna 
z najważniejszych konfrontacji, ale i na mirskiej scenie przez cały 
dzień można oglądać imponujące prezentacje. Byliśmy pod wra-
żeniem skali talentu, o czym informujemy na stronie …. 

Ciąg dalszy na str. 5-6
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W roku 1933, w 700 rocznicę założenia Nowogrodźca Georg 
Buchwald, 24-letni syn znanego w owym czasie garncarza Bru-
nona Buchwalda,  wykonał gliniany garniec o wysokości 3,34 m 
i pojemności… aż 8702 litry!

Surowcem do stworzenia tego rekordowego garnca była miej-
scowa glina, ale problemy technologiczne były ogromne. Nie 
było bowiem takiego pieca, żeby można było wypalić to naczynie 
w jednym kawałku. Autor dzieła wykonywał je etapami, na ko-
niec położył brązowy kolor na glinę i umieścił napis: „Najwięk-
szy garniec na świecie, wykonany w jubileusz 1933 przez Georga 
Buchwalda, pojemność 8702 litry”.

Garniec nie miał długiego żywota – został 
zniszczony w trudnych do ustalenia oko-
licznościach w 1945 r., po raptem 12 latach 
istnienia.

Garniec– rekordzista nie był pierwszym 
takim okazem w Nowogrodźcu. Tutejsi 
rzemieślnicy już od dawna starali się two-
rzyć wielkie gliniane dzieła.  W 1926 r. Józef 
Lachmann wykonał wazę wysokości 1.73 cm, 
mieszczącą 265 l płynu. Jeszcze wcześniej 
dwaj garncarze z Nowogrodźca też próbo-
wali bić rekordy, niemniej Georg Buchwald, 
pracując 270 godzin przy wyrobie jednego 
tylko naczynia pobił wszelkie ówczesne re-
kordy w tej dziedzinie.

Ale w marcu 2013 r. Gmina Nowogro-
dziec podpisała umowę z konsorcjum firm 

ceramiczno-budowlanych na stworzenie jeszcze większego garn-
ca, a właściwie „garnca – fontanny”, który ozdobił nowogrodzki 
Rynek. Ten jest jeszcze większy, ma bowiem wysokość 3,30 m !      

Jest to najprawdopodobniej największe naczynie ceramiczne 
na świecie. Z dostępnych danych wynika, że do tej pory gliniany 
rekordzista w Korei ma niespełna 2,5 m wysokości.

Cała sprawa była technologicznie co najmniej tak samo trud-
na, jak produkcja garnka przed 80 laty, bo tym razem wprawdzie 
łatwiej było o wypalenie, ale ulokowanie tego dzieła (autorstwa 
ceramika– artysty, Andrzeja Trzaski) wymagała i zgód konser-

watora zabytków, i skomplikowanych 
operacji zamieszczenia w garncu oraz 
w okalającej go cembrowinie przeróż-
nych instalacji.

W niedzielę, 18 sierpnia 2013 gar-
niec-fontanna został uroczyście od-
słonięty, a niebawem przekonamy się, 
czy starania o zapisanie go do księgi 
Rekordów Guinnesa będzie skuteczne. 
Byłby to chyba pierwszy rekord Guin-
nesa na obszarze Pogórza Izerskiego!

Chociaż… gdybyśmy uważnie 
obejrzeli się wokół, to nie jest wyklu-
czone, że znajdziemy inne zjawiska 
(przedmioty), które na taki tytuł tak-
że zasługują.   Czekamy na informa-
cje czytelników.                            

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

Traktem 
Małych Wulkanów
– To jest – wbrew potocznym wyobrażeniom – jeden 

z najbardziej intrygujących obszarów nie tylko na Pogó-
rzu Izerskim – powiedziała Jolanta Loritz-Dobrowolska. 
Mieszka w Studniskach (gmina Sulików), a wędruje licz-
nymi szlakami nadgranicza. Wszędzie wokół można na-
tknąć się na bazalt – materialną pozostałość po licznych 
wulkanach, jakie tu istniały – bagatela – 25 do 65 milionów 
lat temu! Wówczas ruchy tektoniczne sprawiały, że z popę-
kanej skorupy Ziemi wylewała się magma. Rozlewała się 
szeroko i stygła długo, albo stygła jeszcze dłużej pozostając 
na miliony lat w postaci „neków”, to znaczy kominów ba-
zaltowych, będących wówczas swoistą rurą, która wyrzuca-
ła lawę na powierzchnię Ziemi. Dziś istnieją tu (lub jeszcze 
niedawno istniały), kopalnie bazaltu, albo jeziora powstałe 
po kopalniach.

– Wiele z tych miejsc ma swoją historię – mówi Jo-
lanta Loritz-Dobrowolska. – Nieopodal Zalewu Czerwo-
na Woda miała miejsce w połowie XVIII w. wielka bitwa 
między wojskami pruskimi i austriackimi, w której zginął 
znany ówczesny strateg, gen. Von Winterfeld. Dziś jest to 
efektowne miejsce relaksu i wypoczynku. Legendy wiąża 
się z Czubatką, najwyższym bazaltownym wzniesieniem 
w okolicy (357 m n.p.m.). Góra, zbudowana z bazaltowych 
słupów powstała według tych podań wtedy, gdy na poboż-
nego pielgrzyma napadł zbójca z ogromną maczugą. Nim 
jednak zdołał uderzyć wędrowca, dosięgła go kara – ude-
rzył weń piorun, zbójca zapadł się pod ziemię, a pozostała 
tylko maczuga, którą dziś można dostrzec w charaktery-
stycznym kształcie bazaltowych prostopadłościanów. Po-
dobne krążą o Górze Srebrnik, czy Kamiennej, w okolicach 
Radzimowa, albo o Czapli, zwanej Górą Rabusiów, czy 
Ognistej, na której wierzchołku widać jeszcze resztki śla-
dów dawnego grodziska. Odświeżenie wiedzy na ten temat 
daje szanse okolicznym wsiom na uatrakcyjnienie tury-
styki. Swego czasu, gdy Sulików był uzdrowiskiem łatwiej 

wędrówki pierwszym szynobusem, to piątym, przed wie-
czorem, można łatwo wrócić do domu.

A na trasach – mnóstwo ciekawostek, od geologiczno-
krajobrazowych, po zabytki kultury materialnej, dwory 
i pałace, a także folwarki. O bajkowej przeszłości tych ziem 
świadczą wciąż nazwy, nawet jeśli odmienione.. Przykła-
dem są Studniska Dolne, zwane dawniej „Schonbrunn”, 
czyli „Piękna Studnia”, z które czerpano ponoć uzdrawiają-
cą wodę, A kto chce się otrzeć o legendą Napoleona winien 
zajechać do Platerówki, gdzie wciąż stoi leśniczówka z 1812 
r., albo… napisać własną historię swojej wędrówki w tych 
okolicach.

było ściągnąć tu ludzi. Teraz trzeba szukać innych metod, 
ale przecież wszystko jest możliwe.

Entuzjaści turystyki i miłośnicy tych terenów zmo-
bilizowali się na tyle, że wydali mapę okolic i mini-prze-
wodnik. „Trakt małych wulkanów” ma trzy warianty, od 
krótkiej, do długiej pętli sięgającej niemal Jerzmanek pod 
Zgorzelcem do Wielkiego Lubańskiego Lasu w okolicach 
Zaręby i Siekierczyna. Można wybrać jedną z trzech opcji, 
albo na podstawie opisów skonstruować sobie indywidu-
alny plan rowerowego choćby wypadu. Dostępność tych 
okolic po uruchomieniu szynobusu Jelenia Góra – Zgo-
rzelec jest bajecznie prosta. Jeśli dojechałoby się na start 

– To nie była powódź. To nawet nie było podtopienie. 
To był zwyczajny koszmar…, nawet trudno powiedzieć, 
że katastrofa. Właściwie nie ma słów, żeby opisać sytu-
ację, kiedy w dwie godziny spadają na miasto i okolice 
123 litry deszczu na każdy metr kwadratowy i na oczach 
ludzi zrywają mosty i drogi, zwalają mury oporowe, roz-
rywają budynki, nanoszą tony mułu do mieszkań, a rano, 
jakby nic się nie stało – wody znowu jest w potokach po 
kostki, choć przed północą było jej ponad 3 metry… – 
powiedział Jan Surowiec, burmistrz Leśnej.

To najkrótsza z możliwych relacja z tego, co się dzia-
ło w Leśnej lipcową nocą 2013 r. Deszcz zaczął padać ok. 
godz. 21.15, godzinę później woda zaczęła wlewać się na 
Rynek, po kolejnej godzinie poziom jest ustabilizował, 
a potem zaczęła powoli opadać. Wstępny szacunek strat 
w jednej tylko gminie Leśna to „z grubsza” 35 – 40 mi-
lionów złotych. W dodatku Kwisa właściwie nie wylała, za 
to maleńkie Bruśnik i Potok Miłoszowski „wściekły się” 
(jak powiedziała obrazowo jedna z mieszkanek). Woda 
płynęła też ze zboczy, które z każdej strony okalają Leśną, 
leżącą jakby na dnie wielkiej miednicy. A rowy meliora-
cyjne przez dwieście – trzysta minut wyglądały jak górskie 
rzeki. Potem wszystko wróciło do normy, tyle, że proces 
usuwania szkód potrwa co najmniej trzy lata i pochłonie 
majątek.

– Nie powiem, że płakać się chce, bo trzeba zakasać 
rękawy, a nie rozpaczać – mówi Jan Surowiec, który już 
kilka dni po katastrofie wiedział, że ok. 360 rodzin zakwa-
lifikowało się do pomocy w kwocie do 6 tys. zł. Napłynęło 
już (rozmawialiśmy w pierwszych dniach sierpnia – przyp. 
aut.) 17 zgłoszeń szkód rolniczych, a kilkadziesiąt rodzin 
z pewnością zakwalifikuje się do zasiłków 20.000 zł, bo 
mają kompletnie zniszczone domy. Przed dwoma laty dro-
ga powiatowa i chodniki przy niej były gruntownie odbu-
dowane, a w tę noc zostały rozmyte. Woda zerwała połowę 
drogi na przejście graniczne i wymyła jej podbudowę na 
prawie 2 metry w głąb.

Szybko zorganizowano pomoc w różnych aspektach, 
od wody pitnej (bo kilka dni trwało oczyszczanie ujęć 
i studzien, oszacowano, że w Leśnej strażacy podejmowa-
li w tej sprawie ok. 320 interwencji). Wojsko zjawiło się, 
by odkażać budynki, trzeba było zorganizować możliwość 
pozyskania choćby „przejściowych” mebli do wielu miesz-
kań, a potem zająć się szybką naprawą dróg rolniczych, bo 
to przecież środek żniw. Dramatyczne chwile przeżywało 
kilkadziesiąt rodzin w pięciu domach, przy których woda 
uszkodziła gazociąg, bo musieli w potopie ewakuować się, 
jako że groził wybuch gazu.

P O W ó D ź

Zofia Czernow, posłanka na Sejm RP, w ubiegłym roku 
odwiedziła  po powodzi Olszynę, przyjeżdżając ogromną 
ciężarówką z materiałami budowlanymi. A 6 sierpnia 2013 
przyjechała do Leśnej, przywożąc m.in. 1.200 wiader, nie-
zbędnych do oczyszczania mieszkań i środki czystości do 
dezynfekcji, a także inne drobne sprzęty, służące ludziom. 
We współpracy z jeleniogórskimi sklepami (w tym CA-
STORAMĄ) zorganizowała kilka dni późnej kolejny trans-
port materiałów budowlanych. – Jestem wstrząśnięta tym 
nieszczęściem – powiedziała – i niesienie pomocy uważam 
za swój humanitarny obowiązek. Będę zabiegała w kolej-
nych tygodniach o to, by każdy przedsiębiorca, czy handlo-
wiec, którego na to stać, zechciał pomóc tym rodzinom, bo 
po raz kolejny utraciły tak wiele.

Po raz kolejny, bo w Leśnej nie zakończyły się prace 
przy odbudowie zniszczeń po powodzi z 2010 r., o porów-
nywalnej skali. Choć przyczyny tamtego zalania nie są takie 
same, to jednak warto się przyjrzeć powodom, dla których 
Leśna ma tak wielkie straty.

Wybudowana w początkach XX w. zapora właściwie 
powinna chronić miasto przed wielką wodą, szczególnie 
w sytuacjach, gdy wylewa Kwisa. Ale są z tym problemy, 
bo zapora piętrzy wodę dla potrzeb energetycznych, rekre-
acyjnych, a na końcu – retencyjnych, utrzymując poziom 
między 4 a 8 mln m sześc., jednak bliżej ośmiu. Oznacza to, 
że zbiornik mający ok. 16 mln m sześc. pojemności trzeba 
spuszczać, gdy poziom wody się podnosi do tej granicy, a 
wówczas cierpi Szyszkowa, czy Kościelniki, systematycznie 
zalewane. Gdyby zmienić hierarchię potrzeb i uznać reten-
cję za sprawę nadrzędną, to mieszkańcy tych wsi nie mu-
sieliby drżeć po każdych dwóch dniach deszczowej pogody. 

Ale wówczas mniej wody „na co dzień” mieliby żeglarze. 
Rodzi się pytanie – co jest ważniejsze, niższy poziom wody 
w zalewie, przy ok. 4 mln m sześc., czy też ryzyko zalewa-
nia wsi przy rezerwie na poziomie  mln? Pytanie pozornie 
retoryczne nie znajduje jasnej odpowiedzi.

– W Olszynie skutki tego deszczu są porównywalne do 
ubiegłorocznych – powiedział burmistrz Miasta i Gminy, 
Leszek Leśko. – Nie mamy precyzyjnych kosztorysów, ale 
kwota co najmniej 30 mln zł na usuwanie strat (bez za-
siłków dla ludzi) wydaje się być prawdopodobna. Mamy 
DZIEWIĘĆ zerwanych mostów, a trzy z ostatnio remon-
towanych nadają się do gruntownej przebudowy, więc mu-
simy rozpocząć pracę na dwunastu przeprawach. Zwalone 
mury oporowe, zerwane fragmenty dróg, wymyta podbu-
dowa pod drogami i straty w każdej miejscowości gminy, 
od Kałużnej, przez Zapustę, Biedrzychowice, do Krzewia 
i in. Co najmniej 245 rodzin kwalifikuje się do zasiłków 
do 6.000 zł. Szacujemy jak wiele rodzin otrzyma 20.000 zł, 
a znajdą się i takie, które będą kwalifikowane do pomocy 
w granicach 100.000 zł, bo straciły niemal wszystko.

Wprawdzie kataklizm z lipca 2013 był na tyle niety-
powy, że właściwie przed tak lejącą się zewsząd wodą 
nie było skutecznej ochrony, ale… zadziwia swoista 
niefrasobliwość mieszkańców, którzy zdają się nie 
być specjalnie zainteresowani formami ostrzegania, 
czy ochrony. Władze Leśnej zapraszają od miesięcy 
do włączenia wszystkich w sieć komunikatów sms-
owych o nadciągających deszczach. Na 11.000 tysięcy 
potencjalnych kontaktów zapisało się… 700 osób. Za-
proponowano też, by zawczasu tworzyć małe punkty 
ochrony przeciwpowodziowej, to znaczy w pobliżu 
gospodarstw zagrożonych wodą lokować „na wszel-
ki wypadek” pryzmy piachu 2 – 3 tony i w stodołach 
magazynować worki. Wszystko po to, że w chwili na-
dejścia wody okoliczne gospodarstwa miały niemal 
dosłownie pod ręką choćby takie formy przed zale-
waniem. Zainteresowanie zgłosiło niewiele ponad 20 
gospodarzy.

Największy garniec świata

Ceramiczny rekord Pogórza Izerskiego
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Miłoszów

Leśna Świecie

Drogi w Olszynie

Zofia Czernow i Jan Surowiec
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– To były szybkie żniwa prowadzone 
przy dobrej pogodzie – powiedział nam 
Edward Cwynar, wicewójt Siekierczyna. – 
Rzadko mamy do czynienia z taką sytuacją, 
że pierwszego dnia września pola są po-
sprzątane ze zbiorów – dodał. – Ale to nie 
znaczy, że rolnicy mogą czuć pełnię satys-
fakcji z plonów. Ziarna zbóż są niezbyt wiel-
kie, a ceny nie sięgają nawet połowy ubie-
głorocznych; dla przykładu – o ile za rzepak 
płacono rok temu ok. 1.2 tys. zł/tonę, to 
w tym roku – nie więcej, niż 500 zł.

Trudno o pełnię szczęścia

Po żniwach
Wójt Gminy, Janusz Niekrasz też jest 

w pewnej rozterce, bo dobrze się stało, iż 
to, co urodziła ziemia, udało się zebrać bez 
kłopotów. Sama impreza dożynkowa także 
była radosnym, dobrze przygotowanym 
spotkaniem rolników i ich rodzin. Gmina 
Siekierczyn jest na tyle dobrze zorganizo-
wana, że bez większych problemów radzi 
sobie z pozyskiwaniem środków zewnętrz-
nych, uzupełnia własny budżet kwotami, 
które pozwalają na sukcesywne podnosze-
nie standardów życia, inwestycje drogowe, 
wodno-kanalizacyjne, itp. Ale ceny, jakie 
rolnicy uzyskają za zebrane w tym roku 
plony z pewnością nie będą satysfakcjonu-
jące. I pytanie – czy taka sfera gospodarki, 
jak rolnictwo może istnieć tylko w oparciu 
o reguły wolnego rynku, wciąż pozostaje 
bez dobrej odpowiedzi.

W rolnictwie nigdy bowiem nie ma 
w pełni optymalnych warunków. Tego-
roczna wiosna była opóźniona o miesiąc, 
okres intensywnej wegetacji roślin „skur-
czył się”, później słoneczna i upalna pogo-
da miała wpływ na dojrzewanie zbóż, ale 
ziemia w końcu sierpnia była wypalona do 
tego stopnia, że poplonowa orka stała się 
skrajnie trudna. 

W Siekierczynie, podobnie jak w in-
nych przygranicznych gminach obserwuje 
się ostatnimi laty zwiększone powierzch-
nie upraw kukurydzy dla tzw. biomasy, 
sprzedawanej odbiorcom w Niemczech do 
tamtejszych gazowni. Kukurydza zbierana 
jest w stanie zielonym, nie dla ziarna, któ-
re w fazie zbiorów jest jeszcze niedojrzałe, 
ale jako surowiec do dalszego przerobu, 
właśnie w gazowniach. Po polskiej stronie 
Nysy takich instalacji jeszcze tu nie ma, 
niemieccy rolnicy nie palą się do upraw 

kukurydzy w tym celu, póki co coraz wię-
cej kukurydzianych pól widać w Siekier-
czynie, Sulikowie, gminie Zgorzelec. To 
relatywnie nowy obraz rolnictwa na Dol-
nym Śląsku.

Na zdjęciu na pierwszej stronie – wójt 
Niekrasz z jednym z wieńców, dożynkową 
panną. A konkurs wieńców do-
żynkowych w gminie wygrał inny. 
Jury konkursowe, w skład którego 
wchodzili m.in. starosta lubański 
i wójt gminy Lubań uznało, że naj-
piękniejszym wieńcem dożynek 
A.D. 2013 w gminie Siekierczyn 
jest dzieło z Nowej Karczmy. Nam 
z kolei zaimponował oryginalny 
wieniec w kształcie drabiniastego 
wózka, który miał obręcze kół wy-
sypane ziarnkami maku, a szpry-
chy i same koła pracowicie wyle-

pione ziarnkami słonecznika. Sołectwo 
w Zarębie musiało się przy nim mocno 
natrudzić, ale i Wyręba oraz pozostałe były 
równie imponujące. Jury naprawdę znala-
zło się w sytuacji nie do pozazdroszczenia, 
ale poradziło sobie nie tworząc trudnych 
sytuacji.

8 września w Orłowicach 
odbyły się  Dożynki Gminne oraz – jednocze-
śnie uroczystości jubileuszu  640-lecie Orłowic, 
podczas których mieszkańcy gminy podziękowali 
Opaczności za tegoroczne plony.

Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, 
polową, po niej rozpoczął się ceremoniał dożynko-
wy. Burmistrz Andrzej Jasiński powitał wszystkich 
przybyłych. Starostowie  dożynek wręczyli księdzu 
Molskiemu, który celebrował Mszę Świętą  kosz 
z płodami rolnym oraz bochen chleba wypieczony 
z tegorocznych zbóż . Tradycyjnie odbył się kon-
kurs wieńców dożynkowych a było ich aż dwa-
naście więc komisja miała nie lada wyzwanie aby 
wśród nich wybrać te najpiękniejsze. Ostatecznie 
I miejsce zajął Rębiszów , II – Krobica z Orłowica-
mi, III – Grudza. 

W części artystycznej na scenie zaprezentowały 
się dwa lokalne zespoły – Bogdanki i Chabry. Po 
nich  piosenkę aktorską zaprezentowała młoda ar-
tystka z Lubomierza Justyna Sieniuć, oraz zaprzy-
jaźniony zespół wokalny z Zaclerza w Czechach. 
Swój repertuar przedstawili też  Podgórzanie 
z Mroczkowic. W finale na biesiadę dożynkową, 
trwającą długo w noc zaprosił zespół Remix. 

…i w Świeciu… 
Dożynki rozpoczęła Dziękczynna Msza 

Święta, następnie barwny korowód przemasze-
rował na plac , gdzie odbywały się uroczystości 
poświęcone tegorocznym zbiorom. Zgodnie 
podkreślano, że praca na roli wymaga wiele wy-
siłku i nie zawsze daje proporcjonalne do trudu 
efekty. W uroczystości uczestniczył Burmistrz 
Leśnej Jan Surowiec, oraz zespół Smolniczanie. 
Tradycyjnie odbył się konkurs wieńców dożyn-
kowych, a podczas imprezy można było poznać 
smak lokalnych wyrobów między innymi  pie-
czonego dzika. 

W sobotę 31 sierpnia przed południem w Gro-
nowie, pojawiły się dziwne postacie ze słomy, sie-
dzące tu i tam na ławeczkach. 

To był znak dożynek! Po tradycyjnej mszy 
z kościoła na wiejskie boisko przemaszerował 
korowód z pocztem sztandarowym OSP w Gro-
nowie na czele, a tuż za nimi Starościna i Starosta 
dożynek Józefa Garbowska i Paweł Krakowiak 
i dalej sołtysi niosący kosz chleba: Edmund Buko 
z Żarskiej Wsi, Mirosław Zwoliński z Przesie-
czan, Wojciech Dobrołowicz z Gronowa… Wy-
słuchano zespołu śpiewaczego „Kwiatowianki” 
z Żarskiej Wsi, delektowano się specjałami Koła 
Gospodyń Wiejskich z Gronowa. A było czym: 
świeżynka (mięso ze świnki i dzików), bigos, 
biała kiełbasa, ziemniaki w mundurkach, sałatka 
ziemniaczana, ogórki kiszone, kiszona kapusta, 
kwaśne mleko, pasztet, kaszanka, biały ser a tak-
że chleb ze smalcem i kompot. Każdy wybierał, 
co mógł jeść. Jeśli mógł.

Biesiadnicy rozegrali Dożynkowy Tor Prze-
szkód o Grabie Sołtysa – rozwieszanie prania, 
slalom z taczką pełną ziemniaków, „pokonanie” 
sterty słomy, toczenie beli słomy oraz segre-
gacja śmieci. Najlepiej poradził sobie Henryk 
Skrętowski ze Zgorzelca, II miejsce zajął Daniel 
Butwiłowski z Gronowa a na miejscem trze-
cim musiał zadowolić się Krzysztof Zwoliński 
z Przesieczan. 

Najmłodsi uczestnicy też się nie nudzili. Cze-
kały na nich animatorki kultury z firmy Pro-
Staff, Izerskie Skrzaty Kacper i Ambroży z LGD 
Partnerstwo Izerskie, przejażdżki dla dzieci 

Gronów – udane dożynki parafialne
wozem strażackim i policyjnym a także zabawy 
i konkursy.

Gwiazdą dożynek była Kapela „Janic-
ki” z Czarnego Boru. W Gronowie wystąpili 
w dwudziestoosobowym składzie prezentując 
góralską muzykę i taniec. 

Trzeba przyznać, że tak udanej imprezy nie 
było w Gronowie od lat. Duża w tym zasługa 
mieszkańców, sołtysa Gronowa i jednocześnie 
Radnego Gminy Zgorzelec – Wojciecha Do-
brołowicza oraz Rady Sołeckiej w Gronowie, 
Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu z/s 
w Radomierzycach, Koła Gospodyń Wiejskich 
i Ochotniczej Straży Pożarnej z Gronowa, LGD 
„Partnerstwo Izerskie”  i in.  Warto dodać, że 
uczestnicy zabawy odpustowej z 3 maja 2013 
w Gronowie, cały dochód przeznaczyli na do-
żynki.

Dożynki w Olszynie 
Były światowe! z jednej strony niektóre wieńce 
przybrały kształt kuli ziemskiej z precyzyjnie 
wyrysowanymi innym gatunkiem ziarna kon-
turami kontynentów, z drugiej – na zalewanej 
ulewnym deszczem scenie wystąpiła formacja 
taneczna Moulin Rouge, wprawdzie z Henry-
kowa Lubańskiego, ale też szalenie utalento-
wana... Największą jednak atrakcją były tańce, 
podczas których tancerze trzymali nad głowa-
mi parasole, bo lało jak z cebra...

Dożynki Lubomierskie
Gości Dożynek Gminnych w Radoniowie 

witały postacie „słomianych” rolników.  Przed 
wjazdem do wielu posesji wystawiono wyko-
nane pieczołowicie z różnych materiałów go-
spodarzy i gospodynie. O skali poświęcenia 
przy tej pracy może świadczyć, że wielu miesz-
kańców oddało kukłom nawet swoje buty.  Na 
niedzielę gumiaki nie były im potrzebne.

Dożynki w Zaciszu

Dożynki Wlenia 
W Pilchowicach odbyły się Dożynki Gminne 

Wlenia. Starostami zostali Joanna Rubin i Piotr 
Konopacki. Tym razem dzień dożynek okazał 
się też ważny dla… strażaków, bo OSP w Pil-
chowicach w tym właśnie dniu, w pierwszą nie-
dzielę września została włączona do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, co zmienia 
status, ale i dokłada strażackich obowiązków. 
Za najładniejszy wieniec uznano stworzony 
w Radomicach, ale tu zdania były podzielone. 
Radomicki otrzymał nagrodę burmistrza Gmi-
ny, Bogdana Mościckiego, ale Starosta Lwówec-
ki, Józef Mrówka nagrodził wieniec sołectwa 
w Łupkach. Turniej sołectw wygrali gospoda-
rze, a przy okazji ustalono, że kolejne dożynko-
we święto odbędzie się w Kleczy.

W Zaciszu nieopodal jednego z gospodarstw agrotury-
stycznych, zgromadziły się delegacje rolników nie tylko z Je-
leniej Góry i okolic, bowiem organizatorem przedsięwzięcia 
była Dolnośląska Izba Rolnicza.

Przybyli też przedstawiciele przeróżnych związków rol-
niczych, poczty sztandarowe leśników oraz myśliwych i re-
prezentanci wielu samorządów, w tym Starosta Lwówecki 
Stanisław Mrówka. Wśród stoisk nie zabrakło oczywiście 
naszego, LGD „Partnerstwo Izerskie” oraz reprezentacji 
twórców Pogórza Izerskiego. I były wieńce dożynkowe, a ich 
fantazyjny kształt skupiał uwagę niemal wszystkich obec-
nych. Na zwieńczeniu jednego z nich widać było nawet peł-
gające płomyki świec, inny był wiernym obrazem kombajnu 
koszącego łan zbóż, z kłosami, na „koźle” siedział kombaj-
nista, mając za sobą nawet …apteczkę. Wszystko wylepione 
było precyzyjnie ziarnami rozmaitych roślin, a burtę zdobił 
napis „Bizon – Szczęść Boże”.

Podsłuchaliśmy, że wieniec wsi Janice w gminie Lubomierz 

Dożynki Lwówka Śląskiego
Z opinii obserwatorów wynika, że tegoroczne 

dożynkowe święto Gminy Lwówek Śląski było 
pod względem frekwencji rekordowe. Zorga-
nizowano je tym razem nie na stadionie miej-
skim, a w Kotliskach. I może to stało się klu-
czem do sukcesu, bo mieszczanie mają sporo 
igrzysk, natomiast mieszkańcy wsi przyjechali 
z najodleglejszych zakątków gminy. Ale akurat 
lwóweckie dożynki miały charakter… między-
narodowy, bo w Kotliskach zjawili się też Fran-
cuzi z partnerskiego miasta Noidans les Vesoul 
z merem tamtej miejscowości Jeanem-Pierrem 
Wadoux. Faktem jest, że Francuzi uczestniczą 
w lwóweckim święcie nie po raz pierwszy, a że 
lubią ludyczne klimaty, to potrafią poderwać do 
inicjowanej przez siebie zabawy całe tłumy, cze-
go dowiedli w Kotliskach.

przygotowywany był kilka tygodni, a jego wy-
gląd w pełni potwierdzał, że pracowano nad nim 
długo. „Janicki” wieniec miał kształt misternie 
wyplecionego domku. Inny z kolei – wielkiego 
wiatraka, wyższego od sporego mężczyzny.

– Ziemia – powiedziano podczas oficjalnych 
wystąpień – nie daruje żadnego błędu i żadne-
go niedopatrzenia, ale dbałym gospodarzom 
odpłaca w trójnasób za ich pracę.

(Obok na zdjęciach wieńce dożynkowe w Zaciszu)

Dożynki Gminy Lubań
W Nawojowie Śląskim odbyły się dożynki 

Gminy Lubań. Starostowie uroczystości Wanda 
Rybińska i Bartosz Łasica przekazali wójtowi 
Gminy symboliczny bochen chleba z mąki z te-
gorocznych zbiorów, jako symbol pomyślno-
ści i nadziei, a z rąk wójta bochny chleba trafi-
ły do każdego z sołectw. Gmina Lubań nie ma 
problemów z zagwarantowaniem stosownego 
programu artystycznego, bowiem i Marysieńki 
z Radostowa, i Cisowianki z Henrykowa są re-
nomowanymi zespołami, występującymi udanie 
także poza Gminą, a występując „na własnym 
boisku” starają się szczególnie. Wieniec z Mści-
szowa zajął pierwsze i zyskał nagrodę. Nie tyl-
ko finansową, bowiem dodatkową premią było 
ufundowanie przez europosłankę Lidię Geringer 
de Oedenberg wyjazdu studyjnego do Parlamen-
tu Europejskiego. Rozegrano też Turniej Sołectw 
o Puchar Wieczyście Przechodni, który przypadł 
– jak w ub. roku – sołectwu w Jałowcu.
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Ochotnicza Straż Pożarna  z reguły rywalizowała w ilości swoich 
jednostek z organizacją Kół Gospodyń Wiejskich. Ostatnio kół jest już 
nieco mniej, a OSP – „nie gaśnie”.

W gminie Leśna istnieje sześć jednostek OSP, w tym dwie w struk-
turach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, co oznacza, że są 
one i mobilne, i świetnie wyposażone w sprzęt.

– Z pewnością ponadstandardowo – podkreśla burmistrz Leśnej, 
Jan Surowiec. – Mamy 9 wozów bojowych i dwa strażackie busy. Ale to 
co jest walorem, bywa i kłopotem. Swego czasu gminy powiatu podpi-
sały – słusznie skądinąd – porozumienie, że nie ma sensu, byśmy się 
wzajemnie rozliczali za udział w akcjach ratunkowych. Zasada byłaby 

Do ognia – ochotniczo

dobra, gdyby w każdej gminie istniały OSP 
w ilości w miarę proporcjonalnej. Ale tak 
nie jest. I skutek porozumienia jest taki, 
że jeśli ktoś ma OSP, to musi płacić za jej 
działalność, nawet jeśli akcje odbywają się 
u sąsiada. A miasto Lubań jednostki OSP 
nie ma wcale… (w większej Jeleniej Górze 
– przyp. aut. – są trzy jednostki OSP). Jeśli 
się coś w Lubaniu wydarzy, to i naszej jed-
nostki tam jadą. Fakt, że Lubań ma Pań-
stwową Straż, ale ona utrzymywana jest 
z budżetu Państwa, a nie samorządu.

Nikt w Leśnej nie zamierza uchylać się 
od pomocy, zresztą istnienie OSP jest za-
pisane w dobrej tradycji wsi, ale uczciwe 
rozliczenie też by się przydało…

Na zdjęciach: charakterystyczne obiekty 
Straży na wsiach, z wieżyczką – dawniej ob-
serwacyjną – są stałym elementem krajobrazu 
na Pogórzu Izerskim. A do problematyki OSP 
powrócimy szerzej w kolejnych wydaniach.

Siedziba OSP w Zawidowie po-
wstała w 1926 r. i jest do dziś 
nieprzerwanie wykorzystywa-
na zgodnie z pierwotnym prze-
znaczeniem. Część garażowa 
ze świetlicą na piętrze  i część 
mieszkalna uzupełniają się na-
wzajem. A pamiątką po cza-
sach, kiedy zawidowianie nie 
mieli jeszcze siedziby pozostaje 
wciąż pompa strażacka, zaku-
piona przez mieszkańców na 
potrzeby straży w 1908 r.

Rudzica Siekierczyn

Zbylutów Nowogrodziec

Wiejskie chałupy… dwie…

… jedna stoi w gminie Warta Bolesła-
wiecka, w Raciborowicach. Podsuwamy 
obrazek, z którego wynika, że czasami war-
to zrewidować swoje sądy o budownictwie 
na wsi, wyjechać i się troszkę rozejrzeć.

A obok – poddana gruntownemu re-
montowi chałupa szachulcowa w Rado-
miłowicach (gmina Lwówek Śląski). Jej 
właścicielem jest specjalista, który sam 
potrafi udowodnić, że nie jest teoretykiem 
zabytkowego budownictwa, a praktykiem, 
w dodatku – nie eksperymentuje „na cu-
dzym”, bo ma już własny. 

Grudza

Rębiszów

Kiedy poszłam do wojska, miałam 17 lat… 
Razem ze mną poszły trzy siostry i trójka bra-
ci. Nikt się nad sobą nie rozczulał – była woj-
na, to trzeba było iść na front. Zresztą na co 
dzień też była tam wojna, równie przerażająca, 
tyle, że nikt nie strzelał.

Byliśmy dziećmi, kiedy zostaliśmy wygnani 
z naszego domu, spod Tarnopola. Wywiezio-
no nas furmankami, a potem pociągiem pod 
Ural. Nad ranem po prostu do wsi weszli en-
kawudziści, powiedzieli, że mama pół godzi-
ny na spakowanie się. Pamiętam, że mama się 
rozpłakała i powiedziała, że w pół godziny nie 
zdąży. Usłyszała wtedy, że nie musi nic brac, 
bo wszystko, co będzie nam potrzebne – do-
staniemy – opowiada Aniela Starczewska.

– Po takiej odzywce byliśmy przekonani, że 
jedyne co dostaniemy, to kulkę w tył głowy, 
gdzieś pod mostem, nawet byliśmy zdziwieni, 
że jednak wyszło inaczej. Właściwie mogliśmy 
się spodziewać takiego rozwoju wypadków, bo 
już wcześniej do gospodarstw polskich chło-
pów przychodzili Ukraińcy i wybierali sobie a 
to krowę, a to wieprzka. Brali, jak swoje.

Na Uralu klimat był tam taki, że nic się nie 
rodziło. Najbardziej udawała się uprawa owsa, 
ale nawet owies nie zdążył tam dojrzeć przez 
zimą. Ale jadłyśmy tę owsiankę z niedojrza-
łych ziaren, bo nie było specjalnie nic innego.

Mieszkałyśmy w ziemiankach. Oczywiste 
było, że nie ma tam pieców, elektryczności… 
Ot, dół w ziemi, przykryty deskami i darnią. 
Jakim cudem ludzie tam przeżywali zimy – do 
dziś nie wiem.

Ale nie wszyscy przeżywali. Pamiętam jeden 
rodzinny dramat, kiedy polskie małżeństwo po 
14 latach starań doczekało się dziecka. Ale ma-
luszek chorował, w końcu wzięli go do szpitala 
i jakoś tam leczyli, ale i leków nie było. Jego 
matka poszła go odwiedzić. Zimą. A do szpi-
tala było 30 kilometrów. Doszła przez mróz 
i zaspy, żeby się dowiedzieć, że chłopczyk 
umiera. Zmarł jej niemal na rękach. Wracała 
potem znowu te 30 km, ale właściwie usnęła 
w kolejnej zaspie, i pewnie sama też by umar-
ła. Odnalazł ją kierowca jakiegoś auta, spytał, 
gdzie idzie, załadował na pakę i dowiózł do tej 
ziemianki. Do dziś nie potrafię zrozumieć, jak 
oni odnaleźli tę jedną spośród dziesiątek zie-
mianek, pokrytych śniegiem na jakimś polu…

Takich dramatów, jak ten, było więcej. Mój 
ojciec na Uralu został zatrudniony do spła-
wiania drewna po rzece. Ci, którzy spławia-
li drewno dopływali do miejsc swojej pracy 
takimi „kobyłkami”, małymi tratewkami, 2 
x 1 metr. Któregoś dnia, w Zielone Świątki, 
w piątym miesiącu od wywózki ojciec z piątką 
innych ludzi wszedł na taką „kobyłkę”. Kiedy 
mama pytała, co mu dać do jedzenia, a miała 
tylko chleb i kawałek słoniny, to powiedział, że 
weźmie pajdę chleba, a słoninę nich zostawi 
dla dzieci.

Ale nisko wiszący konar zmiótł go do wody, 
a nurt rzeki wcisnął pod tamę. Kiedy po kilku 
godzinach wyciągnęli ciało ojca, to położyli je 
w szopie, w której robili na co dzień chomąta. 
Pozwolili nam obmyć go z mułu, ale przyna-
glali, żebyśmy się spieszyli, bo jak przyjedzie 
komisja, to będzie pogrzeb. I tak się stało. 
Ojciec utonął w południe, znaleźli go przed 
wieczorem, a przed północą przyjechała fur-
manka z trumną i było już po wszystkim. Był 
człowiek, nie było człowieka…

Aniela Starczewska, blisko 90-letnia miesz-
kanka Włosienia, jedna z ostatnich żyjących 
„Plateranek” opowiadała to wszystko spokoj-
nie. W kilkunastu zdaniach zawarła więcej 
treści, niż w antycznych tragediach greckich, 
ale nie zachłystywała się dramatem. Po pro-
stu – była wojna. A na wojnie dzieją się rzeczy 
straszne. Taki jest porządek świata. I taki po-
rządek trzeba zaakceptować, bo człowiek jest 

w takiej rzeczywistości nieliczącą się drobiną. 
Może umrzeć w każdej chwili, albo żyć sto lat. 
Co komu pisane…

A kiedy Walentyna, Zofia, Józefa i Anie-
la poszły do wojska, to też przecież nie było 
lepiej. Może o tyle inaczej, że jakieś skromne 
racje żywnościowe były systematycznie prze-
kazywane, ale ponadto ? – Nikt nie miał nic do 
powiedzenia – wspomina. – Przecież nie było 
koszar, więc miałyśmy kwatery w chałupach 
wskazanych przez naszego majora. Po prostu 
wchodził do jakiejś i mówił gospodarzom: tu 
będzie spało pięć, czy sześć kobiet. I nikt na-
wet nie śmiał się sprzeciwić.

Pamiętam alarmy próbne, które przeży-
wałyśmy w trakcie szkolenia. Przychodził po 
prostu nocą pod chałupę i krzyczał: Alarm 
numer jeden! A my musiałyśmy wybiegać na 
zewnątrz i zakopywać się w śnieg, bo „numer 
jeden” był przeciwlotniczy.

Choroby… medycyna… To wszystko na 
Uralu było jakąś abstrakcją. Jak ktoś poważnie 
zachorował, to najczęściej umierał. Lekarze 
niby starali się leczyć, ratować, ale leków też 
nie było, bo wojna. Pamiętam, że jakaś kobie-
ta miała rumień, taki wielki, że był jak rana. 
Niczym nie dało się go wyleczyć. Powiedzieli 
nam, że można przyłożyć lniany kompres i go 
podpalić, to jest szansa. Taka ludowa medycy-
na. I tak zrobiłyśmy. A ta kobieta nie umarła, 
tyle, że zamiast tego rumienia miała ranę od 
oparzenia.

Niby dbałyśmy o siebie, ale jak tu dbać w ta-
kich warunkach? Kto nie pracował, nie miał 
szans na jedzenie, a pracy nie dało się wybie-
rać. Przed wojskiem poszłam z siostrą szu-
kać pracy. Znaleźliśmy w kopalni. Miałyśmy 
wrzucać węgiel do takiego ogromnego pieca 
olbrzymiej koparki, napędzanej parą z kotła. 
Nosiłyśmy ten węgiel na czymś rodzaju noszy, 
ledwo nadążając. Ale i tak miałyśmy lepiej, bo 
więźniowie z pobliskiego obozu musieli ten 
węgiel wozić taczkami, do których byli – na 
wszelki wypadek – przykuci na stałe.

Aniela była w wojsku saperem, jedna z jej 
sióstr – pielęgniarką. Dla nich wszystkich 
wojna skończyła się w Warszawie, gdzie roz-
formowano Batalion Kobiecy. – Płakałyśmy ze 
szczęścia, że skończyła się wojna – wspomina 
– ale wystarczyło popatrzeć wkoło, żeby na to 
„szczęście” inaczej popatrzeć. Wokół pełno ka-
lek, bez rąk, czy nóg, ruiny i zgliszcza. Znowu 
nie było chleba… Jedna z moich sióstr straciła 
nogę. Została przypadkiem ranna od strza-
łów z pistoletu maszynowego, lekarze uznali, 
że amputacja jest najlepszym rozwiązaniem. 
Może nawet jedynym? Kiedy przyjechałyśmy 
po kilku godzinach do szpitalu w Otwocku 
zobaczyłyśmy nie tylko ją, zrozpaczoną i za-
płakaną, ale kilkadziesiąt innych dziewczyn, 
podobnie okaleczonych, leżących na własnych 

płaszczach w ogromnych zimnych salach. Łó-
żek przecież nie było. I co z tego, że wojna się 
skończyła?

W październiku przyjechały pierwsze trans-
porty „Plateranek” z Warszawy do Lipy Dol-
nej, niektóre dostały przydziały domów w Li-
pie Górnej. Ta Górna krótko potem stała się 
Zalipiem, a ta Dolna – kilkanaście lat później 
– Platerówką. Przez kilka, albo i kilkanaście 
miesięcy mieszkały razem z Niemcami, wła-
ścicielami tych domów. Jakoś się trzeba było 
dogadywać. Potem Niemcy wyjechali, a od lat 
70-tych zaczęli wracać i odwiedzać „swoje sta-
re kąty”. Bruno i Klara Miller nie przyjechali 
do Zalipia, ale ich syn – owszem, był dwa razy 
z wizytą.

– Pierwsze lata były nerwowe – Aniela 
Starczewska pamięta je dobrze. – Cały czas 
nas wszyscy straszyli, że Niemcy wrócą i nas 
wypędzą. A myśmy trochę w to wierzyli, bo 
w końcu – byliśmy wypędzani z wszystkich 
miejsc, w których żyliśmy, więc trudno było 
uwierzyć, że z tego już nas nikt nie wyrzuci. 
Że Platerówka i Zalipie to już jest nasze na za-
wsze. A na polach pociski i nie było tych pól 
czym uprawiać, bo na całą gminę przypadał 
jeden koń. Niemcy tu też nie byli zamożni, 
orali wołami, ale że była wojna i głód, to i tych 
wołów zabrakło.

Z rodziny najmłodszej z dzieci Anieli na 
wojnę poszło 7 osób, cztery siostry, trzej bra-
cia. Zadziwiającym zbiegiem okoliczności 
przeżyli wszyscy, choć nie zawsze cało. Ale nie-
długo po wojnie jeden z braci zmarł na gruźli-
cę, innym tułaczka i nieszczęścia też odebrały 
zdrowie. Drugie i trzecie pokolenie dopiero 
może w miarę klarownie myśleć o swojej przy-
szłości. Dla nich wojny są już tylko obrazkami 
z telewizji z dalekich stron świata.

Po prostu – dziewczyna na wojnie
Plateranka – 70 lat później

Historia kobiet, właściwie – dziewczyn z Kobiecego Batalionu im. E. Plater została 
opisana szczegółowo w wielu książkach. Nie będziemy do „Ech Izerskich” przepisy-
wać ich fragmentów – kto zechce po nie sięgnąć, ma bogaty wybór. Wolimy przy-
bliżyć wspomnienia i refleksje tych żołnierek, które zwykłym językiem opowiadają 
o sprawach, które nie są scenariuszem najokropniejszych filmów a obrazem z życia. 
Warto jednak uzmysłowić, że historia z „platerankami” obeszła się równie niespra-
wiedliwie, jak z wszystkimi żołnierzami wszystkich wojen. Imiona jednych są zna-
ne po 70 latach, inne są zapomniane, choć umierały równie bohaterską śmiercią. 
Aniela Krzywoń, pierwsza „plateranka”, która zginęła pod Lenino, ratując skrzy-
nię z dokumentami i rannych z płonącego samochodu, trafionego niemiecką bom-
bą, zmarła w płomieniach. Ma swój pomnik w jednym z miast Rosji, dziesiątki ulic 
nazwane są jej imieniem, podobnie jak dziesiątki szkół. Helena Junkiewicz zginęła 
w Warszawie, usiłując nieść pomoc powstańcom. Właściwie nikt jej nie pamięta…

A były też i inne, bo przecież we wrześniu 1943 roku (właśnie minęło 70 lat) ba-
talion liczył 740 szeregowych, podoficerów i oficerów, a w kwietniu 1945 – 533… 
Rozformowany w maju 1945 r. pozostał legendą na kolejne dziesiątki lat.

Nie będzie Straży…
…w Sulikowie, w którym rada gminy pod-

jęła decyzję o likwidacji formacji składającej 
się z dwóch strażników. Nie popracowali 
długo, bo Straż Gminna powołana została 
tu dopiero w 2010 roku. Ciekawe, że za li-
kwidacją tej formacji głosowało ponoć ok. 
90% ankietowanych mieszkańców. Na mar-
ginesie tej sprawy jawi się pewna refleksja: 
czy Straż została zlikwidowana dlatego, że 
strażnicy pracowali źle, czy dlatego, że aż za 
dobrze i niejeden mieszkaniec to odczuł na 
własnej skórze, czy też dlatego, że ich praca 
została niewłaściwie zorganizowana i musie-
li pełnić dyżury, jak urzędnicy, w godzinach 
7.00 – 15.00, zamiast popołudniami i wieczo-
rami? Odpowiedź na to pytanie nie padnie, 
bo z końcem 2013 r. SG przestanie istnieć. Na 
podobne rozwiązanie zdobył się ostatnio tak-
że Świeradów Zdrój. W niektórych gminach 
(pomińmy nazwy) straż była już co najmniej 
dwukrotnie powoływana i rozwiązywana, a 
wszystko to razem świadczy o tym, że jedynej 
słusznej drogi jeszcze nikt nie znalazł.

Pałac w Iwinach
Przywykliśmy zachwycać się Doliną Pałaców 

i Ogrodów, Czochą, albo innymi popularnymi 
i wielkimi obiektami. A tymczasem… w nie-
wielkich miejscowościach są także mało znane, 
lub zupełnie nieznane obiekty o podobnym sta-
tusie, jak na przykład w Iwinach (gmina Warta 
Bolesławiecka.

Późnobarokowy pałac został zbudowany 
przez rodzinę von Zimmermann w 1757 roku, 
a później dwukrotnie go przebudowywano 
w XIX i XX w. Sporo utracił wtedy ze swojej 
„pałacowej” sylwetki. Po wojnie była tu szkoła 
podstawowa, a po jej likwidacji adaptowano ten 
obiekt na wielorodzinny budynek mieszkalny. 
Stoi w ładnym miejscu, tuż za rozległym par-
kiem, zapewne niewielu tu zbłądzi, by zdobyć 
się na refleksję nad – niewesołymi niekiedy 
–kolejami losu.

Dwór w Łagowie 
Wprawdzie łagowski zespół dworski już go-

ści przyjezdnych, ale główny obiekt pałacowy 
podlega jeszcze remontom elewacji. Będzie to 
jeden z najpiękniejszych w tym rejonie obiek-
tów hotelowo-restauracyjnych. W dodatku ist-
nieje w rozległym zabytkowym parku, pełnym 
starych, potężnych drzew. 

Ten kompleks zabudowań powstał u schył-
ku XVI w. (ok. 1581 r.), później był kilkukrot-
nie głęboko przebudowywany. Główny obiekt 
pałacowy do złudzenia przypomina kościół, 
bo i kwadratowa wieża nawiązuje do stylisty-
ki obiektów sakralnych, i absyda, jakby kryła 
w swoim wnętrzu prezbiterium. Ale budowla 
jest na wskroś świecka. Okalające je zabudowa-
nia są późniejsze, pochodzą z XVIII w., ale zna-
komicie komponują się z całym założeniem. A 
staw i płynący nieopodal skrajem parku potok 
dopełniają efektownego wizerunku.

Pałace na 
     Pogórzu
            Izerskim

Czardasz i kołacz

Węgry w Złotym Potoku 
nych, które idealnie ilustrują atmosferę Węgier. 
Zresztą nie tylko Węgier, bo instrumentalistki 
nie ograniczyły się do prezentacji muzycznych, 
ale też wyjaśniały społeczne, historyczne i ar-
tystyczne tło tych kompozycji, więc w konse-
kwencji okazało się, iż korzenie wielu utworów 
są wspólne, a wiele z nacji, od Węgrów, przez 
Ukrainę do Polski zapożycza od siebie moty-
wy muzyczne, formuje je dla siebie, niemniej 
wspólna geneza jest dla znawców oczywista.

Kto chciał jadł, kto 
chciał – słuchał, ale moż-
na było czynić równolegle 
jedno i drugie, z czego 
większość biesiadników 
korzystała. A że gospo-
darze gastronomii w Zło-
tym Potoku zapowiadają, 
iż jest to pierwsze, ale nie 
ostatnie spotkanie z serii 
kulinarno-artystycznych 
konfrontacji, to sugeruje-
my, by śledzić plany dal-
szych działań, bo kto wie, 
jaka kuchnia, z jakiego 
kontynentu zagości nieba-
wem w Złotym Potoku?

Co może łączyć gminę Leśna, Złoty Potok (a 
szerzej – Pogórze Izerskie) z Węgrami? Kuch-
nia i muzyka. Ale przede wszystkim ludzie, 
którzy z jednej strony chcieliby pokazać kultu-
rę węgierską, w tym smakołyki 
węgierskiej kuchni, a z drugiej 
– dowieść, że nawet u schyłku 
sezonu turystycznego nad Za-
lewem Złotnickim w „Złotym 
Potoku Resort” może być – 
w przenośni i dosłownie – gorą-
co. Pikantnie i słodko – dokład-
nie wedle gustu i wyboru.

Węgierskie kołacze w kilku-
nastu smakach, przypiekane na 
specjalnych rusztach okazały 
się zbyt kuszące dla ludzi nawet 
na surowej diecie, by sobie ich 
odmówić. Potrawy z udziałem 
papryki z kolei powodowały, że 
kto zjadł troszkę, chciał więcej. 
A jeśli do tego dodać odrobinę 
wina… 

I muzyki. Oprawę muzyczną zagwarantowa-
li także organizatorzy, a duet klarnet i skrzypce 
okazał się idealny, by oddać atmosferę nie tyl-
ko czardasza, ale też innych utworów muzycz-
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Na początku trzeba się było zorientować, 
kto skąd przyjechał i kto jest czyim dzieckiem? 
I – żeby była jasność – piszemy tu o I Zjeź-
dzie Rodzinnym Sysaków i Jadowskich, który 
u schyłku lipca odbył się w Rybnicy (gm. Stara 
Kamienica). Nagle bowiem spotkali się ludzie 
w przeróżnym wieku (trzy pokolenia), którzy 
chcieli się zobaczyć, bo – trochę irracjonalnie 
– zatęsknili za sobą.

Najdalej do Rybnicy miał Jerry (Jerzy), bo 
przyleciał z rodziną z Ameryki, najstarszym 
członkiem rodziny okazała się Stefania, bo ma 
ponad 80 lat. Byli też goście z Niemiec i całej 
Polski. Ze wskazaniem najmłodszego uczest-
nika Zjazdu był kłopot. Wprawdzie można od 
biedy powiedzieć, że ośmiomiesięczne trojacz-
ki i czteromiesięczny Igor byli najmłodsi, ale 
dwie kobiety były w ciąży, w tym jedna nawet 
ciut „przeterminowana”, więc to może właśnie 
to dzieciątko trzeba uważać za najmłodsze? – 
zastanawiali się zjazdowicze.

Na Zjeździe wszystko odbiegało od kon-
wencji i codzienności. I trudno się dziwić, bo 
metodami konwencjonalnymi nakarmić (i na-
poić) ponad 80 osób po prostu „się nie da”. 
Mateusz, który podjął się roznoszenia gościom 
bigosu, wyskakiwał z kuchni przez okno wy-
sokiego parteru co chwila z pełnym garem, 

żeby czasu nie tracić. Dzięki jego determinacji 
wszyscy skosztowali tej tradycyjnej rodzinnej 
potrawy, której nie sposób byłoby przechować 
w takich ilościach (najgorętszy weekend lata!). 
Urszula żurek na niedzielę (bo wiadomo było, 
że po sobotnich toastach tylko kwaśny żur 
mógł uratować ludzkie istnienia) kręciła ma-
lakserem do piątej nad ranem! A największym 
powodzeniem cieszyła się mrożona kawa.

Żuru, bigosu, pieczonych kurcząt, karcz-
ków, sałatek i ciast – same rodzinne specjały – 
było pod dostatkiem, więc goście na przemian 
to paśli brzuchy, to ruszali w tany, na mecz, 
albo uprawiali sporty ekstremalne w rodzaju 
pościgów za własnymi (i nie tylko) dziećmi.

Najwytrwalszym tancerzem okrzyknięto 
wujka Staszka, przy którym padały, jak ścięte, 
dziewczyny kształcone na hip-hopie, trzykrot-
nie odeń młodsze. Ale i Marek z Elką, całkiem 
dorośli, też wywijali znakomicie. I nic w tym 
dziwnego, bo już kilka dziesiątek lat temu 
uciekali razem na dyskoteki. A i sprzęt nagła-
śniający na Zjeździe był właśnie z tamtych lat 
– i grał aż miło! A jak nie dawał rady, muzy-
ka z samochodu Darka gwarantowała zabawę 
przy nowszych przebojach.

Ale i tak okazało się – co było do prze-

Zachęcamy naszych Czytelników, by informowali nas o ważnych dla siebie uroczystościach. Jeśli tylko zdołamy postaramy się dojechać, 
choćby na chwilę i fotografować najpiękniejsze i najbardziej istotne momenty Waszego życia – narodziny, chrzciny, ciąże i śluby, czy też 
zjazdy rodzinne. W tym wydaniu „Ech Izerskich” publikujemy zdjęcia z dwóch takich uroczystości, a przy okazji – szerszy reportaż z jednej 

z nich. Chcemy być blisko Was, a na naszych łamach publikować fotografie będące „dokumentem chwili” mieszkańców Pogórza Izerskiego. 
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny do siedziby Partnerstwa – 75/ 781-13-163 lub bezpośrednio do fotoreportera – 602 – 701 – 456.

Wodą z rzeki Jordan została ochrzczona przez księdza 
Szymona Bajaka Antonina, najmłodsza (przynajmniej 5 
sierpnia 2013) mieszkanka Chmielenia, córka Justyny 
i Adama Jaworskich.

Antonina, siostra nieco starszej Michaliny, jest kolej-
ną dziewczynką w sporej rodzinie, bo tak się składa, że na 

widzenia – że nie ustrzeżono się braków. Przy 
temperaturze 37 st. C w plusie zabrakło… lodu! 
Nie można było schłodzić napojów, szczegól-
nie takich, które smakują lepiej, gdy butelki są 
zroszone. Natychmiastowe rajdy do wszystkich 
sklepów wszystkich sieci w całej Jeleniej Górze 
choćby po kilka worków kostek lodu zakończy-
ły się totalną klęską. Jeleniogórzanie byli szyb-
si, a zamrażarki w sklepach działających 24h 
nie nadążały z produkcją. 

A na serio (powyższe też było na serio) 
idea spotykania się rodziny, którą los rozrzucił 
po świecie jest pomysłem znakomitym, bo jed-
ni mogą się dowiedzieć „co u Władka”, a inni 
w ogóle dowiedzieć się, że jest i drugi Władek 
w rodzinie. Niektórzy specjalnie na Zjazd wzię-
li urlop. Inni – wyrwani z pracy – przyjechali 
później i wpadali dosłownie z kilkugodzinnej 
trasy, ale nie żałowali.

– Dziadkowie i babcie pamiętają swoich 
rówieśników – mówili zjazdowicze – ale już 
trzecie pokolenie, mające dziś 30-40 lat nie 
zawsze potrafi rozwikłać rodzinne koligacje. A 
wnukowie znają się najwięcej ze zdjęć (często 
w Internecie) i opowiadań. Żyją zresztą w od-
miennych światach, dosłownie i w przenośni, 
bo jak się mają znać dobrze, jeśli 15 lat temu 
wyjechali do USA albo do Niemiec?

Przygotowania do zjazdu zaczęły się przed 
przeszło rokiem. Zachował się jeszcze wiel-
ki brulion z gęsto zapisywanymi notatkami, 
co trzeba zrobić, kiedy i kto, by cała impreza 
się logistycznie udała. Namioty, stoły i ławki 
trzeba było wypożyczyć, ale grill musiał ktoś 
zrobić specjalnie na imprezę (zrobione zostały 
aż dwa!). W rodzinie są doskonałe kucharki, 
które popisały się rodzinnymi przysmakami. Są 
i pielęgniarki, także pomoc medyczna, przynaj-
mniej pierwsza, nie była problemem. Jest księ-
gowa i ksiądz, więc w zasadzie zjazd mógł być 
samowystarczalny, ale to pozory. Tym bardziej, 
że wstępnie zaplanowano obecność 60 osób, 
potwierdziło swój przyjazd 75, a zjawiło się 
ponad 80! – Niektórzy byli jakby trochę spoza 
rodziny – napomykano – ale że charakter mają 
całkiem jak Sysaki, to ich przyjęliśmy. Tylko 
jak mówili grzecznie „pani babciu”, albo „pani 
ciociu”, to się łapaliśmy, że oni z tych trochę 
„przyklejonych”.

Z rodziną dobrze wychodzi się na zdjęciu, 
więc było i zdjęcie. Wszyscy pokazali twarze, 
niektórzy musieli się położyć, żeby drugich 
było widać, inni wisieli na parapetach okien, 
ale każdy jest do rozpoznania. Na „facebooku” 
to zdjęcie od razu zyskało dziesiątki „lajków”, 

czego dziadkowie nie zrozumieją, ale wnuko-
wie chwytają w lot.

Jak już się wszyscy zintegrowali należycie, 
to rozpoczął się mecz piłki nożnej. Właściwie 
nie wiadomo było, kto przeciw komu gra, tyle, 
że każdy chciał strzelić bramkę. Nikt nogi nie 
odstawiał, wielu „wchodziło ślizgiem”, bo i tak 
tracili równowagę, więc różnica żadna. W tej 
sytuacji fakt, że nie było żadnego złamania 
graniczy z cudem. Faktem jest też, że w pew-
nym momencie zniknęła piłka i wszyscy po-
dejrzliwie zaczęli patrzeć na jednego z graczy 
z mocno zaznaczonym „mięśniem piwnym”, 
podejrzewając, że ją połknął. Ale piłka się zna-
lazła, a brzuch nie zniknął, oddalono podejrze-
nie i bliski już lincz. Na początku meczu wy-
znaczono wprawdzie sędziego, jednak gwizdek 
dostał dopiero w drugiej połowie, więc łatwo 
mu nie było. Tym bardziej, że mecz toczył się 
wedle motto z piosenki Młynarskiego: „tu się 
psia nędza nikt nie oszczędza…”

Był i koncert. Wzruszający, bo i film z uro-
czystości potwierdza, że łez nie brakło. Ale jak 
mogło ich nie być, kiedy wszyscy (którzy mo-
gli, a śpiewać każdy może) zanucili na znaną 
melodię:
 „Z wielu pieców się jadło chleb, 
  różny chleb jada się u Sysaków
 Nieraz rano zabolał łeb, 
  to mówili – zmiana klimatu
 Czasem trafi się w wielki świat, 
  czasem pokój jest całym światem
 Czasem podróż najlepszym z aut, 
  częściej szare drogi powiatu…
 To się porobiło… 
 ciągle jest nas więcej,
 choć tak wiele się wydarza, 
 do rodziny wciąż wyrywa  nasze serce.
 Chociaż czasu mało, wszyscy przyjechali,
 Choć w papierach lat przybyło 
 tak naprawdę wciąż jesteście tacy sami…”

– Mąż nie jest z Sysaków – mówiła jedna 
z pań. – W dodatku prawie nie pije, bo naj-
częściej jeździ autem. Ale ambitnie starał się 
dorównać najlepszym i jak wstał następnego 
dnia, to powiedział z dumą, że „dotrwał przy 
stole do ostatniego Sysaka”. Ale go wyśmia-
łam, bo nie zauważył, że była… już trzecia 
po południu. Prawdziwe Sysaki byli już po 
kościele, po obiedzie i po co najmniej dwóch 
kolejkach…

Jurek z Markiem, którzy mieli po 5 i 7 lat, 
gdy się wychowywali w Rybnicy wspominali 
z rozrzewnieniem, jak to za stodołą próbowali 
palić pierwsze w życiu papierosy. Pamiętają 
też, że źle im wychodziło, bo zamiast pocią-
gać, dmuchali w drugą stronę, więc przyjem-
ności z tego palenia za wiele nie było. Z picia 
piwa i palenia papierosów w polu dojrzałego 
żyta też, bo ani piwo nie smakowało, ani pa-

Wodą z Jordanu w Chmieleniu…

świat przychodzą ostatnio wyłącznie dziewczynki. Poza 
wspomnianą Tosią i Michasią są jeszcze inne – Patrycja 
i Julia, a także Hania i Paulina. Kiedy podrosną, to faceci 
w tej rodzinie pewnie będą musieli bardzo się pilnować, 
żeby im będące w przewadze kobiety nie weszły na głowę. 
Ale że córki są reguły rozpieszczane przez tatusiów, to za-
pewne jakoś znajdą wspólny język.

I Międzynarodowy Zjazd Rodziny Sysaków

Ci, co mieszkają w Rybnicy, czy Starej 
Kamienicy wiedzą dokładnie, co to są „szare 
drogi Powiatu”, ale „Amerykanie” prostowali, 
że „dobre szare, bo tutejsze”.

Szarego jednak na zjeździe było mało, 
królowało kolorowe, jak choćby dwa torty na 
49 urodziny jednego z gości, w barwach pol-
sko-amerykańskich i z mapą całego świata, bo 
i Sysaków, i Jadowskich porozrzucało. Tem-
peratura powietrza była taka, że się świeczki 
pogięły, ale zanim się zapadły – torty zostały 
zmiecione.

Goście w kilka godzin usiłowali nadrobić 
zaległości w poznawaniu się. Był niezwykły 
urok w tym pośpiechu, wręcz łapczywości, by 
nikogo nie pominąć. Szli spać z ociąganiem 
i nie od razu. A sen nie przychodził, bo i roz-
mów tyle, ludzi tyle, i ten upał. Jedna z pań nad 
ranem, nie mogąc zasnąć, postanowiła wyjść 
z namiotu i wejść do ogrodowego basenu, peł-
nego wody. – Pomyślałam – wyznała – że się 
schłodzę i wrócę do pościeli. Wyszłam i ….
niedoczekanie! Cały basen był pełen ludzi! Inni 
wpadli na ten pomysł wcześniej.

A następnego dnia, i kolejnego, i jeszcze 
później toczyły się rozmowy, wspomnienia 
przerzucano się anegdotami. Ale najpierw go-
spodarze podjechali traktorem do biesiadnego 
stołu, żeby „Amerykanom” pokazać pole. – Po-
wiedziałem – wspomniał kierowca pucowane-
go przez kilka dni ciągnika – że wywiozę ich 
w pole, w taką podróż sentymentalną. Niech 
zobaczą, skąd pochodzą, a ja im to pole sprze-
dam za dziesięć dolców, jeśli wrócą do Polski. 

Jak tylko niedzielny traktorzysta podjechał, 
to na przyczepę weszli… wszyscy, bo każdy 
chciał pojechać „w sentymentalną podróż”, 
choćby i traktorem. Omijając publiczne dro-
gi, potrząsani na wybojach, zwiedzili rodzimą 
Rybnicę.

pierosy. Dziś się dziwią, że nie spalili tego zbo-
ża do cna.

– Według opinii wsi – wspominała jedna 
z dojrzalszych uczestniczek – byliśmy bogatą 
rodziną, bo mieliśmy, jako jedyni, „gumowy 
wóz”, to znaczy zwyczajny, ale na oponach od 
samochodu. Mąż do dziś się śmieje, że zwrócił 
na mnie uwagę m.in. właśnie ze względu na ten 
„gumowy wóz”…

– A ja chudy byłem przed ślubem – po-
wiedział żartem jeden z zażywnych dziś gości. 
– Teść Sysak do roboty pędził, że schudłem 
jeszcze bardziej. Za dużo jeść nie dawał, tyle 
co wodę, a i to, jeśli się hydrofor nie zepsuł… 
Jego żona spojrzała krytycznie na małżonka, 
głównie w okolice, gdzie powinny być zarysy 
talii i wzruszyła ramionami.

– A pamiętasz – przekomarzali się – jak 
babcia opowiadała, że mieszkała tuż pod Lwo-
wem, może ze 30 km, a dziadek złośliwie jej 

dogryzał, że to było tak blisko, że jak pojecha-
ła na targ z prosiętami, to na miejsce dotarła 
już z wielkimi świniami, bo w tej „krótkiej” 
drodze zdążyły urosnąć…

– Babcia, jako mała dziewuszka – wspo-
minano – szła ze święconym do kościoła, a to 
był kawał drogi. Jej mama w ferworze przed-
świątecznych prac spóźniła się z ugotowa-
niem szynki, więc włożyła jeszcze ciepłą do 
koszyczka z przykazaniem, żeby chłodziła się 
przez drogę odkryta, potem babcia ją miała za-
kryć przed kościołem i odsłonić dopiero przy 
święceniu. Ale… jakoś nie wystygła, więc jak 
zdjęła serwetę, to buchnęła pachnąca para i się 
cały kościół poślinił…

Kiedy zajechaliśmy kilka dni później do 
domu, gdzie odbywał się zjazd, niewiele się 
zmieniło. Wprawdzie zniknęły namioty bie-
siadne, ale parking wciąż był pełen aut z prze-
różnymi rejestracjami, śmiechy dzieci słychać 

było kilkaset metrów dalej, w domu wciąż 
urzędowali goście w liczbie zbliżonej do plu-
tonu, a aromat mięs i ciast unosił się w powie-
trzu. Nikt się nie nudził. Jedni usiłowali spa-
cyfikować dzieci (bez większego skutku), inni 
skupiali się nad planem organizacji następnego 
zjazdu Sysaków i Jadowskich.

Przeszłość i przyszłość
Gdyby postrzegać dwa zdarzenia w Gryfowie Śląskim jako me-

taforę ludzkich losów, to można powiedzieć, że wystawa fotogra-
ficzna „Skazani na azbest”, przygotowywana przez Towarzystwo 
Miłośników Gryfowa jest wstrząsającym dokumentem czasów 
minionych. Powołane w roku 1954 przedsiębiorstwo „Azbe-
stolit” produkowało odzież ochroną i ogniotrwałą z udziałem 
włókien azbestu. Firma zaczęła swoją pracę znacznie wcześniej, 
bo już w 1946 r., kiedy to była jednym z oddziałów łódzkiej wy-
twórni, a usamodzielniła się osiem lat później. Prymitywne (a jak 
na dzisiejsze standardy – przerażające) warunki pracy stały się 
udziałem łącznie ok. 4.500 pracowników, mieszkańców Gryfowa 
i okolicznych miejscowości. Nikt wówczas nie wiedział, jak szko-
dliwe są włókienka azbestu, nikt nie używał (bo i nie miał ma-
sek), nic więc dziwnego, że dobre płace i przydziały dodatkowe 
nabiału (bo w sklepach z tym było wówczas różnie) przyciągały 
do pracy. Towarzystwo planuje otworzyć wystawę w październi-
ku, prosi – także za naszym pośrednictwem – o przekazywanie 
zdjęć, które uzupełniłyby ekspozycję.

A w sprawach przyszłości, także październiku, ale nieco wcze-
śniej, bo 11.10, wypowie się Joanna Małoszczyk, jedna z najbar-
dziej utalentowanych mieszkanek miasta, znana przede wszyst-
kim jako grafik z niezwykle „dobrą ręką” do prac w stylu secesji. 
Ale jest także poetką, która sama ilustruje rysunkami tomiki swo-
ich wierszy. Prezentacja zbioru „Jeszcze zdążę” w ECKI (budynek 
biblioteki) będzie z pewnością nastrojowym wydarzeniem. 



Kwartalnik  •  ECHA IZERSKIE  • „STOWARZYSZENIE LGD PARTNERSTWO IZERSKIE” •  Nr 19 (2013)
Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich10
Kwartalnik  •  ECHA IZERSKIE  • „STOWARZYSZENIE LGD PARTNERSTWO IZERSKIE” •  Nr 19 (2013)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 11

Co roku spotykamy się na stadionie miej-
skim w Mirsku, by poczuć  Izerskie Klimaty i  
posmakować Izerskich Bogactw. I tym razem 
miasteczko rękodzielników  kusiło kolorami 
i mnogością wystawców. Można było tam zjeść 
pyszne produkty regionalne, ubrać się w filcowe 
wdzianka i ozdobić się biżuterią.  Można było 
nabyć  różne piękne sprzęty do wyposażenia 
domu – serwetki szydełkowe, koszyczki z gazet, 
przedmioty domowego użytku ozdobione me-
todą decupage i wiele, wiele innych.

Podczas imprezy w Skrzatolandii  dzieci mo-
gły pobawić się z Izerskimi Skrzatami i wziąć 
udział w warsztatach rękodzielniczych. Było 
malowanie na biskwicie,  lepienie gliny, ryso-
wanie i scrapbooking. Dzieci uczestniczyły tak-
że w konkursach sprawnościowych i zabawach 
z „chustą Klanzy”. 

Stowarzyszenia działające na naszym terenie 
częstowały nieodpłatnie  produktami lokalnymi  
tj. ciastami , pierogami szałasowymi, chlebem  
ze smalcem,  gołąbkami  czy  kompotem  ze 
świeżych owoców.  Zbyszek Lutkiewicz dzielił 
– co jest już także tradycją – między wszystkich 
chętnych świnkę  pieczoną  po zaciszańsku.

Ubiegłe lata pokazały nam, że bardzo cieka-
wą rozrywką podczas imprezy plenerowej jest 
konkurs talentów. Integruje ludzi, pozwala za-
prezentować umiejętności czasem skrywane 
od lat I otwiera oczy na to, ak zdolnych ludzi 
mamy wokół siebie. 

Był konkurs fotograficzny pt.: „Magiczne za-
kątki Pogórza Izerskiego”  na który nadesłano  
17  zestawów zdjęć.  Zwyciężyła  Ola Hasiak, 
przed Dorotą Jasińską i Agnieszką Koludo-So-
bierańską. 

Na scenie w trakcie imprezy odbył się konkurs 
Izerskich Talentów, w ramach którego uczestni-
cy  prezentowali się w czterech kategoriach: 

Zespół, kabaret  – pierwsze miejsce zajął 
Duet Crew Skuad – rapujący młodzieńcy wcią-
gnęli widzów w swój świat Hip-Hopu i oczaro-
wali komisje konkursową. Za nimi uplasował 
się zespół The Charmers, a na  trzeciej -Chap-
ter One z Lubomierza. Ten ostatni  działa przy 
Ośrodku Kultury i Sportu w Lubomierzu, a in-
strumenty na których grał zespół , zostały zaku-
pione w ramach Małego Projektu.  

W kategorii Solista – pierwsze miejsce zdobył 
Grzegorz Żak, drugie Justyna  Sieniuć, a trzecie 
Renata Galik., a w kategorii  Taniec, forma-
cja trudno było wybrać najlepszych, ponieważ 
tańczyli zarówno soliści jaki zespoły. Zwyciężył  
Emanuel Żak, który indywidualnie zaprezento-
wał taniec nowoczesny (popping), drugie zajął 
zespół  pieśni i tańca LUSATIA, a trzecie bardzo 
odważny Jan Włodarczyk pod pseudonimem 
Ashira Komaru w tańcu egzotycznym.

Jedną z ważniejszych dla nas kategorii (bo 
wpływa na postrzeganie atrakcji Pogórza Izer-

skiego) była Pamiątka rękodzielnicza. Twórcy 
jak zwykle nas nie zawiedli i w bardzo oryginalny 
sposób zaprezentowali swoje pomysły. Pierwsze 
miejsce zajęła Paulina Pląskowska, drugie Olga 
Jaros i trzecie Krystian Siergiejczuk.

Poczuć „Izerskie Klimaty” Henryka Krzywonos z mężem osobiście, a Henryk 
Wujec – listownie byli gośćmi VIII Imienin Henryki, 
Henryka i Henrykowa w Henrykowie Lubańskim. Dwu-
dniowa impreza pełna była przeróżnych atrakcji, wręcz 
wystrzałowych (dosłownie i w przenośni), bowiem grupa 
rekonstrukcyjna dawała pokazy strzelania ze strzelb i pi-
stoletów skałkowych, a na scenie wystrzelił też imienino-
wy szampan.

Z informacji spikera wynikło, iż w Henrykowie miesz-
ka 15 osób noszących imiona Henryk lub Henryka, nie-

które z nich pojawiły się na scenie zaproszone do imieni-
nowego toastu. A po nich – seria występów muzycznych, 
solowych i zespołowych, bo i lokalne piosenkarki, i zespoły 
Marysieńki z Radostowa i miejscowe Cisowianki prezen-
towały się udanie. Tuż obok można było zagrać w boulle, 
zobaczyć popisy modelarzy, itp. itd. Ofertę imprezy uzu-
pełniały stanowiska edukacyjne, a i nas – Partnerstwa Izer-
skiego – oczywiście tam nie zabrakło.

Zdarzyło się na Pogórzu

Na scenie po wręczeniu nagród dla laure-
atów konkursów pojawił się  kabaret „Made in 
China” który rozbawił publiczność i zachęcił do 
dalszej zabawy. Gwiazdą wieczoru była czarują-
ca Kasia Kowalska. 

Tegoroczna X Orka Konna w Szałasie w Złotym Potoku, im-
preza organizowana przez Klub Jeździecki „Jedenastka Izerska”, 
zaskoczyła nas upalną pogodą. Co roku deszcz zganiał do do-
mów, a tym razem było zupełnie inaczej. Impreza rozpoczęła się 
próbą dzielności klaczy i ogierów rasy Konik Polski oraz licencją 
młodych ogierów rasy Konik Polski.

Przed południem rozpoczął się główny konkurs – Orka Kon-
na. Na poletkach stawiło się 8 drużyn. Zawody były bardzo wy-
czerpujące ze względu na upał lejący się z nieba, ale ukończyli 
szczęśliwie współzawodnictwo. W parach zwyciężył Edward 
Sinkowski z końmi Dymisja i Milka, w pojedynkach pierwsze 
miejsce zajął Piotr Karmelita z koniem Paton.

Jednocześnie na czworoboku przed szałasem odbył się IX 
Konkurs Jeździecki dla Dzieci Specjalnej Troski i Jeździeckie 
Debiuty – konkurs jeździecki dla najmłodszych. Jak co roku 
dzieci były oprowadzane na kucyku i pokonywały tor przeszkód. 
Dzięki temu, że zawody odbywają się regularnie – raz w roku, 
spośród dzieci które do tej pory startowały, zawiązała się  grupa, 
która w stępie i kłusie zaprezentowała swoje umiejętności. Po-

Henryk, Henryka, Henryków… III Marsz Sybiracki
17 września uznaje się za Światowy Dzień Sybiraka. Data 

ta wiąże się ściśle z napaścią wojsk radzieckich na Polskę, 
co miało miejsce właśnie tego dnia. 

Społeczność Gimnazjum w Jerzmankach już trzeci rok 
oddaje cześć pamięci zesłańcom Sybiru poprzez marsz 
spod szkoły, kończący się przy pomniku Pamięci Sybi-
raków w Zgorzelcu. W III Marszu brali również udział 
uczniowie i nauczyciele ze Szkół Podstawowych z Osieka 
Łużyckiego, Trójcy oraz Łagowa. 

Korowodowi wtórowała jak zawsze orkiestra KWB Tu-
rów pod batutą Jerzego Bzowskiego.

Uroczystość pod pomnikiem, znajdującym się na cmen-
tarzu komunalnym przy ulicy II Armii Wojska Polskiego 
w Zgorzelcu, była uwieńczeniem oddania hołdu Polakom 
zesłanym na nieludzką ziemię. Uczestniczyli w niej mię-
dzy innymi przedstawiciele władz samorządowych Powia-
tu, Miasta i Gminy Zgorzelec. 

Wzięli również udział wszyscy ci, którzy nie godzą się na 
zapomnienie o losie tysięcy Polaków oraz chcących głosić 
prawdę historyczną o zesłańcach Sybiru.

Mikułowa zwycięża
Rozpoczęta w 2010 roku przez sołectwo Mikułowa „przygo-

da z Odnową Wsi” opłaciła się. Sołectwo znalazło się wśród 18 
laureatów tegorocznej, piątej już edycji konkursu „Najpiękniejsza 
Wieś Dolnośląska”, zajmując III miejsce w kategorii „Najlepszy 
start w Odnowie Wsi”. W Goworowie odbyło się uroczyste pod-
sumowanie i wręczenie nagród zwycięzcom konkursu.

  Rywalizacja była duża, ogółem do konkursu zgłosiło się 44 
sołestwa z 27 gmin. O nagrody sołectwa walczyły w czterech 
kategoriach: najpiękniejsza zagroda, najlepsze przedsięwzię-
cie odnowy wsi, najlepszy start w odnowie wsi i najpiękniejsza 
wieś. Sukces osiągnięty przez sołectwo to efekt wielu oddolnych 
inicjatyw mieszkańców Mikułowej, które mają na celu przede 

ziom trudności drugiej grupy był zdecydowanie 
wyższy i dobrze rokuje na przyszłość. Taki właśnie 
jest główny cel naszych działań – zachęcanie do 
uprawiania jeździectwa. Na torze z przeszkodami 
pojawiły się Koniki Polskie, aby pokonać ścieżkę 
zręcznościową i wyłonić najbardziej precyzyjną 
i najszybszą parę. Wygrał Andrzej Szcześniak na 
koniu Lejra P.

Powożenie to kolejny konkurs rozgrywany 
w Złotym Potoku. W szranki stanęły kobiety 
i mężczyźni w dwóch kolejnych konkursach. 
Było dużo emocji i  adrenaliny. Najlepsza wśród 
pań okazała się Kamila Szybko z koniem Al-
gier. Wśród panów, ewenementem  było zajęcie 
3 pierwszych miejsc przez jedną osobę Bartosza 
Nogacza. Pierwsze miejsce zajął parą koni Siwą 
i Nadirem, drugie Siwą, a trzecie Nadirem.

 

X ORKA KONNA w Złotym Potoku

wszystkim zachowanie tradycji wiejskich oraz zintegrowania 
pokoleń. Od 2010 roku sukcesywnie realizuje się tu założenia 
przemyślanej strategii, począwszy od założenia stowarzyszenia, 
potem strony internetowej, a później kolejno podejmowano 
dalsze kroki. W 2012 roku powstał Klub Filmowy, postawiono 
witacze i tablicę informacyjną, a przed budynkiem stworzono 
plenerowe miejsce spotkań  z wiatą. Przy pomocy mieszkańców 
odtworzono Aleję Kasztanową, a w  świetlicy powstała Izba Pa-
mięci. Organizowana jest cykliczna impreza połączona z wysta-
wą fotograficzną pn. „Spotkanie pokoleń”. 

Magnesem do udziału w konkursie jest nie tylko nagroda pie-
niężna. Jak mówi Pani sołtys Anna Marczyk, to świetna okazja 
do  promocji naszej gminy oraz wymiany doświadczeń z innymi 
grupami odnowy wsi. 

 

Dzień Placka
Z jabłkami, z cebulą i różnymi przyprawami przygotowano 

setki placków z setek kilogramów ziemniaków w Henrykowie 
Lubańskim. Było słodko i pikantnie. I gościnnie, jak tradycja 
w Henrykowie nakazuje. Byliśmy, jedliśmy bez umiaru. Niestety.
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– Jest czas hulanek i czas refleksji. Może wtedy, kiedy pojawiają 
się wnuki i życie nabiera nowego sensu. I pojawiają się myśli – co 
ja im mogę dać, jak długo się nimi będę cieszyć? Życie jest podró-
żą, bardzo często z różnymi zakrętami, ale jednak wciąż gdzieś 
ruszamy, w kolejną drogę, czegoś wypatrujemy, ktoś lub coś nas 
spotyka i każdego dnia budzimy się, by zerknąć, co nowego na ho-
ryzoncie. Kiedy bowiem osiadamy na mieliźnie, to już jest koniec. 
Bezapelacyjny. Ale są ludzie, którzy wędrują wciąż, jakby miało 
nie być końca świata…

Dariusz Miliński, który to powiedział, 
jedna z najbardziej kolorowych ludzi 
nie tylko na Pogórzu Izerskim osiadł tu 
z własnego głębokiego wyboru. Ma za 
sobą dzieciństwo i młodość w Jeleniej 
Górze, huczne (dosłownie i w przenośni, 
bo uwielbiał efekty dźwiękowe swoich 
przedsięwzięć) przygody w wielu miej-
scach nie tylko Polski. Wie, jak smakuje 
Paryż i malarstwo paryskie, ale przyje-
chał na Pogórze, bo stwierdził któregoś 
dnia, że metropolia go dławi. I nawet ko-
gut, który swoim pianiem budził wszyst-
kich w domu przed piątą rano mniej go 
wkurzał, niż blichtr Paryża. (chociaż 
z tego, co nam wiadomo, kogut za długo 
nie pożył).

Arka Noego – to kolejny, ale pewnie 
nie ostatni projekt Darka Milińskiego. 
„Chodził za nim” już kilka lat, ale wciąż 
nie rodziła się ostateczna koncepcja. 
Zresztą zaprzątały mu głowę i malarstwo, 
którego przecież nie rezygnuje, i wystawy, których jest – mimo 
krachu branży – niemniej, i całkiem niedawna sfinalizowana idea 
stworzenia w Pławnej oryginalnego Muzeum Wygnańców i Prze-
siedlonych. – Ale ono już jest – mówi. – Skoro już powstało, coś 
się tam dzieje, to trzeba robić coś nowego, bo inaczej – mielizna!

Kiedy przed kilku laty pojawił się w zakurzonych krzakach przy 
ruchliwej drodze wielki baner z napisem „Pławna – miejsce ma-
giczne”, większość ludzi się uśmiechała z nieskrywanym lekcewa-
żeniem. Ot, fanaberia artysty, znanego przecież z fanaberii. Ale 
dziś każdy w Pławnej już wie, że mieszka w miejscu niezwykłym. 
Mało tego – jest w pewnym sensie jego współtwórcą, bo wielu 
mieszkańców wsi po prostu pracuje przy realizacji kolejnych po-
mysłów Dariusza. On z kolei dba o to, by przy okazji świąt każde-
mu dziecku podarować choćby jakiś drobiazg, słodycze, itp. 

– To nie ja sam tworzyłem tę magię – mówi. – Faktem jest, że 
starałem się ją uwolnić. I z ludzi, i z miejsc. Początkowo szuka-
łem trochę po omacku, ale z czasem poznawałem tę ziemię, lu-

dzi, historię… Zbierałem każdą okruszynkę wiedzy, bo to nie jest 
tak, że najzdolniejszy nawet malarz bierze pędzel, farby i maluje. 

Najpierw musi być poznanie, przeżycie. To nie jest 
przypadek, że twórcy ikon piszą je (bo ikony się 
„pisze”, nie maluje) w trakcie postów, modlitw… 
Szukają natchnienia, duchowości. Ja też poszedłem 
tą drogą, to taka moja kolejna „podróż”.

I stąd idea Arki, która też nieprzypadkowo staje 
nieopodal kościoła. Wielki gmach świątyni góruje 
nad – także ogromną – łodzią, której zarys staje się 
już czytelny. Wręgi, pokłady, kil… – Ale to wszyst-
ko trzeba będzie wypełnić treścią – mówi autor 
pomysłu. – Arka była nie tylko łodzią. Dla mnie 
biblijna Arka Noego jest też symbolem podróży 
między światami. Tego, który zniknął pod woda-
mi oceanów, i tego, do którego Arka dążyła, a Noe 
nie wiedział, czy się w ogóle odnajdzie. Wysyłał to 
kruka na poszukiwanie lądu, to gołębicę… I kiedy 
zacząłem w Biblii 
szukać odpowiedzi 
na nurtujące mnie 
pytania, to pomysł 
– jaka ma być treść 
Arki? – przyszedł 

sam!
Będzie to miejsce pełne zaka-

marków, a w nich – wizualizacje 
relikwi świętych. Ludzie, którzy 
zajrzą do wnętrza tej łodzi będą 
mogli odbyć też swoją podróż. 
W wyobraźni. Nie będzie w niej 
żywych zwierząt, jak początko-
wo planował autor, bo byłaby to 
męczarnia dla wielu okazów. Ale 
zwierzęta też będą. I żywe, i po-
mnikowe. Wielkie rzeźby słoni, 
małp, koni będą ustawione na 
skraju nasypu, na którym stoi 
Arka. Stanowić będą wizuali-
zację zejścia zwierząt z łodzi po 
dotarciu do lądu. A za Arką sta-
nie ogrodzenie, gdzie dzieci będą 

mogły zobaczyć niektóre zwierzęta na wybiegu – zapewne osioł-
ka, owce, jakieś ptaki.

– Wędrówka we wnętrzu Arki musi być ekscytująca dla na-
szych gości – mówi Dariusz Miliński. – Będą szli w półmroku, 
wiedząc, że za każdą wręgą może pojawić się coś, co będzie dla 
nich zaskoczeniem, odkryciem, ale i nauką. Żeby tak było – ja się 
też muszę uczyć. Wciąga mnie świat opisany w Biblii, gdzie każde 
następne wydarzenie logicznie wynika z poprzedniego, chociaż 
trudno byłoby się domyślać kolejnych sekwencji. Skupuję już eks-
ponaty do Arki, bo robię wszystko, by przed majem przyszłego 
roku Arka mogą przyjąć gości. Jest jeszcze mnóstwo roboty, ale 
codziennie pracujemy przy tym projekcie. Zima też nie przerwie 
przygotowań, po prostu – osłonimy płachtami „plac budowy” 
przed wiatrami, będziemy ogrzewać nieco wnętrze, żeby nie mar-
nować ani godziny

– Każdy może mieć swoją Arkę – konkluduje Dariusz Miliński 
– jak swoją podróż, sobie przypisaną biografię, jedyną i niepo-
wtarzalną, właściwą tylko dla niego jakąś drogę życia. To wybór 
każdego z nas na każdym etapie egzystencji. Tak jak wybór swojej 
drogi.

Wielkie widowisko 
w Małej Kamienicy 

– Przeżyliśmy wspaniałe widowisko przygotowane przez Grze-
gorza Gubicza  wraz z dziećmi i młodzieżą z Małej Kamienicy 
i okolic – powiedzieli widzowie.

To już drugie widowisko o tematyce patriotycznej zaprezento-
wane przez Grupę Artystyczno-Rekreacyjną z Małej Kamienicy. 
Spektakl, do którego młodzi artyści przygotowywali się przez 
ostatnie 2 miesiące przyniósł wielu wzruszeń. Kościół p.w. św. 
Barbary pękał w szwach – organizatorzy szacują, iż na widowni 
znajdowało się około 130 osób. Zaprezentowany repertuar po-
chodził z oratorium Katarzyny Gärtner i Ernesta Brylla. W ory-
ginalnej wersji utwory te śpiewali światowej sławy polscy artyści. 
m.in. Cz. Niemen, M. Rodowicz, M. Grechuta, czy H. Frącko-
wiak. Nasi wykonawcy przedstawili swoje aranżacje utworów 
w oparciu o podkłady muzyczne udostępnione przez Teatr N.O-
.R.A z Warszawy. Spektakl podzielony był na 4 części ilustrujące 
życie żołnierzy podczas II wojny światowej – Pobór, Listy z fron-
tu, Bitwa, Powrót do domu.

A potem –  Rodzinny Festyn Rekreacyjny, już drugi taki fe-
styn z cyklu. Niestety z powodu padającego deszczu zaczął się 
w świetlicy wiejskiej – na wszystkich czekała ciepła grochówka 
oraz inne smakołyki, które oferował bufet. Deszcz ustał, zabawy 
przeniosły się w plener. A były to m.in. terenowa gra zagadkowa, 
zespołowe wyścigi na nartach, sztafeta na szczudłach, jedzenie 
arbuza na czas oraz pączka bez oblizywania. Dla par – wbijanie 
25 cm gwoździa do pieńka (kobieta) i przyszywanie guzika (męż-
czyzna), zbijanka „Wściekłe ptaki” oraz tradycyjne już strzelanie 
z łuku do balonów, wspinaczka po skrzynkach, przeciąganie liny 
itp. 

Od  2 września, do Publicznego Przedszkola w Jędrzychowicach 
oraz Gminnego Żłobka rodzice przyprowadzali swoje pociechy. 
W sytuacji, kiedy wiele miast ma trudności z zapewnieniem opie-
ki przedszkolnej warto podkreślić, że przygraniczna gmina radzi 
sobie z tym bez fanfar, chociaż akurat to przedszkole zasługuje na 
wyjątkową ocenę. Nowe przedszkole prezentuje się okazale. Każ-
da sala jest tematycznie zaprojektowana. Kuchnia, wyposażona 
w nowoczesny sprzęt. Jest też specjalna sala – małpi gaj, w którym 
dzieci będą mogły się wyhasać do woli nawet w deszczowy dzień. 
Gdy pogoda będzie dopisywać do dyspozycji przedszkolaków są 
dwa zewnętrzne place zabaw. Można zaryzykować twierdzenie, że 
tak nowoczesnej placówki nie ma w promieniu 100 kilometrów. 
Pisaliśmy już o nim w fazie budowy, po jej sfinalizowaniu wyglą-
da jeszcze piękniej, niż w planach.

W obiekcie zostały zamontowane kamery umożliwiające ro-
dzicom stały dostęp do internetowego monitoringu, który został 
już uruchomiony. Placówka zapewnia dzieciom nie tylko opiekę. 
Duży nacisk położony jest na współpracę polsko-niemiecką. Inte-
gracja dzieci polskich i niemieckich będzie przybierać różnorod-
ne formy. Od wspólnych imprez przez wycieczki, naukę języka 
niemieckiego i polskiego po wymianę doświadczeń pomiędzy 
polskimi i niemieckimi opiekunami oraz rodzicami.

Póki co dzieci i nauczyciele powoli oswajają się ze sobą. Szczegól-
nie, te najmłodsze najmocniej przeżywają rozstanie z rodzicami. 

W Jędrzychowicach, czyli w Europie

Koszt całego projektu „Krasnoludki – przedszkola bez granic” 
to ponad 3 mln złotych.

Projekt pn. „Krasnoludki – przedszkola bez granic” współfi-
nansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.

Każdy może mieć swoją Arkę

Arka Darka 

Nikt nie wie dokładnie, jak wyglądała Arka Noego. 
W końcu nie zachował się przecież ani plan, ani ry-
sunek tego statku. Arka Pana Darka będzie miał 40 
m długości i 10 m wysokości, a robocze jej szkice po-
wstały w wyniku porównań istniejących statków tego 
typu w okresie późniejszym. Ale nie będzie to żadna 
kopia istniejącej kiedykolwiek arki, bo ze względu na 
potrzeby tego projektu rozbudowane będzie wnętrze 
kadłuba, a nieco niższe, niż przeciętnie będą nadbu-
dówki.

Bitwa nad Bobrem

Napoleońska saga
… gdzieś za lasem słychać wybuchy 

pocisków, strzały z armat i broni ręcznej, 
snuje się dym pożarów… wszystkie ozna-
ki wielkiej bitwy widoczne są jak na dłoni. 
Nikogo więc nie dziwi, że na peryferiach tej 
bitwy, na polanie przy niewysokim lasku 
spotykają się żołnierze pruscy i napoleoń-
scy, zmęczeni śmiertelnie długą kampanią. 
Muszą w bezpośrednim starciu zmierzyć 
się ze sobą i… zginąć. Żadna wojna nie 
daje nikomu większych szans.

Tak było nad Bobrem dwieście lat temu, 
tak było też w ostatnią niedzielę sierpnia 

2013 r., niemalże dokładnie, prawie co 
do tygodnia, tyle, że dwa wieki wcześniej. 
Ponad 3.000 Francuzów zginęło wów-
czas w nurtach Bobru i na brzegu rzeki. A 
w 2013 roku  – była to już tylko zabawa.

Zadziwiającym zbiegiem okoliczno-
ści mit Napoleona, który był wprawdzie 
geniuszem militarnym, ale przecież nie 
był nieomylny – trwa w Polakach na tyle 
mocno, że wiele oddziałów zwanych „re-
konstrukcyjnymi” z wielkim staraniem 
zabiega o odtworzenie mundurów, broni, 
poszukuje planów bitew, odnajduje mate-
riały  historyczne… Wydawałoby się, że we 
Lwówku Śląskim równie mocno mogłoby 
zależeć ludziom na rekonstrukcji potyczek 
II wojny światowej. To z żołnierzy tej woj-
ny tworzyła się dwa – trzy pokolenia temu 
społeczność miasta i gminy. Wprawdzie 

ca armii Włoch, osławiony wyprawą do 
Egiptu, w końcu I Konsul Francji i Cesarz 
Francuzów przebudował świadomość lu-
dzi, zasłał ciałami żołnierzy nie tylko cały 
kontynent, ale i wiele mórz.

Nad Bóbr zjechały liczne oddziały żoł-
nierzy – napoleońskich z Sobótki i Kroto-
szyc, pruskich z Gdańska i Sopotu, a wi-
dowisko zgromadziło naprawdę licznych 
mieszkańców Lwówka Śląskiego. Było 
kolorowo i – w przenośni i dosłownie – 
wystrzałowo. Mogło być też refleksyjnie, 
bo cytowano Mickiewicza, który w „Panu 
Tadeuszu” zapisał frazę: „… o roku ów…” 
myśląc o roku 1812. Ale przecież „Pan Ta-
deusz” znika z kanonu lektur szkolnych, 
więc i refleksja chyba też zniknęła. Szkoda. 
Pozostały w pamięci fajerwerki. I rekon-
strukcje przegranych bitew Napoleona.

Nie gasną kontrowersje wokół budowy elektrowni wiatrowych. 
Na Pogórzu Izerskim stanęły takie w dwóch gminach, Zgorzelcu 
i Sulikowie. Prawdą jest, że ozdobą krajobrazu one nie są, ale 
dzięki nim wpłynie do budżetów obu gmin spora gotówka. Sta-
nęło przy granicy 25 potężnych, metalowych masztów, mających 
100 i więcej metrów wysokości. Skrzydła wiatraków przemielą 
powietrze, dosypując do kasy Sulikowa ok. 350 tys. zł. Władze 
gminy przekonują, że z tej kwoty będzie możliwe dofinansowa-
nie dopłat do wody, nawet do 50% wysokości. Gmina Zgorzelec 
zarobi na tej operacji ok. 2 mln zł.

Z planów inwestorów wynika, że to dopiero półmetek, bo do-
celowo w Gminie Zgorzelec zbudowanych będzie 50 wiatraków, 
m.in. w rejonie Sławnikowic, Gronowa i Ręczyna.

(fot.: wiatraki w rejonie Małej Wsi Dolnej, w tle – Sulików)

Niby przedszkole, a…
Przedszkole w Zawidowie jest pozornie takie samo, jak każde 

inne, ale… Wszystko wskazuje na to, że pedagodzy kierujący tą 
placówką czynią wszystko, by było ono baaardzo nietypowe. We-
szło bowiem do grupy dwudziestu najbardziej nowoczesnych na 
Dolnym Śląsku, realizuje program unijny, dzięki czemu zyskuje 
przeróżne urządzenia wspierające edukację. Już same nazwy tych 
maszyn onieśmielają, bo jest wśród nich wizualizator, aplikacja 
interaktywna, obrazki do globalnego czytania, itp. Kiedy nam 
o tym mówiono ucieszyliśmy się, że przedszkole dostało też pa-
cynki, jako wyposażenie teatrzyku dla dzieci. Nasza radość wy-
nikła z faktu, że wiemy, co to pacynki, ale była przedwczesna. 
Okazało się bowiem, że są to pacynki specjalne, m.in. z głowami 
noblistów z kategorii Newtona. Można tylko odetchnąć z ulgą, 
że nie jest to Darwin, bo gdyby przedszkolaki zaczęły w swoim 
teatrzyku dyskutować przy pomocy pacynki Darwina o teorii 
ewolucji, to można byłoby się zastanawiać, o czym będą gadać 
w gimnazjum.

Hejnalista
W niedużym Gryfowie Śląskim wydawane są aż dwa periodyki, 

poza „Kurierem Gryfowskim”, miesięcznikiem samorządu, ukazał 
się drugi numer „Gryfowskiego Hejnalisty”, który jest okazjonal-
nym magazynem historycznym, emitowanym przez Towarzystwo 
Miłośników Gryfowa. „Hejnalista” nie jest jedynym wydawnic-
twem stowarzyszenie, bo ono jest też inspiratorem wydawania 
kalendarzy miasta, pisma „Kwisomaniak”, czy innych, w rodzaju 
„Legend Gryfowa Śląskiego”, zachęcającym do wędrówek szla-
kiem najważniejszych zabytków miasta.

Działalność LGD
Od 2009 LGD prowadzi nabór  na  następujące 

działania :
• Odnowa wsi
• Małe Projekty
• Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
• Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Do tej pory wykorzystano 8 013 503,66  zł. Największą 
część tej kwoty stanowią działania z Odnowy wsi.

Środki zablokowane to 11 505 275,76 zł – czyli projekty, 
których beneficjenci podpisali już umowy przyznania po-
mocy, ale jeszcze nie skończyli realizacji poszczególnych 
zadań.

Projekty realizowane w ramach PROW 2007-2013 cie-
szyły się z roku na rok coraz większym powodzeniem. 
Dzięki funduszom wyremontowano świetlice wiejskie, 
obiekty sakralne (pomniki, ołtarze, kościoły), place zabaw, 
ścieżki zdrowia, poszerzono działalność agroturystyk po-
przez rozbudowę bazy noclegowej, budowę pieców cera-
micznych i chlebowych, prowadzenie warsztatów. Z dotacji 
mogły skorzystać także osoby prowadzące własną działal-
ność gospodarczą. W ramach projektów  przedsiębiorcy 
zakupili maszyny, utworzyli nowe miejsca pracy i dzięki 
temu rozwinęli swoją działalność. 

Na przełomie czerwca i lipca 2013 r. odbył się nabór wniosków 
na dodatkowe zadania:

– Przedsiębiorczość i praca Izerskie Kobiety wzbogaca
– Multimedialne Izery
Nabór cieszył się dość dużym zainteresowaniem. Na poszczegól-

ne zadanie zostały złożone następujące wnioski:
Małe projekty – złożono 19 wniosków, do dofinansowania za-

kwalifikowano 10 wniosków na kwotę: 191 567,80 zł
Tematyka projektów związana była z wykorzystaniem nowocze-

snych narzędzi multimedialnych do promocji Pogórza Izerskiego. 
Tworzenie stron www, portali internetowych ,  dzięki którym bę-
dzie można dotrzeć do szerszego grona osób zainteresowanych tu-
rystyką w Izerach, zarówno aktywną jaki związaną z historią i kul-
turą tych okolic.

Odnowa i Rozwój Wsi – złożono 17 wniosków i wykorzystano 
limit środków z 2013 roku na 3 500 000,00 zł.

Gminy postawiły na projekty rozwijające punkty informacji 
turystycznej, bazę multimedialną w świetlicach wiejskich już ist-

niejących i remonty obiektów, które będą służyły rękodzielnikom 
i aktywnych ludziom, a w szczególności kobietom.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – złożono 10 wnio-
sków, z czego dwa nie zmieściły się w limicie środków.  Kwota wy-
korzystana w tym działaniu to 749 997,50 zł.

Przedsiębiorcy skupili się głównie na rozszerzaniu profilu swojej 
działalności i tworzeniu nowych miejsc pracy dla kobiet.

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – złożono 5 
wniosków, 1 wniosek nie zmieścił się w limicie środków. Wykorzy-
stany limit środków z 2013 roku 286 300,50 zł.

Tutaj beneficjenci składali wnioski na rozwój agroturystyki i do-
datkową działalność przy gospodarstwach zajmujących się rolnic-
twem.

Obecnie wnioski są oceniane przez pracowników Dolnośląskie-
go Urzędu Marszałkowskiego i Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa. Niebawem będziemy mogli oglądać efekty 
zrealizowanych projektów.

Zapraszamy na kolejne nabory wniosków.

Nabór wniosków na dodatkowe zadania

Tańsza woda z… wiatru?!

Czy wiecie, że…
… los zachował się bardzo przewrotnie wobec za-
konnic klasztoru w Nowogrodźcu. Z tego obiektu 
pozostały już tylko ściany zewnętrzne, bo spłonął 
doszczętnie, ale… O ile przez całe wieki miasto było 
własnością potężnego klasztoru i mniszki magdalen-
ki miały ogromny wpływ na jego życie i zamożność, 
to po sekularyzacji (w uproszczeniu – upaństwowie-
niu) dóbr kościelnych w 1810 roku to miasto stało się 
właścicielem klasztoru. Cele mniszek zamieniono na 
biura, później na izby dla uczniów. A potem pożar 
sprawił, że wszystko przestało mieć znaczenie… Dziś 
ruiny klasztoru magdalenek wciąż czekają na inwe-
stora, który je zabezpieczy przynajmniej na tyle, by 
mogły stać się atrakcją turystyczną.

tutaj stacjonował też Napoleon, ale raptem 
kilkanaście godzin. Później zniknął i ni-
gdy się już nie pojawił. A jednak… II Ar-
mia Wojska Polskiego nie budzi aż takich 
emocji, a przegrany ze szczętem Napoleon 
– owszem.

Cesarz Francuzów, który rozdrażnił 
dwa wieki temu Prusy, Austrię i Rosję, 
stworzył swoją armię liczącą 600.000 żoł-
nierzy (w tym ponoć ok. 120.000 Polaków) 
i poprowadził ją na śmierć, przegrywając 
pod Moskwą i w długim odwrocie wszyst-
ko, co tylko mógł przegrać. Dla jednych 
Bóg Wojny i Prometeusz Europy, dla dru-
gich – Podpalacz Europy i Zdrajca Polski. 
Zasłużył na wszystkie te epitety. Pocho-
dzący z niebogatej korsykańskiej rodziny, 
dowódca oddziałów francuskich, dowód-
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Zdarzyło się (nie) na Pogórzu

Izerskie pod Śnieżką
Twórcy Pogórza Izerskiego dowiedli po raz kolejny, że oni i ich 

wyroby doceniane są nie tylko między Starą Kamienicą, Wartą 
Bolesławiecką i Zawidowem. Na dorocznym, dużym spotkaniu, 
organizowanym od wielu lat – „Wyprodukowano pod Śnieżką”, 
które na Rynku w Jeleniej Górze organizuje Karkonoska Agen-
cja Rozwoju Regionalnego nie zabrakło znanych nam postaci 
z Gryfowa Śląskiego, Leśnej, czy Rudzicy. A w dodatku – co war-
te podkreślenia – Rzepiór na szkle, statuetka autorstwa Magdy 
Kuźniarz z Wolimierza stała się symbolem tych targów. Wręcza-
na była najlepszym twórcom i producentom.

A wśród wystawców (poza wspomnianą twórczynią Szklanej 
Kuźni, która tym razem wystawiała przede wszystkim szklaną 
biżuterię), byli też „lawendowi” twórcy z Mlądza pod Mirskiem 
i Ubocza pod Gryfowem, autorki decoupage’u z Gryfowa, cera-
micy a Rudzicy (Siekierczyn), wytwórcy wyjątkowych wyrobów 
z papieru z Ubocza i wielu, wielu innych. Gdyby to spotkanie 
nosiło nazwę „Powstało na Po-
górzu”, a nie „pod Śnieżką”, to 
nikt się nie powinien zdziwić.

Na marginesie: wyjątkowo 
interesujące jest porównanie 
prac, jakie pojawiły się na wrze-
śniowym spotkaniu w Jeleniej 
Górze, z tymi, które widzieli-
śmy U TYCH SAMYCH twór-
ców przed dwoma – trzema laty. 
Z reguły ich wyroby są bardziej 
pomysłowe, o niebo efektow-
niejsze i zdecydowanie bardziej 
magnetyczne dla oka. I – co 
tu ukrywać – łatwiej znajdują 
kupujących, co się przecież też 
liczy.

Z  ż y c i a  L G D Nie zawsze się wygrywa…, ale 
przegrać 1:17 ??!!

Zaglądamy niekiedy na boiska Pogórza Izerskiego ze spo-
rym zainteresowaniem, bo świat piłki nożnej nie składa się 
tylko z Realu Madryt, czy FC Barcelona. Dla nas ważniejsze są 
(dla przykładu) Bazalt Sulików, czy Chmielanka Chmieleń. We 
wrześniowym meczu Chmielanka na własnym boisku pokona-
ła Kwisę Mroczkowie 5:0 (poniżej – scenka z tego meczu), ale 
Kwisa ten sezon zaczęła sensacyjnie, bo przegrywając wynikiem 
1:17! I to na własnym boisku ze strażacką poniekąd drużyną – 
OSP Bielanka Biedrzychowice. Pomyśleć, że taki przepłacany 
Messi z Barcelony chyba nigdy nie brał udziału w meczu, w któ-
rym jego drużyna wygrałaby do 17… Zapraszamy Czytelników 
„Ech” na nasze, swojskie boiska. Jest komu kibicować.

Tylko remis…

Skalnik Rębiszów podejmował na swoim boisku LZS Radostów 
i ledwo zremisował, choć miał wyraźną przewagę w polu. Ale… 
w piłce liczą się bramki, a nie przewagi, więc musiał się zadowo-
lić wynikiem 1:1. Warto jednak podkreślić, że w tej drużynie gra 
w defensywie zawodnik, który już dawno skończył… 50 lat, a jest 
podporą zespołu. Wiesław Sapiński (bo to o nim mowa) niemi-
łosiernie faulowany przez młodszych o pokolenie konkurentów, 
dowodził swoją postawą, kto rządzi przed polem bramkowym 
Skalnika. Na marginesie – jeszcze tym sezonie dojdzie do zabaw-
nej konfrontacji „kamiennych” drużyn, bo „Skalnik” spotka się 
z „Bazaltem” z Sulikowa. Kto okaże się twardszy? 

LAS BLIŻEJ NAS
Tak można byłoby powiedzieć po Festiwalu „Dary Lasu”, jaki 

odbył się we Lwówku w ostatnią niedzielę września. Zaprezento-
wano przeróżne gatunki grzybów, był pieczony dzik, zabawy „le-
śnie” i nie tylko dla dzieci. Nadleśniczy Nadleśnictwa Lwówek 
Śląski, Tadeusz Łozowski, który był głównym organizatorem 
przedsięwzięcia powiedział, że las jest dla rozmaitych środowisk 
wciąż odkrywaną skarbnicą doznań i wartości, od gospodar-
czych, przez rekreacyjne i relaksacyjne, ale i edukacyjne. Trud-
no znaleźć inny obszar zjawisk, który byłby dla ludzi tak samo 
ciekawy.

Dzieci dowiedziały się, jak zbudować drewniany most bez 
użycia gwoździ, a dorośli – jakie grzyby zbierać, a po jakie lepiej 
się nie schylać, bo są trujące, albo co najmniej – szkodliwe (nie-
jadalne). Dwa nadleśnictwa, w Szklarskiej Porębie oraz Świera-
dowie Zdroju (o tym drugim pisaliśmy obszernie w ostatnim 
wydaniu „Ech”) przygotowały stoisko, przy którym można było 
samodzielnie robić przeróżne ozdoby z leśnych surowców.

Mocarni z kolei mogli się popisywać w cięciu drewna piłą 
i wbijaniu gwoździa w pnie różnych gatunków drzew, ciekawscy 
– jaki jest wpływ lasu na ograniczanie fatalnych skutków desz-
czów nawalnych. Okazuje się w praktyce, że leśna ściółka wchła-
nia deszcz, jak gąbka, więc dbałość o lasy jest też formą ochrony 
przed powodziami i miejscowymi podtopieniami.

Rośnie most
W lipcu ub. roku w kilka godzin woda zerwała most w Ubo-

czu, gmina Gryfów. Wystarczył jeden deszcz. O tym, jak bezlito-
sna bywa natura i jak kosztowne są jej kaprysy świadczy fakt, że 
to, co deszcz zniszczył w kilka niemalże chwil, to trudno odbu-
dować w kilkanaście miesięcy. – W ubiegłym roku – powiedział 
burmistrz Olgierd Poniźnik – w Uboczu popłynęły – dosłow-
nie! – aż trzy mosty. Dwa z nich, znacznie mniejsze, były nasze, 
gminne. Odbudowaliśmy je za ponad ćwierć miliona złotych. 
Widoczny na zdjęciu most „powiatowy” będzie zdecydowanie 
droższy, bo  jest i większy, i szkody tam poczynione mają szerszy 
zakres, a ponadto – będzie głęboko zmodernizowany przy okazji 
odbudowy, więc mocniejszy, niż kiedykolwiek.

Niech się świeci...
Za oświetlanie pustych na ogół dróg nocą gmina Stara Kamie-

nica płaci co miesiąc ok. 20.000 zł. Jej władze doszły do wniosku, 
że warto ten system zmienić i w konsekwencji z 800 istniejących 
lam będą świecić przez całą noc tylko ok. 150, usytuowanych 
w najruchliwszych i najważniejszych miejscach. Reszta będzie 
wygaszana ok. godz. 22.00. Zmiana tego systemu, instalacja ste-
rowników itp. ma kosztować także ok. 20 tys. zł i tę kwotę po-
zyskano z oszczędności… w oświetleniu. W trakcie wakacji wy-
łączono bowiem lampy uliczne, co pozwoliło na sfinansowanie 
wdrożenia nowego rozwiązania.

świetnie na skrzypcach, a z zawodu jest architektem krajobrazu. 
Powiedzieć jednak, że skrzypce są tylko jej hobby byłoby nie-
sprawiedliwe, bo występy tego rodzinnego duetu przynoszą zna-
komite rezultaty, o czym mogliśmy się osobiście przekonać.

– Ale muzyka – mówi Dominika Łukaszewicz – to nie tyl-
ko „zespół dźwięków”, to cały obszar swoistej magii. Przecież 
konkretne utwory powstawały w jakieś konkretnej epoce, pi-
sane przez ludzi, którzy niekiedy chcieli swoimi kompozycjami 
dyktować plastyczne wizje. Jak Vivaldi, komponując  „Jesień” 
w słynnych „Czterech Porach Roku” jednym z fragmentów tego 
utworu zapisał w partyturze, że jest to muzyczny obraz żniw. Są 
i tacy twórcy, który już w tytule sugerują wizję, czego przykła-
dem jest „Taniec z szablami”. Ale byli i tacy, jak Chopin, którzy 
nie chcieli w żaden sposób nazywać swoich utworów, by słucha-
cze mieli wolną wolę w ich odbieraniu i pojmowaniu. Są utwory, 
które mają wpisaną przez kompozytora swoją pozamuzyczną 
treść, i inne, będące abstrakcją. Jest i natura – uniwersalny kom-
pozytor, ze swoimi jasnymi i ciemnymi głosami, choćby ptaków 
– treli skowronków i pohukiwania sów. Ktoś z muzyczną wrażli-
wością może się świetnie odnaleźć i w sali filharmonii, i na skra-
ju pola, także w Chmieleniu.

Do rozmowy z Dominiką Łukaszewicz o melodiach ze skraju 
pól Pogórza Izerskiego z pewnością wrócimy, co już dziś może-
my przyrzec Czytelnikom „Ech Izerskich”.

W filharmonii i na skraju pól

Między nutami 
– Klarnet jest „cieplejszy” dla ucha, niż saksofon, a „przy-

pisany” jest muzyce klasycznej, podczas gdy saksofon – raczej 
rozrywkowej. Obój z kolei – to świetny instrument do kantyle-
nowych melodii, ma taki charakterystyczną barwę dźwięku… 
Każdy instrument ma swój klimat, a ja wybrałam klarnet… Do-
minika Łukaszewicz, która „zaraziła się muzyką” w Chmieleniu, 
a dziś, po studiach na wrocławskiej Akademii Muzycznej jest nie 
tylko pedagogiem Państwowej Szkoły Muzycznej, ale też prowa-
dzi zajęcia muzyczne dla dzieci. I postrzega, że zmiany w różnych 
aspektach i sferach muzycznych są bardzo dynamiczne

– To prawda – przyznaje – że teraz coraz więcej kobiet gra na 
instrumentach dętych. I to nie tylko takich, tradycyjnie przypi-
sywanych płci, jak flety, ale też na uznawanych za męskie wal-
torniach. To się wiąże nie tylko z faktem, że kobiety szukają dla 
swojej aktywności obszarów, które dawniej zajmowali wyłącznie 
mężczyźni, ale też z lepszym rozpoznawaniem fizjologii. Jeśli na-
wet kiedyś uczono dziewczyny gry na tych instrumentach, to nie 
tak efektywnie, jak teraz. Może także dlatego, że lepsza jest zna-
jomość ludzkiego organizmu, co – jak się okazuje – ma wpływ 
także na muzykę.

Rozmowa z Dominiką Łukaszewicz o muzyce, jak się okazuje, 
może otwierać oczy także laikowi na sprawy pozornie odległe od 
pięciolinii. Któż niezorientowany mógłby się domyśleć, że aby 
dobrze grać na instrumencie dętym trzeba ćwiczyć mięsień, któ-
rego pracą właściwie nie sposób sterować? To przepona.

– Mózg na nią nie ma wpływu – mówi – a różnice w budowie 
ciała kobiety i mężczyzny sprawiły, że przedstawiciele jednej płci 
mogą osiągać efekty łatwiej, niż drugiej, ale… wszystko można 
wytrenować. I prawie nie ma granicy wieku, od której można za-
czynać muzyczne ćwiczenia. Mam ucznia, sześcioletniego chłop-
ca, który nieźle sobie radzi.

Dominika niekiedy występuje z siostrą Moniką, która gra 

Inne „Dni”
Tegoroczne „Dni Zawidowa” miały odmienny scenariusz, 

niż w poprzednich edycjach. I okazało się, że to był „do-
bry strzał”. Zamiast konwencjonalnych rozwiązań imprezę 
zorganizowano pod gołym niebem (które na szczęście nie 
siąpiło wówczas deszczem), wystąpiły formacje muzyczne 
i taneczne, które odpowiadały bawiącym się zawidowia-
nom aż tak bardzo, że ostatni uczestnicy zeszli pokonani nie 
zmęczeniem, a… brzaskiem, około piątej nad ranem. Ponoć 
piwo lało się strumieniami, aż tak bardzo, że trzeba było je-
chać z ekspedycją ratunkową do Czech po nowe dostawy, 
bo nikt się nie spodziewał, że „pękną” aż 22 beczki. A w do-
datku pomimo takiego pragnienia nie odnotowano nikogo, 
kto poległby w nierównej walce z tym napojem. Zadziwiają-
ce? A może to powrót do normalnej idei dobrej zabawy?

Ołowiane chmury rano nad Łagowem źle wróżyły III Turnie-
jowi Streetball o Puchar Wójta Gminy Zgorzelec. Kazimierz Janik 
był dobrej myśli. „Zapewniam was, że będzie cud nad Łagowem” 
– mówił otwierając zawody. Tak też się stało. Po dwóch godzi-
nach wyjrzało słońce i świeciło do wieczora. Potwierdzają się tym 
samym plotki, że „wójt ma układy”.

W takich „okolicznościach przyrody” 200 miłośników koszy-
kówki ulicznej wzięło udział w rozgrywkach. Stowarzyszenie 
Sympatyków Koszykówki Zgorzeleckiej wyznaczyło przed Par-
kiem Handlowym Eden boiska do streetbalu, ustawiono kosze, 
rozdano piłki… i i rozpoczęło się współzawodnictwo, w którym 
udział wzięli uczniowie i uczennice szkół podstawowych, gim-
nazjów i szkół średnich z gminy Zgorzelec i ze Zgorzelca oraz 
zawodnicy i zawodniczki, którzy edukację mają już za sobą. 

Jednak spora część publiczności czekała na pojedynek trzech 
urzędów.  Na głównej płycie rozegrano miniturniej drużyn re-
prezentujących samorządy: Gminy Zgorzelec, Miasta Zgorzelec 
i Powiatu Zgorzeleckiego. Rywalizacja była skrajnie Ostatecznie 
o zwycięstwie zadecydowała różnica zdobytych punktów – naj-
lepszym okazał się Urząd Miasta Zgorzelca przed Urzędem Gmi-
ny 

Streetball Łagów 2013

W tym roku Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie włą-
czyło się w organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Ko-
mediowych w Lubomierzu, ale poza głównym nurtem „filmo-
wym”. Jesteśmy bowiem zainteresowani 
promowaniem lokalnego rzemiosła i rę-
kodzielnictwa wobec wszystkich, którzy 
na Festiwal zjechali. 

Nasze działania były firmowane hasłem: 
Produkt Lokalny na Miedzy.  

Rozpoczęliśmy paradą wszystkich 
uczestników, w której brały udział lokal-
ne stowarzyszenie, artyści, goście, władze 
i każdy kto miał coś ciekawego do zapre-
zentowania. Wyszło imponująco, bo je-
den miał kombajn, a drugi szczudła, więc 
całość okazała się niezwykle rozmaita. 
Wieczór podsumował swoim występem 
zespół disco polo– Bayer Full, tuż po po-
wrocie z tournee w Chinach.

Sobota była dniem bardzo intensyw-
nym i wyczerpująca. Oprócz stoiska z ma-
teriałami promującymi Pogórze Izerskie 
i działalność LGD Partnerstwo Izerskie, przeprowadzono kon-
kurs pt.: Produkt Lokalny na Miedzy. Spośród 16 potraw, po 
skosztowaniu każdej z nich , komisja wybrała tą najsmaczniej-
sza – wygrały pierogi ruskie przygotowane przez Joannę Sikorę. 
Współczujemy i zazdrościmy komisji, co oczywiste. Zazdrości-
my, bo wszystko było smaczne, a współczujemy, bo trzeba było 
wszystkiego skosztować.

Zainteresowani uczestniczyli w warsztatach rękodzielniczych, 
lepiąc w glinie, wykonując pamiątkowe pieczęcie lakowe lub ma-
lując farbami biskwitowe naczynia. A wszystko dzięki rękodziel-
nikom z Pogórza Izerskiego, którzy w bardzo ciekawy sposób 
poprowadzili zajęcia. 

Wczesnym popołudniem, lubomierscy goście, mogli zakosz-
tować izerskich smaków, podczas bezpłatnej degustacji zorga-
nizowanej przez Partnerstwo Izerskie. Poczęstunek pomogły 
przygotować lokalne stowarzyszenia: „Pławna”, „Wiemy czego 
chcemy” i „Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza”. Można było 

spróbować  chleba własnego wypieku, ze smalcem i kiszonymi 
ogórkami, izerski bigos, czarne gołąbki  krużewnickie,  pierogi 
szałasowe, owocowy kompot babuni i izerskie ciasta. Wszystkie 

potrawy cieszyły się bardzo dużym zaintere-
sowaniem i zniknęły w „oka mgnieniu”. Tego 
efektu można siębyło akurat spodziewać

Przez wszystkie dni OFFK można było za-
kupić rzeczy zrobione przez tutejszych ręko-
dzielników. Piękna biżuteria, lawenda z pól 
izerskich, filcowe torebki, wytwory ze szkła, 
ceramika z Rudzicy – to tylko część z prezen-
towanych rzeczy, które można nabyć tylko 
na Pogórzu Izerskim. Są to niepowtarzalne 
cudeńka, które wytwarzają tutejsi mieszkań-
cy. Dzięki Partnerstwu Izerskiemu stoiska dla 
rękodzielników były bezpłatne.

Było coś dla ciała, a także dla ducha. Przez 
wszystkie dni festiwalu można było zapoznać 
się z  dziełami Twórców Pogórza Izerskiego, 
które były wystawione w sali konferencyjnej 
w lubomierskim ratuszu. Wystawę przygoto-
wała Henryka Socha-Zawadzka. Zaprezen-

towano tam prace Emanueli Czujowskiej, Ireny Stępień, Moniki 
Barabasz, Magdy Kuźniarz, Bartka Knapa,  Vladimira Vilenchyt-
sa i Edwarda Szuttera. 

Na Miedzy

Lokalny Produkt Rękodzieła

Brązowy „Czech” z Warty 
Brązowy Medal w Mistrzostwach Czech w Biegu Sprinter-

skim na Orientację zdobył zawodnik klubu… „Tukan” z Warty 
Bolesławieckiej! Stało się to możliwe dzięki temu, iż niektórzy 
zawodnicy „warciańskiego” klubu mają licencje czeskiego klubu 
TJ Stadion Novy Bor i mogą rywalizować z Czechami. Piątka 
zawodników „Tukana” wystartowała w tych mistrzostwach, a 
spośród nich Bartłomiej Szeliga okazał się zdecydowanie lepszy, 
niż cała gromada Czechów.

Na marginesie warto zauważyć, że popularność biegów na 
orientację w Czechach jest nieporównanie większa. Pomimo, że 
obywateli Czeskiej Republiki jest zdecydowanie mniej, niż Po-
laków, to liczba zawodników tej dyscypliny w Czechach jest… 
niemal dziesięciokrotnie większa.

Andżelika Haniszewska zajęła 7 lokatę w tych zawodach, a 
przy pewnej dozie szczęścia mogła znaleźć się na podium. Da-
riusz Pachnik w M-40 sklasyfikowany został na 8. pozycji

Złota Andżelika i jej koledzy
Andżelika Haniszewska została Mistrzynią Polski w Długo-

dystansowych Biegach na Orientację. UKS Tukan Iwiny (gmina 
Warta Bolesławiecka) wystawił niewielką, pięcioosobową re-
prezentację, ale powróciła ona z sukcesami. W kategorii junio-
rek właśnie Andżelika wygrała z konkurencją zdobywając złoty 
medal. Ale już od lat ta zawodniczka jest jedną z najlepszych 
Polek i kwestia zdobycia przez nią niekwestionowanej pozycji 
liderki była tylko sprawą czasu. Właśnie nadszedł.

Już w czerwcu był obiecujący prognostyk, bowiem podczas 
Mistrzostw Polski na średnim dystansie Andżelika była druga, 
a teraz zdeklasowała rywalki.

Inni reprezentanci „Tukana” też znaleźli się na niezłych miej-
scach, bo Małgorzata Szeliga w kat. K-20 zajęła czwartą lokatę, 
Marek Wojnowicz (M-20) piątą. M. Szelidze do brązowego me-
dalu zabrakło raptem 40 sekund, co w tej dyscyplinie stanowi 
mało znaczącą różnicę. Na tyle jednak wyraźną, że – póki co 
– medalu nie było.

„Tukan” może być dumny z osiągnięć swoich zawodników, 
bo w tym roku zdobyli oni podczas imprez mistrzowskiej rangi 
aż 6 medali – po dwa An-
dżelika Haniszewska (złoto 
i brąz), jej brat, Bartek Ha-
niszewski (M-16) oraz Ma-
rek Wojnowicz (M-20). A 
tuż za plecami mają swoich 
kolegów z klubu, bo mło-
dziutki Marcin Wieczorek 
w debiucie w kat. Junio-
rów zajmował podczas MP 
w różnych konkurencjach 7. 
i 9 miejsce
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Rozwoju Obszarów Wiejskich16
Zasłyszane...

Przysłuchujemy się licznym dyskusjom pu-
blicznym i czasami skóra cierpnie, bo coraz 
częściej w różnych miejscach, także w telewizji 
pojawiają się ludzie, którzy mówią co wiedzą, 
choć nie zawsze odwrotnie (nie zawsze wiedzą, 
co mówią)

… nikomu nie zagraża życie w tej chwili 
– reporter TV Polsat, relacjonujący skutki wy-
padku (1.07.2013)

– tylko idiota nie zmienia poglądów i ja 
tego mojego poglądu nie zamierzam zmienić 
– cytat jednego z ważniejszych polityków euro-
pejskich, prezydenta Czech

– on ma taki łeb, że się w pale nie mieści – 
fragment (podsłuchanej przypadkiem) ulicznej 
rozmowy dwóch kobiet pełnych podziwu dla 
bliżej nieokreślonych walorów osobowości ich 
znajomego

– tym bardziej dlatego, że aczkolwiek… – 
to fragment wypowiedzi arcyważnego polityka, 
„jasno i klarownie” tłumaczącego zalety roz-
strzygnięcia wątpliwości OFE. Któż powiedział 
tak wyraziście? – Prezydent RP, B. Komorowski 
w rozmowie emitowanej 9.07. w „Faktach po 
Faktach” TVN 24 

– Katarzyna W. konsekwentnie dąży do celu 
bez względu na konsekwencje – powiedziano 
w sądzie w uzasadnieniu wyroku (za portalem 
Onet). Cóż… sąd ma być sprawiedliwy, nie ma 
takiego przepisu, który nakazywałby konse-
kwentne używanie języka, zgodnie z jego logiką

– a mianowicie, bo dlaczego się zmieniło – 
dopytywał radny podczas sesji na temat śmieci, 
nie zauważając, że sam zaśmieca język

– nie wystarczy mówić o cyfrach, kwotach 
i wyliczeniach, trzeba je jeszcze rozumieć 
– usłyszał radny od swego burmistrza, ale nie 
zwrócił na to większej uwagi. Tenże radny jest 
bowiem znany z tego, że jeśli słucha, to tylko 
siebie, najchętniej w radiu lub TV

– to jest aksjomat, który jest pewnik – ma-
wia jeden z parlamentarzystów, potwierdzając 
tym samym, że jest pewny tego co mówi, bez 
względu na inne opinie

Kwiaty na kamieniu 
Ktoś powiedział, że „na kamieniu kwia-

ty nie wyrosną”. Nieprawda, o czym świad-
czy zdjęcie ze Strzyżowca w gminie Wleń. 
Rosną, jak najbardziej, nawet kwitną.  
Ale potrzeba nie byle jakiej gospodyni, żeby tak 
właśnie było… Kto nie wi, jak to sprawić, zapra-
szamy do Strzyżowca po nauki. 

Zauważamy, że wiara w rzeczywistość izerską 
sięga już sfer dawniej niewyobrażalnych. Mó-
wiąc wprost – twierdzimy, że najlepsze jest to, 
co izerskie i odwrotnie. Izerskie jest to – co naj-
lepsze. W praktyce życia codziennego przekłada 
się to na jaja. A dokładnie najprawdopodobniej 
kurze jaja, ale dobre dlatego, że Izerskie. Krąży 
– także po Jeleniej Górze bus z wymalowanym 
napisem JAJA IZERSKIE. Rozumiemy, że wy-
starczy napisać IZERSKIE, żeby klient wiedział, 
że są najsmaczniejsze, największe, zawierają 
wszystkie witaminy w takiej ilości, że nawet na 
skorupce tworzą się rozstępy. 

Słowem – tworzy się „Marka Izerska”. Cieka-
we, co na to koguty?

Jaja kurze, ale IZERSKIE N a  g r a n i c y …
… jest strażnica, a w strażnicy do swej lubej żołnierz pisze list” – tak brzmiały słowa popularnej 

piosenki. Popularnej w latach 60-tych ubiegłego już wieku, co zapewne pamiętają nasi „nieco” starsi 
Czytelnicy. I pomyśleć, że wszystko się zmieniło, dokładnie wszystko, za jednego, niepełnego żywota. 
Nie ma już granicy, a przynajmniej strzeżonej przez żołnierzy, bo i nie ma żołnierzy, a co najwyżej 
Straż Graniczna, i to z rzadka. Nie ma strażnic, a jeśli już ktokolwiek cokolwiek pisze, to e-maile, albo 
– częściej – smsy. I komu to wszystko przeszkadzało? – chciałoby się zapytać dramatycznie.

Na zdjęciu: tylko to zostało z ruchliwego przejścia granicznego, czteropasmowego w Zawidowie. Aż 
dziw, że jeszcze nie zabrali tego złomiarze, uznając, że lepiej spieniężyć, niż patrzeć, jak rdzewieje.

Drogowskazy
W galerii oryginalnych drogowskazów 

prezentujemy kolejny eksponat wskazujący 
drogę do domu jednego z mieszkańców wsi 
Janice, gmina Lubomierz. Wbrew pozorom 
nie jest stolarzem, a muzykiem... Z pewno-
ścią – multiutalentowanym

Obelisk na Wzgórzu Kombatantów we 
Lwówku zdobiony był tabliczkami upamięt-
niającymi kolejne zloty. Kalendarium kończy 
się 1995 r. i więcej już nie ma. Znak czasu?

Pomniki Pogórza

Wójt (Zgorzelca) 
Managerem Roku

W tegorocznej edycji rywalizacji „Pulsu Biz-
nesu” okazało się, że samorządowcy, stanowią-
cy honorową kapitułę wyróżnień uznali, iż Wójt 
Gminy Zgorzelec, Kazimierz Janik, najbardziej 
zasługuje na tytuł Samorządowego Managera 
Roku. O dokonaniach Wójta K. Janika pisa-
liśmy obszernie w jednym z ostatnich wydań 
„Ech”, napomykając, że w Urzędzie Gminy nie 
ma już wolnych gablot, by pomieścić wszyst-
kie puchary, statuetki, itp. materialne wyrazy 
uhonorowania Gminy i Wójta. Nic dziwnego, 
przez 30 lat kierowania jednostkami admini-
stracji trochę się tego nazbierało. Przypomi-
namy – dla porządku – receptę K. Janika na 
„długowieczność w samorządzie” – trzeba być 
zdecydowanym, otwartym na nowości, dbać 
o to, by w każdej wsi co roku coś dobrego się 
zdarzyło, warto na własne oczy widzieć wszyst-
ko, trzeba uczciwie nagradzać i oceniać, stawiać 
na doświadczenie starszych i fantazję młodych 
oraz… słuchać opozycji, bo od czasu do czasu 
ma dobre pomysły, a przede wszystkim – robić 
swoje! Prawda, jakie to proste? Ale nie wszyscy 
mogą być naraz Managerami Roku…  I dlatego 
znowu wypadło na Kazimierza Janika.

Nie znamy talentów mechaników z Lwówka 
Śląskiego, naprawiających samochody, ale jeśli 
są tej miary, co ich fantazja, to kierowcy, odda-
jący tutaj swoje auta, mogą być spokojni. Nie 
wiadomo tylko, czy powinni szybko jeździć, czy 
wysoko latać, bo z reklamy usług nie wynika od-
powiedź na takie pytanie. Obawiamy się jednak, 
że jeśli zechcą latać, to muszą mieć umiejętności 
słynnego kapitana Wrony z PLL „LOT”, który 
wsławił się lądowaniem bez podwozia...

Lataj nisko i powoli

Najwięcej witaminy mają... jabłka we Wleniu...  szczególnie, jeśli zostaną poddane specjalistycznej 
fermentacji. Póki co, składowane są „grzecznościowo” na pryzmie, ale zaraz po przeróbce będą „zabutelkowane”.

Po powodzi… z 2010 roku!
W Zawidowie dostrzec można szeroko za-

krojone remonty kilku ulic w centrum miasta. 
W przekonaniu, że są to efekty starań o środ-
ki, które mają na celu zniwelowanie skutków 
ostatnich, lipcowych nawalnych deszczy zapy-
taliśmy o zakres robót. – Faktycznie remonty 
są prowadzone intensywnie, faktycznie dotyczą 
powodzi z lipca, ale… z 2010 roku – powiedzia-
no nam. – Właśnie dostaliśmy środki, rozstrzy-
gnęliśmy przetargi i prowadzimy roboty. A że 
„w międzyczasie” zdarzyły się jeszcze dwa tego 
typu kataklizmowe opady, to już inna sprawa. 
Pieniądze na nie dostaniemy – być może – póź-
niej… Nie ośmieliliśmy się zapytać – kiedy?

Cytat kwartału
Zaraz po terminie wypłat unijnych do-

płat dla rolników, gospodarze najbardziej 
czekają na dożynki – powiedział jeden 
z księży celebrujących dożynkową mszę, 
podkreślając tym samym, że dożynkowe 
święto straciło pierwsze miejsce w rankin-
gu najważniejszych wydarzeń w polskiej 
gospodarce rolnej... na rzecz unijnej ma-
mony.


