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Przekazujemy Czytelnikom „Ech” wydanie dość szcze-
gólne naszej gazety, bowiem relatywnie więcej jest w niej 
tekstów historycznych, w dodatku – wcale nie zdawkowych. 
Zarówno 800-lecie istnienia Wlenia (obok), jak i arcycieka-
we konferencje z okazji „Kwisonalii” w Gryfowie Śląskim 
(wewnątrz), a także informacja o planowanych w pierwszych 
dniach lipca obchodach jubileuszu 800-lecia wsi Strzyżo-
wiec, a ponadto – stworzenie wyjątkowego muzeum w Lu-
bomierzu, gdzie zgromadzone eksponaty nawiązują wprost 
do kilkusetletniego okresu świetności tego imponującego 
zespołu obiektów są dla amatorów historii gratką nie lada.

A to wszystko dzieje się przecież na naszych oczach, mo-
żemy w tym brać udział i mieć na to osobisty wpływ, choćby 
w jakiejś części.

Zwracam na to uwagę także dlatego, że jeszcze kilkanaście 
lat temu taka sytuacja byłaby nie do wyobrażenia. Pielęgno-
waliśmy tę część historii, z którą tu przyjechaliśmy, zza Buga, 
z terenów b. Jugosławii, z tzw. centralnej Polski. Tam była 
„nasza”, a ta tutaj była... właściwie nie wiadomo – czyja?

Jest nasza. Od początku do końca. W dodatku – nasza 
wspólna. Wynika to z treści wszystkich konferencji i roz-
mów, a najbardziej lapidarnie ujęte jest to w toku przygoto-
wań do 800-lecia Strzyżowca, bowiem stanął już tam obelisk 
(oficjalnie będzie odsłaniany w lipcu), na którym pojawiło 
się kilkanaście nazw tej wsi, od Piastów śląskich, przez Cze-
chów, Prusaków, Niemców, aż do naszych czasów. 

Okazuje się, że można o upływie czasu i zagmatwanej 
historii mówić bez zacietrzewienia, że zaczynamy doceniać 
czas spokoju, który daje możliwość budowy lepszego jutra,  
a nie leczenia ran, po dramatycznych bitwach z wczoraj.

Duma i tożsamość – hasło, które przyświecało jubileuszo-
wi 800-lecia Wlenia, chyba najpełniej oddaje nastrój i emo-
cje, jakie towarzyszą lokalnym społecznościom Pogórza 
Izerskiego. Możemy być dumni z osiągnięć,  pewni swojej 
tożsamości na tych ziemiach i spokojni co do przyszłości.

I tego właśnie – spokoju, pogody, optymizmu i wizji do-
brej przyszłości u progu wakacji życzę 

Bożena Mulik
Redaktor Naczelna 

Wleń. Czy tutejszy zamek jest najstarszym w Polsce? A może 
„tylko” najstarszym kamiennym zamkiem? I co to w ogóle jest za-
mek? Czy wczesnośredniowieczne grody, obwałowane ziemnymi 
i drewnianymi szańcami można nazywać zamkiem? A jeśli tak, to 
jak nazywać warownie przeznaczone wyłącznie dla żołnierzy?

Te wszystkie pytania (ale co ważniejsze – odpowiedzi na nie) pa-
dały gęsto podczas konferencji naukowej, jaka odbyła się w ostatni 

Duma i Tożsamość – osiem wieków Wlenia

weekend czerwca 2014 r., bo właśnie mija 800 lat od udokumento-
wanego początku Wlenia.

Pozornie sprawa jest prosta, bo „zamek to ufortyfikowana sie-
dziba pana feudalnego”, ale to zakłada własność prywatną, a w wa-
runkach polskich takie warownie miały charakter „państwowy”, 
choć o państwie w dzisiejszym rozumieniu nie można było mó-
wić.

Z pewnością jedną z pamiątek po jubileuszu 800-lecia Wlenia pozostanie współczesny fresk autorstwa  Andrzeja Góreckiego i Jacka Knapa 
w siedzibie OKSiT (na zdjęciu – A. Górecki) 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego
za pośrednictwem „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie”

w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

ogłasza konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje:

1. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działa-
nia „Małe Projekty” – limit dostępnych środków: 146 912,05zł

2. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 
„Odnowa i Rozwój wsi”– limit dostępnych środków: 236 155,21 zł

3. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach dzia-
łania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – limit 
dostępnych środków: 280 491,00 zł

4.  Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach dzia-
łania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – limit dostępnych 
środków: 810 819,52zł

Termin składania wniosków: od dnia 11.07.2014 do dnia 24.07.2014 
roku

 
Szczegółowe informacje dotyczą naboru, w tym kryteria wyboru ope-

racji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku 
o przyznanie pomocy, dostępne są na stronie internetowej LGD – www.
lgdpartnerstwoizerskie.pl w zakładce – Pliki do pobrania, oraz w biurze 
LGD, a także na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl, na stronie Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  www.arimr.gov.pl.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru 
operacji przez LGD:

1. Operacja musi być zgodna z:
– co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR,
– co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR,
– co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR.

2. Operacja musi uzyskać w ramach oceny zgodności z lokalnymi kry-
teriami wyboru:

– co najmniej 4 punktów w przypadku działania Małe projekty,
– co najmniej 3 punkty w przypadku działania Odnowa i rozwój wsi.
– co najmniej 3 punkty w przypadku działania Różnicowanie w kierun-

ku działalności nierolniczej,
– co najmniej 3 punkty w przypadku działania Tworzenia i rozwój mi-

kroprzedsiębiorstw,
 
Miejsce składania wniosków: wniosek należy składać osobiście w sie-

dzibie „Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie” Ubocze 300,  59-620 
Gryfów Śląski (poniedziałek – piątek  8.00-16.00)

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.
 

Bocianie perypetie

W odróżnieniu od ludzi, bociany niemal co roku muszą pra-
wie od nowa budować albo przebudowywać swoje domy. Jesteśmy 
pełni podziwu dla ich determinacji, bo większość ludzi nie widzi 
takiej potrzeby w swoich mieszkaniach. 

W Tomaszowie Bolesławieckim bociany mają szczególny azyl, 
może dlatego, że pilnuje ich żuraw. Dokładnie – Mieczysław Żu-
raw. Pisaliśmy już o Klekotowie w ubiegłym roku, ale ostatnio 
tam wróciliśmy, bowiem bociany, które mają tam swoje gniazdo, 
poróżniły się mocno, w dodatku „na tle sercowym”, o co byśmy 
bocianów nie podejrzewali. Więcej na stronie 7.

Dokończenie na str. 3

Ogłoszenie opracowane przez Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo rolnictwa i Rozwoju Wsi
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górzu Izerskim, Dalkowskim i w Borach Dolno-
śląskich. 

Partnerami w organizacji imprezy byli: Okrę-
gowy Związek Hodowców Koni, OT w Lubo-
mierzu, nasze Stowarzyszenie, Nadleśnictwo 
we Lwówku Śląskim i Stowarzyszenie Przyjaciół 
Lubomierza. Uczestnicy zapowiadali, że z naj-
wyższą ochotą pojawią się na Paradzie 2015.

programów „Partnerstwo Izerskie” jest na Dol-
nym Śląsku postrzegane, jako solidny, rzetelny 
partner i stowarzyszenie przejawiające ponad-
przeciętną aktywność.

W tej sytuacji nikogo nie dziwiło, że głoso-
wania nad przyjęciem kolejnych dokumentów 
przebiegały bez najmniejszych wahań. Wójtowie 
i burmistrzowie obecni na Zgromadzeniu mieli 
też własne, dobre doświadczenie ze współpracy. 
Podobnie, jak posłanka na Sejm RP, Zofia Czer-
now, która jest przewodniczącą Izersko-Karko-
noskiej Grupy Parlamentarnej i inicjatorką (pi-
saliśmy o tym szeroko w poprzednim wydaniu 
„Ech”) wystawy fotograficznej o Górach i Pogó-
rzu Izerskim, jaka została zorganizowana w po-
czątkach 2014 r. w Sejmie. 

A na marginesie dobrych opinii, które ujawni-
ły się w dyskusji podczas Zgromadzenia można 
powiedzieć, że najlepszą formą promocji LGD 
„Partnerstwo Izerskie” są pytania gmin, któ-
re należą – póki co – do innych stowarzyszeń 
na Dolnym Śląsku, czy mogą się przyłączyć do 
naszego LGD? Z pewnością takie zamiary są 
co najmniej tak samo dobrą rekomendacją, jak 

przychylne i życzliwe głosy w dyskusji na kolej-
nych Zgromadzeniach. 

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie 
w Złotym Potoku spotkało się w połowie kwiet-
nia (17.04.) na Walnym Zgromadzeniu. Z re-
guły takie spotkania są (co tu kryć) nudnawe 
i formalne, ale w tym przypadku było zupełnie 
inaczej.

– Traktujemy to bardzo serio i nie można ina-
czej – powiedziała Bożena Mulik, prezes LGD 
– bo Stowarzyszenie dysponuje publicznymi 
pieniędzmi i chcemy każdą złotówkę rozliczyć 
nie tylko rzetelnie, ale dowieść, że wydawaliśmy 
pieniądze optymalnie i maksymalnym pożyt-
kiem dla mieszkańców Pogórza. To są pienią-
dze, dzięki którym jest budowana w jakiejś czę-
ści przyszłość wielu osób i firm, samodzielność 
gospodarcza i wizerunek każdego, najmniej-
szego sołectwa. Świadczy o tym choćby fakt, że 
w okresie sprawozdawczym – jak powiedziała 
przewodnicząca Rady Programowej, Alicja Sła-
wińska, wpłynęło 266 wniosków o dofinanso-
wanie rozmaitych działań, w tym 21 wniosków 
z mikroprzedsiębiorstw, a 26 – z odnowy wsi. 
Najczęściej te wnioski były dobrze umotywo-
wane i zasługiwały na wsparcie. A podzielono 
kilkanaście (prawie 12) milionów złotych, stąd 
odpowiedzialność i za decyzje, i za kompletne, 
zgodne z prawem rozliczenie jest adekwatna do 
kwoty.

W sprawozdaniu padały konkretne hasła 
i liczby, mówiono o tworzeniu i rozwoju mi-
kroprzedsiębiorstw, o różnicowaniu w kierunku 
działalności nierolniczej, limitach i naborach. 

Były też – arcyciekawe – analizy, m.in. aktyw-
ności mieszkańców poszczególnych gmin, któ-
rzy korzystają z funduszy PROW. Wprawdzie 
nie mówią one wszystkiego o zapobiegliwości 
mieszkańców różnych obszarów Partnerstwa, 
bo rozmaite są uwarunkowania, i odmienne po-
trzeby, niemniej interesujące jest, że Mirsk złożył 
takich wniosków 38, leśna – 24, Zgorzelec – 27, a 
Świeradów – 4, czy Platerówka – 2.

Dużo i dobrze mówiono o SZKOT, czyli pro-
gramie Szlaki Konne Orężem Turystyki. I – co 
najważniejsze – nie mówili o tym przedstawi-
ciele Partnerstwa, a reprezentanci... organizacji 
nadzorujących i kontrolujących, m.in. wicemar-
szałek Województwa Dolnośląskiego Włodzi-
mierz Chlebosz i dyrektor wydziału obszarów 
wiejskich Paweł Czyszczoń.

Mówili dobrze, a nawet bardzo dobrze, pod-
kreślając, że Partnerstwo Izerskie należy do tych 
nielicznych LGD, które są aktywne nie tylko we 
własnym obszarze, ale wychodzą daleko poza 
przypisaną sobie nominalnie rolę. – Koordy-
nacja działalności różnych LGD i prowadzenie 
wspólnych projektów dla kilku LGD jest już 
„wyższą szkołą jazdy” i bardzo cenną, bo duże 
projekty pozwalają na budowę międzyregional-
nych programów, z których chętnie będą korzy-
stać turyści przyjeżdżający z najodleglejszych 
miejscowości, zresztą nie tylko w Polsce.

Obaj wspomniani przedstawiciele władz wo-
jewództwa podkreślali zgodnie, że zarówno 
w planowaniu, jak i w realizacji zakładanych 

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

Zdarzyło się na Pogórzu

Walne Zgromadzenie Partnerstwa

W Złotym Potoku 

Obrady plenarne Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie w Złotym Potoku 

Poseł Zofia Czernow gratuluje autorom książki „Opowieści Ostateczne”, Leszkowi Różańskiemu 
i Kalinie Jaśko, 12-letniej ilustratorce tej książki, zdobycia nagrody w konkursie zorganizowanym 
przez Dolnośląski Salon Wydawniczy SILESIANA. Opowieści zostały przygotowana przez Autorów 
z Kopańca i są jedną z kilku książek wydanych przez Partnerstwo Izerskie w ostatnim czasie.

Prezes Stowarzyszenia Bożena Mulik i bur-
mistrz Wlenia, Bogdan Mościcki wręczają Poseł 
Zofii Czernow symboliczną nagrodę „Przyjacie-
la Pogórza Izerskiego” za wszechstronną pomoc 
w pracy, a szczególnie – za zorganizowanie w ku-
luarach Sejmu RP wystawy fotograficznej o Gó-
rach i Pogórzu Izerskim.

 

W siodle i bryczką

Izerska Parada Powozów
Bryczki, powozy i jeźdźcy wierzchem za-

władnęli Lubomierzem na jedno majowe po-
południe, gdy dużą, efektowną grupą wjechali 
na rynek miasta. Powitał ich – a jakże – hejnał 
z motywami z filmu „Sami Swoi”, a pomysło-
dawca, inicjator przedsięwzięcia, Janusz Lawin 
z Olesznej Podgórskiej zaprezentował każdego 
z uczestników, jako gospodarz całego zgroma-
dzenia.

Pokaz w Rynku był tylko wstępem do dłuższej 
przejażdżki, bo zarówno jeźdźcy, jak i powożą-
cy bryczkami wyjechali na swoje trasy. Pierwsi, 
pod przewodnictwem Damiana Smyki z Rado-
mic (gmina Wleń), który jest Przewodnikiem 
Górskiej Turystyki Jeździeckiej ruszyli do Ra-
doniowa, by powrócić później do Lubomierza, a 
woźnice wygodniejszą dla powozów trasą, przez 
Popielówek, Milęcice także dojechali raz jeszcze 
do Lubomierza, by spotkać się przy kiełbasie 
pieczonej na ognisku. Konie miały inne menu.

Ale prezenty i nagrody jakie później rozdy-
sponowano z pewnością odpowiadały i wierz-
chowcom, i ich właścicielom. Dla jednych były 
to worki z paszą, lizawki i flo, dla drugich – 
mapy z trasami do wycieczek konnych po Po-

Chleb nasz 
niepowszedni...

Kiermasz Wielkanocny w Kromnowie obra-
sta tradycją i... wciąż nowymi gośćmi. Osobną 
sprawą tej imprezy było stoisko aż spod Bolkowa, 
z sąsiadującego Pogórza Kaczawskiego. Pojawiło 
się w Kromnowie, bo aż tam dotarła dobra wieść 
o tutejszym Kiermaszu. Właścicielka, Małgorzata 
Bliskowska (która jest także członkinią Bractwa 
Rycerskiego Zamku Grodziec, sąsiadującego 
z Wartą Bolesławiecką) eksponowała przede 
wszystkim wypieki – pieczywo przygotowywane 
wedle receptur z dawnych czasów. – Na przed-
nówku ludzie mieli problemy z zapasami, bo 
z reguły niewiele pozostawało po zimie w spi-
żarniach – opowiadała. – Przygotowywali więc 
swoje chleby z wszystkich resztek, jakie udało się 
zebrać, nawet z dodatkiem żołędzi (ten z żołę-
dziami określany była jako „zmiotkowy). A i inne 
nazwy były oryginalne, bo były i „kije judaszowe”, 
i „kutasiki”. Był żytni „chleb biedaka”, który wy-
piekam wedle receptury z przełomu XVIII/XIX 
w., i „chleb pośny”, ze śliwkami suszonymi i mar-
chewką, z XVII w. A do współczesnych kiełbas 
mam i musztardę przyrządzoną zgodnie z XVIII-
wieczną recepturą. Zresztą zwyczaje Świąt Wiel-
kanocnych były dość rygorystycznie przestrzega-
ne, ale o tym można już długo opowiadać...

Widzieliśmy w jakim tempie znikały postne 

chleby i można uznać, że ciekawość jakości bytu 
i strawy z okresów przednówkowego niedoja-
dania sprzed stuleci jest w XXI w. wielu bardzo 
wielka.
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gram 800-lecia nosił zresz-
tą symptomatyczną nazwę 
„Wleń – Duma i Tożsamość” 
i poza konferencją „zamko-
wą” i zabawami nawiązujący-
mi do średniowiecza zawierał 
także inne, przebogate ele-
menty. 

– Zorganizowaliśmy m.in. 
seminarium muzyczne „Fi-
shamonia artystyczna Johane-
sa Titza”, z udziałem artystów 
z Polski i Węgier w Pałacu 
Książęcym, bal 800-lecia, wy-
stawy fotograficzne, semina-
ria o ludach zamieszkujących 

te ziemie (w pałacu Lenno) i wiele innych – po-
wiedziała Anna Komsta, dyrektor Domu Kultu-
ry we Wleniu.  Uroczyście i oficjalnie otwarto 
ścieżkę spacerową zielonym szlakiem, zorgani-
zowano spotkanie „Trzy narody – jeden chleb” 
w ruinach zamku, i in. a dla tych, którzy szukali 
po prostu dobrej zabawy – i tej nie zabrakło, bo 
pojawili się uznani piosenkarze i kabarety.

W jubileuszu Wlenia Partnerstwo Izer-
skie ma swój udział, co jest dla nas sporą 
satysfakcją. Współuczestniczyliśmy (także 
finansowo) w przygotowaniu „rekonstruk-
cji średniowiecznego życia zamku Wleń”, 
więc w powstaniu obozowiska rycerskie-
go, stanowiska kata, który wraz z akceso-
riami swojej profesji budził (przynajmniej 
– powinien budzić) grozę, pokazach walk, 
łucznictwa, artylerii średniowiecznej, itp.  
Wszelkie te działania przeprowadzone 
zostały przez drużynę rycerską Bractwo 
Syrokomla. A znany i ceniony także da-
leko poza granicami Pogórza Izerskiego 
zespół muzyki dawnej ROCAL FUZA 
wpisał się we wleńskie średniowiecze wy-
jątkowo udanie

Lubią nawijać
Quilling – obcobrzmiąca nazwa jednego z ro-

dzajów rękodzieła, które zyskuje sporą popular-
ność w wielu środowiskach. Z pewnością m.in. 
dlatego, że to niedrogie hobby, dzięki któremu 
można uzyskać niezwykle atrakcyjne dzieła. 
W dodatku – trwałe, choć surowiec jest wyjąt-
kowo wiotki.

– Najpoważniejszą inwestycją jest... cierpli-
wość – wyjaśniają nam znawcy – bo potem wy-
starczy już tylko trochę makulatury i ołówek, 
czy rurka do napojów. Makulaturę należy ciasno 
nawinąć na rurkę, a potem można już układać 
sobie wielkie obrazy, albo tworzyć konstrukcje 
mające grubo ponad metr wysokości. Można też 
z poszczególnych elementów robić klipsy, brosze 
i przeróżne ozdoby domowe. Wystarczy właści-
wie jakaś gazeta (najlepsze są reklamowe gazety 
wielkich koncernów handlowych, bo papier jest 
lekko nabłyszczany i zadrukowany wyjątkowo 
barwnie), żeby z „takiego czegoś” powstały klipsy, 
za którymi będą oglądały się zazdrosne koleżanki, 
nawet przez moment nie przypuszczając, że gdyby 
tę cieniutką rurkę papierową rozwinąć, to można 
na niej zobaczyć choćby ... promocję kaszanki.

Ale z takich samych papierowych rurek bu-
duje się bardzo twarde i wielkie kosze na bie-
liznę, nabiurkowe etui na przybory do pisania, 
albo – przy nieco innym spreparowaniu papie-
ru – można wykonać przestrzenny obraz, jak 
widoczny na zdjęciu, wykonanym w Ośrodku 
Kultury w Sulikowie. Tam warsztatami w nawi-
janiu zajmuje się Bogna Przychodzka, które ma 
wiernie grono – oczywiście wyjątkowo cierpli-
wych – adeptów tej sztuki.  

Do sprawy powrócimy w kolejnym wydaniu 
Ech.

A o Wleniu można mówić bez końca, chociaż 
siedmioro naukowców, występujących podczas 
konferencji musiało się poddać niezwykłym ry-
gorom i zmieścić się w trzy godziny.

Rozmowa była o tyle optymistyczna, że dziś 
już nie ma obawy, że Wleński Gródek przesta-
nie w ogóle istnieć, a przecież taka groźba była 
bardzo realna, kiedy obsunęły się 
nad ranem 10 kwietnia 2006 r. 
nadwątlone czasem, korzeniami 
drzew i ulewami mury tzw. wyso-
kiego zamku. Burmistrz Bogdan 
Mościcki zabiegał o pieniądze i w 
Sejmie RP, i w resorcie kultury. 
Udało się pozyskać kwoty na tyle 
duże, że – niezależnie od tego, 
czy Wleń ma najstarszy, czy jeden 
z najstarszych zamków – warow-
nia ta jest wciąż ogromną atrak-
cją gminy i Pogórza Izerskiego.

Najstarszą jej częścią jest tzw. 
domek romański, zbudowany 
starannie z kamienia polne-

go, niewielki (7 x 10 m), w XII w., zapewne 
w okresie władania tą ziemią przez Bolesława 
Wysokiego. Poza tym odsłonięto w trakcie od-
krywek archeologicznych resztki kaplicy z XIII 
w., sześciobocznej wieży i muru obwodowego 
Historia tej warowni, która jest dla archeolo-
gów skarbem jest niezbyt długa, bo przecież 

już w 1646 r. zamek został wysa-
dzony w powietrze przez Szwe-
dów i od tej pory (podobnie jak 
Chojnik, który niedługo później 
spłonął po uderzeniu pioruna) 
pozostaje w formie trwałej ru-
iny. Ale Wleń powstał zdecy-
dowanie wcześniej, więc frag-
menty architektury „grodowej”, 
romańskiej, a później renesan-
sowej można odszukać tu bez 
trudu.

W nauce hi-
storii pojawiła 
się branża „ka-
steologów”, albo 
„ k a s t e l o g ó w ”, 
specjalizujących 

się w badaniach takich budowli, 
od słowa „”kastel” (zamek). Do-
szukują się podobieństw i różnic 
w formach architektonicznych 
zamków powstałych w zbliżo-
nym okresie. A takich podobnych 
do Wlenia jest w Europie ponad 
200!

Ale Wleń i jego historia, to 
przecież nie tylko zamek. Pro-

Duma i Tożsamość – osiem wieków Wlenia
Dokończenie ze str. 1

Można mówić o tym bezceremonialnie, że 
bimber już jest nastawiony, bo tradycja – rzecz 
święta i taki trunek musi się polać. Albo o tym, 
że kiedyś helikopter zawisł nad sceną i wisiał 
bez końca, bo kaskader mający udawać babkę 
Kargula zaplątał się w liny i spódnice i wisiał 
nieszczęsny, a podmuch od śmigieł helikoptera 
omal nie zmiótł sceny, za którą kuliła się Ilona 
Kuśmierska, modląc się o życie, i o tym, jak 
Witold Pyrkosz wyznał po tej przygodzie, że 
wichura była taka, że piwo samo się wlewało 
do gardła, nie trzeba było wciągać...

Można emocjonalnie, jak Kazimierz Mikul-
ski, który powiedział, że moment, gdy mon-
tował swoją tablicę na ścianie zasłużonych 
aktorów w skromnym lubomierskim rynku, 
przeżywał chyba głębiej, niż własny ślub.

Można nostalgicznie, bo przecież w Lubo-
mierzu bywali corocznie aktorzy, których już 
nigdy nie zobaczymy w żadnym nowym fil-
mie. Odeszli bowiem Eliasz Kuziemski, nie-
zapomniany weterynarz-młynarz z „Samych 
Swoich”, Jerzy Turek, ale i przyjaciel Festiwali 
– Piotr Łazarkiewicz, czy wyjątkowy sponsor 
tego przedsięwzięcia, Mirosław Wróbel.

Jakkolwiek nie będziemy mówili o tych 
edycjach Festiwalu Komedii Filmowych (albo 
– Filmów Komediowych, jak kto woli), to za-
powiadamy, że jego 18. odsłona odbędzie się 
w dniach 15 – 17. sierpnia 2014 i Festiwal wła-
śnie osiąga pełnoletniość.

Czy podczas najbliższego zdarzy się coś tak 
niesamowitego, jak kiedyś, gdy artyści nie mo-
gli dotrzeć na scenę, by zaśpiewać? Tak było, 
kiedy – całkiem przypadkiem – „zakontrakto-
wano” wiosną niezbyt znany zespół ”Ich Tro-
je” na sierpniowy Festiwal, a w czerwcu tenże 
zespół wygrał brawurowo Festiwal Polskiej 
Piosenki w Opolu i był u szczytu swojej popu-
larności. 

Festiwal – to nie tylko filmy, choć one są 
tu najważniejsze, ale też rozmaite zdarzenia 
„okołofestiwalowe”. Niejedna para – teraz mał-
żeńska – małżeńska poznała się właśnie pod-
czas Festiwalu, niejeden maluch, uczestnicząc 
w Festiwalu tak się „namagnetyzował” filmem 
i aktorstwem, że postanowił próbować swo-
ich sił i walczył o indeks na aktorskie studia. 
O nich opowiemy więcej w kolejnym wydaniu 

„Ech Izerskich”, a dziś z najwyższą przyjemno-
ścią zapowiadamy program na trzy sierpniowe 
dni. 

Goście Lubomierza będą mogli obejrzeć 
m.in. filmy: „Ambasada”, „Dżej Dżej”, „Facet 
(nie)potrzebny od zaraz”, czy „Kochanie, chyba 
cię zabiłem”, i in. Pojawi się większość główne-
go zespołu serialu „Rancho”, a ponadto Maciej 
Wilewski z „Plebanii”, Agnieszka Wielgosz, 
znana z „Pierwszej miłości”, itp. 

Zmian będzie sporo, bo ze względu na osią-
gnięcie pełnoletności przez Festiwal, sporo też 
będzie wspominków, łącznie z wystawą (może 
i kiermaszem?) festiwalowych pamiątek. Nie 
zabraknie letniego kina pod chmurką, grana-
tów dla najlepszych (poza tymi znanymi „gra-
natami”, pojawi się także „Niebieski Granat” 
dla najlepszego komediowego serialu. Zmienia 
się też nieco skład personalny zarządu Stowa-
rzyszenia, pozostaje kierująca nim Jadwiga Sie-
niuć i jej zastępca, Mirosław Laskowski, a do-
szli właśnie Michał i Łukasz Pator oraz Adrian 
Zając, którzy mówią Czytelnikom „Ech”: – Do 
zobaczenia w sierpniu!

Festiwal już dorosły

Komedie filmowe w Lubomierzu

Lwówek i jego Szwajcaria 
Sporo pracy trzeba było włożyć w wycinkę samosiejek, by odsłonić imponującą grupę skalną zwa-

ną Szwajcarią Lwówecką. Do niedawna trzeba było się zatrzymać i wdrapać po szlaku, by zobaczyć 
te skały, co zresztą było bardzo przyjemne, ale nie każdy mógł sobie na to pozwolić. Teraz z okien 
auta pasażerowie (bo przecież nie kierowcy, zajęci bezpieczną jazdą) mogą podziwiać piaskowce, 

z których Lwówek słynie, 
więc naturalna motywacja, 
żeby jednak wysiąść i wdra-
pać się jest z pewnością sil-
niejsza. Teraz wystarczy już 
tylko zadbać, by nie zarosła 
ponownie... Wystarczy za-
pału? 

A na podobną operację 
oczekują pobliskie Panień-
skie Skały, które nie są aż tak 
bardzo wyeksponowane, ale 
równie piękne. W dodatku 
otacza je aura opowieści 
o tym, jak kryły się przed 
niebezpieczeństwem miesz-
kanki dawnego Lwówka.

Zagadka historyczno-religijna

Na jednej z oficjalnych stron jednej z miej-
scowości Pogórza Izerskiego napisano, iż 
chlubą tej gminy jest szesnastowieczna wie-
ża kościoła ewangelickiego, zbudowanego 
w 1380 roku, największego zresztą na Pogó-
rzu, bowiem rozbudowywano tę świątynię 
sukcesywnie przez ponad trzy stulecia.

Mamy z tą informacją pewien problem, 
bowiem Marcin Luter, twórca reformacji 
urodził się niemal dokładnie wiek później, 
tj. w 1483 r. Jakim cudem (żeby operować 
pojęciami nadzwyczajnymi) mógł powstać 
kościół ewangelicki przed narodzeniem się 
inspiratora ewangelicyzmu? 

Zapewne wyjaśnienie jest proste – zbu-
dowano wówczas (1380) kościół katolicki, 
którzy później (kiedy?) przejęli ewangelicy 
i być może to oni dobudowali wieżę (dlacze-
go? – Czyżby jej wcześniej nie było? A może 
została zburzona?)

Może warto to uściślić?
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– Nigdy bym nie pomyślał, że ceramika sta-
nie się moim sposobem na życie, a co ważniej-
sze – że ja sam tak polubię używanie kubków 
– mówi Andrzej Potocki, który w Szczytnicy 
(gmina Warta Bolesławiecka) ma jeden z więk-
szych zakładów produkujących ceramikę stoło-
wą i ozdobną. – Wyjeżdżając często zagranicę 
kupowałem znajomym w prezencie m.in. cera-
miczne kubki, bo chciałem się pochwalić lokal-
nym rękodziełem, choć sam nie używałem tych 
naczyń. Ale któregoś razu kupiłem o jeden ku-
bek za dużo... Zatrzymałem go dla siebie i... dziś 
sobie nie wyobrażam, że mógłbym pić herbatę 
z innego naczynia. Ceramika mną owładnęła. 
I nie tylko mną, bo w tworzenie i pracę zakła-
du ANDY zaangażowana jest i żona, i dwóch 
synów, a w ogóle firma zatrudnia osiemnaście 
osób i jest dla wszystkich stabilnym miejscem 
pracy.

– Czy nie jest ryzykiem, że na tak wąskim, 
lokalnym rynku, gdzie zakładów o podobnej 
produkcji jest bardzo wiele, inwestować duże 
przecież pieniądze w kolejną taką firmę? Prze-
cież rynek klientów nie jest bez dna...

– A o jakim rynku mówimy? Jeśli o lokal-
nym, czy nawet szerzej – rodzimym, polskim, 
to sprzedaż sięga 3, może w porywach 5% całej 
produkcji. Reszta jest eksportem. I to nie tylko 
do krajów Europy, ale i za Ocean. To wymaga 
innego sposobu zaangażowania się w produkcji 
i organizacji sprzedaży, ale oznacza też unie-
zależnienie się od lokalnej koniunktury, czy 
niewielkiej chłonności środowiska rodzimych 
klientów. Nawet ci, którzy kupują w przyzakła-
dowym sklepie nasze wyroby najczęściej są go-
śćmi z daleka, i z bardzo daleka.

Na pytanie – ile jest wzorów ozdób na cera-
mice? – właściwie nie sposób precyzyjnie odpo-
wiedzieć. Podobnie, jak ja pytanie o ilość asor-
tymentów. I w jednym, i w drugim przypadku 
odpowiedź „kilkaset” jest jedyną możliwą. Fak-
tem jest, że są wśród nich także opatentowane 
wzory będące wyłączną własnością firmy, strze-
żoną prawem. W tym środowisku, podobnie 
jak i w innych, których podstawą sukcesu jest 
kreacja nowych rozwiązań, trzeba pilnie strzec 
swojej intelektualnej własności.

– Wzory najczęściej są owocem pracy mo-
jej żony, która ma dużą intuicję we wdrażaniu 
nowych rozwiązań – powiedział A. Potocki. 
– Co oczywiście nie znaczy, że każdy pomysł 
jest przyjmowany entuzjastycznie przez rynek, 
bo on się rządzi gustami klientów, a z nimi się 
nie dyskutuje. Chociaż – oczywiście – prawem 
producenta jest sugerowanie klientom naszych  
rozwiązań. Ale w ceramice są i okresowe mody, 
i stałe trendy. ponadto wyrób, który dobrze się 

sprzedaje w jednym kraju, może być bardzo 
niepopularny w sąsiadującym. Albo ten sam 
wyrób, ale z innymi zdobienami może się sprze-
dawać rewelacyjnie, albo wcale. I z tym musimy 
się godzić. I jakoś te problemy rozwiązywać. 
W środowisku lokalnych wytwórców krąży na-
der prawdziwe powiedzenie: „Kiedy budzę się 
rano, razem ze mną budzą się moje kłopoty”. 
Ale one są tak samo nasze, jak ewentualne suk-
cesy, więc trzeba z nimi żyć.

Rozmowa o ceramice z producentem cera-
miki nie jest dialogiem o urodzie przedmio-
tów z glinki, bo zarówno uroda, jak i walory 
użytkowe każdy widzi i ma szanse ocenić. 
Skarbonki w kształcie auta, czy świnki (raczej 
świni, bo pokaźna), wielkie misy, figurki sów, 

kotów, dziesiątki miseczek, łyżki, maselniczki, 
dzwonki, a nawet uchwyty do szuflad czy fanta-
zyjne krzyże dla zwolenników różnych odmian 
chrześcijaństwa mienią się na półkach sklepu. 
To rodzaj efektownego zaplecza wielkiej wy-

twórni z kilkoma piecami ceramicz-
nymi, kilkunastoma stanowiskami 
zdobień, skomplikowanymi urzą-
dzeniami do różnych faz wypieku, 
kotłownią, wymiennikami ciepła, 
itp., itd. A pozostaje jeszcze ogromna 
rezerwa na rozbudowę zakładu, bo – 
jeśli taka będzie potrzeba – można 
firmę znacznie powiększyć.

– Dziesięć lat temu – wspomina 
właściciel firmy – zaczynaliśmy sami, 
żona i ja. Usiłowaliśmy wyremonto-
wać stare budynki, istniejące na tej 
działce, które w konsekwencji zaczę-
ły się walić i musieliśmy je rozbierać, 
walczyć o przyłącza energetyczne, 

szukać najbardziej ekonomicznych źródeł 
ogrzewania... Kupiliśmy gruzowisko pozara-
stane wykręconymi drzewami – samosiejkami 
i resztkami sadu. Z tamtych czasów zostały jesz-
cze dwie śliwy, grusza i jabłoń. Nie tylko na pa-
miątkę, ale ze względu na smak owoców, „jak ze 
starych czasów”.  Oczywiście, każdy aspekt no-
wych technologii, które zastosowaliśmy w bu-
dowie znają najlepiej specjaliści w konkretnych 
sferach, ale i tak zawsze pozostaje właściciel, 

który znajduje niekiedy najbardziej racjonalne 
rozwiązanie. W takiej firmie istotny jest „ro-
dzinny duch”, który nie ogranicza się zresztą 
tylko do członków własnej rodziny, a także roz-
ciąga się na możliwie dużą grupę pracowników. 
Jeśli oni traktują ten zakład jako „swój”, w naj-
lepszym tego słowa znaczeniu, wtedy łatwiej 
jest pracować wszystkim. 

– Chodzi mi o to, by marka ANDY miała 
swoją renomę – mówi Andrzej Potocki – ro-
zumianą w taki sposób, że ktoś, kto kupił nasz 
kubek, paterę, kosz, czy maselnicę był pewny, 
że nie zastosujemy tu „oszczędności”, które 
w gruncie rzeczy obniżają jakość towaru. Stara-
nia o markę nie mają swojej ceny.

Ceramika ANDY wędruje w świat już od dekady 

O jeden kubek za dużo

Andrzej Potocki

Zapakowany piec do wypału jest swoistym obrazem samym w sobie, ale też umiejętne jego zapako-
wanie jest rodzajem sztuki.

Kamionkowy abażur

Oryginalne puchary – przykład łączenia szkła 
i ceramiki.

Zapamiętać 
szkołę, której 
już nie ma...

Szkoła w Rybnicy nie istnieje już ponad 10 
lat, zamknięto ją w 2003 r., bowiem dzieci we 
wsi było coraz mniej... za mało, by żyła. A była 
miejscem nauki dla wielu przez blisko wiek, od 
11 marca 1914  r., w tym – 58 lat powojennych. 
Przewinęło się przez nią od 1945 r. około 700 
polskich uczniów.

Rybniccy absolwenci – jak się okazuje – da-
rzą sentymentem swoją „starą budę”. Na tyle 
dużym, że wielu z nich oddało swoje rodzin-
ne pamiątki do tworzonego tu mini-muzeum 
wsi, którego społecznym kustoszem jest Zenon 
Szkudlarek. On też był inicjatorem hucznych 
obchodów istnienia 100-lecia tego budynku 
i był członkiem grupy, która nie dopuściła, by 
budynek podupadł. Dziś w byłej szkole znalazło 
swoje miejsce nie tylko wspomniane muzeum, 
ale też siedziba Towarzystwa Przyjaciół Rybni-
cy i organizacje wiejskie.

Szlakiem pokutnic 
i wisielców

Radomice – Proszówka przez Antoniów 
i Młądz. Albo Radoniów – Czerwona Woda 
przez Nagórze i Gradówek. To nie są nowe kur-
sy autobusów PKS, a szlaki konne po Pogórzu 
Izerskim, które weszły do map o przewodników 
PTTK. Pierwszy nosi nazwę „szlaku pokutnik 
ze Starej Kamienicy”, drugi – „dragonów pru-
skich”. A jest jeszcze trzeci (Stankowice – Wło-
dzice Wielkie), który nazwano dość upiornie 
„drogą wisielców” i jest najdłuższy, bo liczy 107 
km (poprzednie 49 i 69 km). Wszystkie one 
są połączone ze sobą, a w dodatku – z innymi 
szlakami wiodącymi przez Bory Dolnośląskie 
i Wzgórza Dałkowskie, więc koniarze mają do 
wyboru kilkaset km atrakcyjnych dróg, uzgod-
nionych z nadleśnictwami i gminami. A po 
drodze – stanice, zagrody, tablice informacyjne 
i in., więc wędrówki mogą być atrakcyjne, wy-
godne i bezpieczne. 

O projekcie SZKOT, którego efektem są 
m.in. te szlaki pisaliśmy szeroko, będziemy doń 
wracać, a dziś już widać, ,jak się materializuje 
w konkretnych obiektach. 

Na zdjęciu – wiata we Włodzicach Wielkich, wy-
posażona w stoły, ławy, grilla, a nawet... hamak.

- Pamiątką po tamtej szkole są m.in. skrzyp-
ce, które swego czasu używane były na lekcjach 
muzyki – wspominają. – I cieszymy się, że 
zagrały podczas jubileuszu, choć nikt z Ryb-
niczan nie miał odwagi, by się popisywać grą 
przed kolegami. Wzięła je do ręki skrzypaczka 
jeleniogórskiej Filharmonii Dolnośląskiej, Ewa 
Antosik. 

Wiosną na placu szkolnym posadzono dąb, 
w trakcie jubileuszu wmurowano tablicę pa-
miątkową, a jesienią przewiduje się umiesz-
czenie w szkolnych murach specjalnej „kap-
suły czasu”, w której m.in. znajdą się nazwiska 
fundatorów tablicy, ale i innych jubileuszowych 
pamiątek.
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Na Dolnym Śląsku nie ma takiej pracowni, 
a w całej Polsce – jest raptem kilka. Fantazyjne 
świece Marii Romel, powstające m.in. w Suliko-
wie (a eksponowane m.in. w galeriach w Go-
erlitz, Bolesławcu i Zgorzelcu, gdzie mieszka) 
przyciągają wzrok, bo nietrudno dopatrzyć się 
w zdobieniach metaforycznych kwiatów, posta-
ci anioła, czy innych. – Skąd pomysł? – zapyta-
liśmy Marię Romel podczas jej pobytu w Gale-
rii Izerskiej w Kromnowie.

– Gdybym powiedziała, że z... telewizji, to nie 
byłoby to bardzo odległe od prawdy – uśmie-
cha się autorka – bo kiedyś oglądałam program 

o twórczyni podobnych świec wtedy powstał 
pomysł na „pracę z parafiną” Później, podczas 
kilku wyjazdów zagranicznych zobaczyłam po-
dobne do moich rzeźbione świece i poznałam 
autorów tych prac. Czasami fascynujących. 
Praca nad świecami długo stanowiła wyłącz-
nie kosztowne hobby, bo surowiec jest nietani, 
a w dodatku bardzo kapryśny. Nie może być za 
rzadki, ani za gęsty, musi mieć właściwą tempe-
raturę, żeby mógł się układać zgodnie z moimi 
pomysłami, więc niejeden raz poparzyłam ręce. 
Jedna świeca powstaje długo, prawie trzy kwa-
dranse, ale mam tylko kwadrans, by „ułożyć” jej 
najważniejsze elementy, potem mogę już tylko 
pracować nad wykańczaniem. Ale to nie jest 
tak, że parafina rozgrzewa się w kilka chwil, bo 
akurat ta faza przygotowań do pracy zajmuje 
prawie trzy godziny; tyle potrzebują pojemniki 
z parafiną, by we właściwym tempie „dojść do 
siebie”.

Autorka zajmuje się wdrożeniami firmie in-
formatycznej, więc jej hobby jest niezwykle od-
ległe od zawodowych obowiązków. – Ale to jest 
pasja – mówi – więc pozostają na nią czasami 
tylko długie godziny nocy. Na początku – mnó-
stwa czasu traciłam na odkrywanie wszystkich 
tajników, o których nie powie żaden fachowiec, 
o których nie ma nic w najbardziej fachowych 
książkach. To takie tajemnice każdego twórcy, 
które trzeba samemu odkrywać wciąż od nowa.. 
A świeca nie pozostawia dla twórcy marginesu 

błędu – albo powstaje tak, jak 
powinna, albo... wcale. To nie 
tylko sprawa wosku, jego pa-
rametrów i barw, bo istotny 
jest też sposób ich nakładania, 
żeby w efekcie świeca, w której 
spala się tylko rdzeń, wyglądała 
przez kilka godzin jak kruchy 
witraż. Nie ma gotowych form, 
nie ma skończonych pomy-
słów, bo każda z nich jest inna i niepowtarzal-
na. Są – co oczywiste – procedury postępowa-

nia – ale dotyczą one 
dużych firm, a nie 
manufaktury.

Świeca – to symbol 
uroczystości, szcze-
gólnego nastroju, 
a czasami wręcz in-
tymności. Mało kto 
zapala świecę zdaw-
kowo, bez okazji. One 
płoną tylko w szcze-
gólnych sytuacjach. 
Są kraje, gdzie właśnie 
płonące świece, a nie 
inne ozdoby stają 
na ślubnych stołach, 
na uroczystościach 
chrzcin, czasami za-
miast kwiatów, jak 
choćby w Chorwacji. 
Tam kompozycja du-

żej świecy i dwóch bocznych jest ozdobą wyjąt-
kową dla nowożeńców. Są państwa skandynaw-
skie, gdzie świece pełnią inną symboliczną rolę. 
Jak w Szwecji, gdzie stają w oknach na pamiątkę 
dawnych czasów, kiedy takie świece w okienkach 
rybackich domów były znakiem oczekiwania na 
powrót mężów i ojców z morza.

– W Polsce świeca też się po-
woli przebija – mówi M. Romel. 
– Pewnie nie zyska aż takiej po-
pularności, jak w krajach, gdzie 
na wymowę symboliki pracowa-
ła przez wieki, ale przecież mody 
się zmieniają. I całe szczęście. 

– Świece podlegają też mo-
dom na kolor – mówi twórczy-
ni. – I trzeba pilnie obserwować 
rynek, by to odgadnąć, nawet fa-
chowcy mogą mieć z tym kłopo-
ty. – W przypadku dużych firm 
jest to spore ryzyko, bo pomyłka 
w ocenie oznacza spore straty. 
W przypadku tak niewielkiej jak 

moja, ma to mniejsze znaczenie finansowe, ale 
spore – emocjonalne. Lubię trafiać w potrzeby 
ludzi, którzy cenią świece i zależy mi na tym, by 
im się podobały.

To nie jest łatwe hobby. Prawie dwa lata trwa-
ło zbieranie materiałów, kompletowane nie-
zbędnej literatury, urządzeń i narzędzi, nie tylko 
takich standardowych, możliwych do kupienia 
w sklepach, ale też nietypowych. – Dla przykła-
du – żeby zrobić rdzenie do świec – musiałam 
je zamawiać u fachowca na specjalne zamó-
wienie. Ponoć takiego zlecenia nikt mu wcze-
śniej nie składał. Ale inne niezbędne narzędzia 
musiałam wykonywać sama dla siebie. Długo 
dojrzewała we mnie w ogóle sama myśl o takiej 
działalności. To wymaga czasu, ogromnej pracy 
i niemałych pieniędzy, a ja mam i bez tego dość 
zajęć. Ale... zawsze zwycięża pasja i ciekawość. 
A kiedy na mojej stronie www.artcandles.pl 
zaczęłam pokazywać swoje prace i budziły one 
coraz większe zainteresowanie, upewniłam się 
w tym, że to była dobra decyzja. 

– Dziś stać już mnie na zabawę barwnikami 
– mówi M. Romel. – Na to, by testować, jak bę-
dzie łamać się światło filtrowane przez rozmaite 
barwniki, w zależności od sposobu i kolejności 
ich nakładania. Świeca, nawet najpiękniejsza, 
ale bez ognia – jest martwa. Ożywa dopiero 
wtedy, gdy płonie... 

Światło świec ożywia emocje i wyobraźnię

Świeca żyje, gdy płonie
Szczęśliwa trzynastka 

w Giebułtowie 
 

W obszarze Pogórza Izerskiego periodyków 
jest wiele, niemal każda Gmina wydaje wła-
sny, papierowy bądź elektroniczny, ale... wśród 
wszystkich „Gazeta Giebułtowska” wyróżnia się 
z pewnością, choćby dlatego, że jest to „dwu-
miesięcznik sympatyków Giebułtowa”, a nie wy-
dawnictwo finansowane w całości przez Gminę. 
Ostatni przedwakacyjny, numer trzynasty tej 
„Gazety” jest dowodem na to, jak wiejska spo-
łeczność może sobie świetnie radzić z informo-
waniem współmieszkańców o sukcesach i cieka-
wostkach.

Gratulujemy więc, za „Sympatykami” Ka-
tarzynie Burak, kulomiotce (kulomiotaczce?), 
z Giebułtowa, która już po raz drugi została 
mistrzynią powiatu i „strefy jeleniogórskiej”. 
Niedawno pchnęła kulą na odległość 8,52 bijąc 
swój życiowy rekord. Jak się komuś wydaje, że to 
mało, to niech sam spróbuje. Jest długi i ciekawy 
tekst o „turystycznym poszukiwaniu skarbów”, 
to znaczy dyscyplinie zdobywającej ostatnio 
wielu fanów, będącej – w uproszczeniu – połą-
czeniem biegu na orientację  z użyciem GPS i za-
bawą w odszukiwanie skrytek, założonych przez 
prowadzącego grę. Takie zabawy są organizo-
wane także w miastach, ale w terenie wiejskim 
są z pewnością ciekawsze (i trudniejsze). Oka-
zało się, że ta zabawa, zwana „geocachingiem”, 
ma kilka odmian, a liczba skrytek, które różni 
animatorzy stworzyli na całym świecie i opisali 
w internecie sięga już... milionów! Można tę za-
bawę uprawiać nawet wirtualnie. Jest rozmowa 
o nobliwej nauczycielce języka rosyjskiego, którą 
pamiętają całe pokolenia uczniów, a która – dość 
niespodziewanie także dla siebie samej – wręcza-
ła swego czasu kwiaty  samemu Fidelowi Castro.

I jest zapowiedź „Dnia Otwartych Ogrodów”, 
planowanego w Giebułtowie na 17 sierpnia br. 
i zaproszenie dziesięciu gospodarzy do swoich 
ogrodów przydomowych, ale też wiele innych 
drobnych informacji.

Piszemy o tym wszystkim tak szczegółowo, by 
przekonać mieszkańców innych izerskich wsi, 
że nie ma spraw nieciekawych, czasami brakuje 
tylko ludzi dociekliwych... Może przykład Gie-
bułtowa i tamtejszej gazety okaże się zaraźliwy 
(czego wszystkim życzymy). A „Gazetę Giebuł-
towską” witamy w naszym, gazetowym gronie.

Patron z borowego matecznika

Uzdrowisko 
z dywizem

Cokolwiek niezrozumiały tytuł odnosi się do 
Świeradowa-Zdroju i oznacza tyle, że jedyną 
w pełni poprawną formą pisowni nazwy kurortu 
jest zastosowana w tym tekście przez nas „Świe-
radów-Zdrój”, z łącznikiem, czyli dywizem.

Potocznie pisze się tę nazwę bez łącznika, 
a nawet okrawa się nazwę tylko do słowa „Świe-
radów”, co też czyni miejscowość rozpoznawal-
ną, ale – z lingwistycznego punktu widzenia 
– jest nie w pełni poprawne. Świeradów-Zdrój 
nosił zresztą w swojej historii (jak większość 
izerskich miejscowości), różne nazwy: Fege-
beutel (w I połowie XVI w.), a krótko później 
– Bad Flinsberg, nawiązującą do legendy o bogu 
Flinsie.

Skąd się wzięły powojenne nazwy – Włyńsk, 
a potem – Wieniec Zdrój? – nie wiadomo. Fak-
tem jest, że Flins nie miał swoich odpowiedni-
ków w języku polskim, więc proste odwołanie 
się do lokalnych legend po 1945 r. nie mogło 
mieć zastosowania. Rozstrzygając wątpliwości 
nadano nazwę „Świeradów-Zdrój”, nawiązują-
cą słowackiego świętego Świerada. Ale języko-
znawcy toczyli spory o łącznik między członami 
nazwy przez prawie 60 lat, bo dopiero w 2004 r. 
rozstrzygnięto ostatecznie, że jedyną popraw-
ną formą jest właśnie ta, o czym zdecydowała 
Rada Języka Polskiego.

Ale i sama postać św. Świerada jest bardzo 
tajemnicza, bo nie dość, że Słowak, to miał na 
imię... Andrzej, które to przyjął wprawdzie do-
piero w zakonie, niemniej pod nim jest bardziej 
znany. „Spolszczenie” imienia do „Świerada” 
jest z kolei naszym współczesnym pomysłem, 
bo na Słowacji jest znany jako „Svorad”. Do-
piero po analizie tych wszystkich zawiłości mo-
żemy sobie wyobrazić skalę problemów przed 
jakimi stała komisja nazewnictwa miejscowości 
w 1946 r. usiłując nadać nazwę miastu i jakich 

ekwilibrystycznych działań się w swojej pracy 
podejmowała.

A i sam Świerad (Svorad) musiał być nawet 
w swoich czasach uznawany za oryginała, bo 
umartwiał się ponadprzeciętnie, nawet jak na 
zakonnika, a potem – pustelnika. Nie dość, 
że pościł trzy dni w tygodniu, w na cały okres 
Wielkiego Postu (40 dni) brał tylko 40 orze-
chów. I jeden orzech dziennie – poza wodą – 
był w Poście jego jedyną strawą. Legenda mówi, 
że wskrzesił jednego z leśnych zbójców, zabi-
tego w rozbójniczej awanturze, a także innego 
złoczyńcę, już powieszonego na szubienicy 
w wyniku wyroku sądu. Tego ostatniego święty 
ponoć unosił kilka godzin w niewidzialny spo-
sób, by go nocą uwolnić od sznura i zostawić 
żywym między żywymi. 

Skąd się wziął pomysł, by taką postać wziąć 
za patrona uzdrowiskowego miasteczka – tego 
już nikt nie dojdzie... Może to i lepiej, bo gdyby 
zacząć dociekać, jakim to sposobem patronem 
uzdrowiska został ktoś, kto reanimował rzezi-
mieszka, to moglibyśmy dojść do zastanawiają-
cych wniosków.

Nowy stary zamek i obwodnica

Staruszek buduje 
młodzieńczą kondycję

Wleń, o czym szeroko piszemy w tym wy-
daniu „Ech” obchodzi właśnie 800 lat, co jest 
jubileuszem zacnym. Ale uczciwe jest też, by 
powiedzieć, że spośród tych ośmiuset ostatnie 
kilka lat jest szczególnych. Szczególnie owoc-
nych.

– Powstał, zbudowany od podstaw – mówi 
Bogdan Mościcki, burmistrz Wlenia – ośrodek 
zdrowia (2012), zbudowano obwodnicę Wle-
nia, o której mówiono 20 lat i przez prawie 18 
lat kończyło się na opowiadaniu. Powstał, ocze-
kiwany przez większość mieszkańców pierwszy 
w historii miasta tzw. sklep wielkopowierzch-
niowy. Dla mnie jest ważne także i to, że od 
jego otwarcia minęło już ponad pół roku, a nie 
został zamknięty żaden z innych sklepów spo-
żywczych w mieście. Pewnie zmniejszyły się im 
obroty, ale właściciele radzą sobie. Komplekso-
wo wyremontowano dom kultury, wyremonto-
wano (lub wybudowano) sporo dróg. A przede 
wszystkim uratowaliśmy zamek! Kamienny 
zamek w Łupkach widać już z Wlenia, bo uda-
ło się też wyciąć kilkanaście drzew, które prze-
słaniały jego sylwetkę, a ich korzenia osłabiały 
mury. Faktem jest, że proces ratowania zamku 
wciąż trwa, w tym roku wydamy na to kolej-
ne (pozyskane z zewnątrz) 300 tys. złotych, ale 
to jest JEDYNY taki obiekt, najlepsza zachęta 
do odwiedzin Wlenia i choćby z tego powodu 
nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nie był 
odwiedzany. Zbudujemy, przy okazji odwod-
nienia fundamentów murów, brukowaną ka-
mieniami drogę do zamku, więc trakt będzie 
nawiązywał do jego historii. Trwa remont ratu-
sza, wcześniej przeprowadziliśmy wiele zabie-
gów wewnątrz tego obiektu, więc i centralnie 
usytuowany zabytek będzie kolejną ozdobą 
miasta. A to wszystko jest owocem raptem nie-
spełna 4 lat z 800-letniego życiorysu. 

Maria Romel i jej prace
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Jerzy Janeczek, Witia z „Samych Swoich”, 
który – jak sądził Pawlak – wracał na kocie 
pochodzącym z centralnej Polski do rodzime-
go gospodarstwa, ale także Leszek Leśko, bur-
mistrz Olszyny (w roli Kargula), Wiesław Ziół-
kowski, burmistrz Lubomierza w roli Pawlaka, 
ale i inni, przyjechali na stadion w Lubomierzu 
starą „warszawą”, efektownie inaugurując 17 
maja br. kolejne samorządowe igrzyska sporto-
we Związku Gmin „Kwisa”. 

Wprawdzie do „Kwisy” należą także gminy 
spoza Partnerstwa Izerskiego (m.in. Miasto Lu-
bań, i Bolesławiec, czy Gmina Osiecznica), ale 
trzon ZG „Kwisa”, to „nasze”, partnerskie gmi-
ny, które zresztą niejednokrotnie rozstrzygały 
walkę o prymat na swoją (czyli naszą) korzyść.

Tym razem konkurencje były bardzo inte-
resujące, bowiem poszczególne ekipy musiały 
udowodnić swoje umiejętności w rzucie grana-
tem do celu, pewność ręki w strzelaniu do „ka-
bana” (czyli – dzika), tężyznę w toczeniu becz-
ki z bimbrem, sprawność w wyścigu po kota, 
w przeciąganiu pawlakowej koszuli, w koszul 
na płocie rwaniu i ujeżdżaniu pawlakowej Muć-
ki. Widać z tego, że wszystko podporządkowa-
ne było nieśmiertelnej trylogii „Sami Swoi”, a 
zadbano nie tylko o precyzyjny scenariusz, ale 
i prawdziwe (może poza bimbrem) rekwizyty.

Wynik rywalizacji, który podajemy obok, 
jest – oczywiście – ważny, ale przecież nie jest 
najważniejszy. Chcemy bowiem naszym Czy-
telnikom zwrócić uwagę na jeden (pozaspor-
towy zresztą) aspekt całej sprawy. Lubomierz 
bowiem wykorzystuje z wielką pomysłowością 
filmowy mit, budując swoją popularność i wy-
korzystuje każdą ku temu okazję. Nikt już dziś 
nie ma wątpliwości, że na hasło „Lubomierz” 

jedynym prawidłowym odzewem jest „Sami 
Swoi”. A przecież filmowa prawda jest zupełnie 
inna, bo zdecydowaną większość scen wiej-
skich, łącznie ze scenami rozgrywanymi przy 
płocie dzielącym domostwa Kargula i Pawlaka 
nagrywano w Dobrzykowicach pod Wrocła-
wiem. Ale Dobrzykowice nie połapały się, jaki 
to skarb mają w rękach i wypuściły nie tylko mit, 

ale i autentyczny fragment płotu, który zagrał 
w tym filmie. Ówczesny burmistrz Lubomierza, 
Olgierd Poniźnik zabrał ostatnie przęsło filmo-
wego płotu podczas odwiedzin Dobrzykowic 
i dziś te kilka zmurszałych nieco sztachet są 
jedną z głównych pamiątek w Muzeum Kargula 
i Pawlaka. Oczywiście – w muzeum w Lubo-
mierzu. To w Lubomierzu wychodzi miesięcz-
nik „Sami Swoi”, redagowany nieprzerwanie od 
kilkunastu lat przez Jadwigę Sieniuć, która jed-
nocześnie kieruje komitetem organizacyjnym 
Festiwalu Komedii Filmowych, na który ściąga-
ją w sierpniu każdego roku tysiące (dziesiątki 

tysięcy) gości i znani aktorzy dawnych i współ-
czesnych komedii filmowych. Tu w Lubomierzu 
są ogródki działkowe „Sami Swoi”, ulica Kargula 
i Pawlaka, specjalnością kuchni są gołąbki kru-
żewnickie, a pamiątką kupowaną w Muzeum są 
woreczki z ziemią „ze wschodu”. Na ścianie jed-
nego z domów utrwalono Witię ujeżdżającego 

konia na targu, słynną scenę z filmu, w ścianę 
oporową przy Rynku montowane są każdego 
roku nowe tablice upamiętniające najlepszych 
aktorów polskich komedii filmowych, którzy 
otrzymują – jako symbol najwyższej nagrody 
– złote, srebrne i brązowe granaty na pamiąt-
kę granatów które filmowa Leonia, matka rodu 
Pawlaków (Natalia Szymańska) wręczała wy-
bierającemu się po sprawiedliwość Pawlakowi 
ze słowami: „sąd sądem, a sprawiedliwość musi 
być po naszej stronie...”.

Można powiedzieć – Sylwester Chęciński 
i Jan Mularczyk stworzyli filmowy mit, ale 
reszta jest już owocem prawdziwego wysiłku 
Lubomierzan, którzy zbudowali swoją legendę. 
I niech ta sentencja będzie potraktowana jako 
sugestia dla innych gmin, które jeszcze nie zna-
lazły klucza do swego sukcesu. 

Z kronikarskiego obowiązku: Igrzyska wy-
grali gospodarze, przed miastem Lubań, ale 
na kolejnych miejscach plasowały się gminy 
Pogórza Izerskiego: Siekierczyn, gmina wiej-
ska Lubań i Olszyna.

Na zdjęciach: reprezentacja Siekierczyna szła 
pod hasłem także filmowym: Nie ma haka, nie 
ma klina na mamroty z Siekierczyna”, zapoży-
czonego z serialu „Rancho”, aż strach myśleć, 
że w Siekierczynie też może pojawić się słynna 
ławeczka...Mamroty – jak widać – już są. 

Gmina Gryfów Śląski, a precyzyjnie jeden 
z jej obywateli użyczył swoją „warszawę”, by go-
ście mogli wjechać godnie na imprezę

Igrzyska samorządowe w Lubomierzu 

„Nie ma mocnych” na „Samych Swoich”
Magiczne wycieczki na Pogórzu

Aura 
Wieczornego 

Zamku 
Za dnia Wieczorny Zamek to zwyczajna gru-

pa skał, która w Górach Izerskich nie wyróżnia 
się niczym szczególnym – takich grup jest wiele. 
Ale mrok i legenda dodają temu miejscu magii. 
O zachodzie słońca można tu ulec złudzeniu, że 
to zgromadzenie wielkich głazów jest rzeczy-
wiście resztkami wielkiej warowni, zniszczonej 
jakimś kataklizmem. 

Nic więc dziwnego, że przez stulecia tym ska-
łom towarzyszą legendy o ukrytych tu skarbach, 
ale i czających się niebezpieczeństwach, które 
mogą grozić każdemu, kto będzie się ważył po-
szukiwać tu kosztowności. Wiarygodności tym 
podaniom dodaje fakt, że Wieczorny Zamek był 
opisywany wielokrotnie przez Walonów, którzy 
tu poszukiwali – ponoć z sukcesem – drogocen-
nych kruszców i szlachetnych kamieni w okresie 
średniowiecza. Walonowie zniknęli, ale legendy 
pozostały. I wcale nie gasną, a wręcz odwrotnie, 
bo fakt, że droga do Wieczornego Zamku nie 
jest prosta kusi tych, którzy mają nadzieję, że 
Walonowie nie wszystko znaleźli. My życzymy 
powodzenia. A jeśli nawet nie uda się ze skar-
bami, to widok z tego miejsca można uznać za 
skarb sam w sobie.

Pro memoriam 
ewangelików

Ale do rozmaitych historii powracamy, 
jak choćby radny Guzy i Barbara Pasiak. 
W Wieży k. Gryfowa, nieopodal jednego 
z budynków mieszkalnych stał swego czasu 
ewangelicki Dom Sierot i Wdów, tuż obok 
istniał niewielki cmentarzyk, w którym po-
chowano 36 osób. Dom się rozsypał (pewnie 
nie bez udziału ludzi), a cmentarz pokryto 
grubą warstwą ziemi, spod której nie wysta-
wały nawet zachowane fragmenty pomni-
ków. – Ale to przecież byli ludzie, którym 
należy się szacunek – mówią oboje. – Posta-
nowiliśmy choćby symbolicznie zaznaczyć 
miejsca ich wiecznego spoczynku. Nie od-
tworzyliśmy cmentarza, bo nie ma takich 
możliwości, ale wszystko, co było możliwe 
do uratowania – uratowaliśmy. Nikt już dziś 
nie chodzi po starych grobach...

I ksiądz dał się namówić...

Jerzy Janeczek, dwóch burmistrzów i wójt przy 
starej warszawie, każdy w nowej dla siebie roli

Koszule Pawlaka gotowe do darcia

Kobiety też potrafią cisnąć (granatem)

„Mamroty” utrwalają swoją sławę i dobre sa-
mopoczucie konsumentów.

Kaban gotowy do (przyjęcia) strzału

Korzenie 
TVP Wrocław nakręciła na poły dokumen-

talny film na temat: skąd pochodzą Dolnoślą-
zacy? Wprawdzie prawie 70 lat po wojnie żyje 
tu już trzecie pokolenie, ale przecież niemało 
tradycji „dolnośląskich” ma swoje korzenie za 
Bugiem, nad Adriatykiem, we Francji, czy Bel-
gii i w wielu innych zakątkach Europy. Niemała 
część filmu „Kresowy Dolny Śląsk” poświęco-

na jest mieszkańcom wsi Gierałtów w gminie 
Nowogrodziec, czemu trudno się dziwić, po 
pierwsi mieszkańcy wsi w 1945 r. pochodzi-
li w komplecie ze Świrza, wsi spod Lwowa. 
Współczesne życiorysy pokolenia ich wnuków 
związane są już wyłącznie z Dolnym Śląskiem, 
niemniej w każdym domu Gierałtowa, ale i in-
nych okolicznych wsi, choćby pobliskiego Go-
ściszowa nie brakuje pamiątek, tradycji, prze-
pisów kulinarnych, itp. mających swoje źródło 
niewyobrażalnie daleko od Nowogrodźca. A 
do obejrzenia filmu – zachęcamy. 

Artystycznie razem
W czerwcu w Lubomierzu odbył się koncert, 

który umożliwił prezentację talentów wielu 
uczniów różnych szkół, nie tylko lubomierskich, 
bo do rywalizacji artystycznej zaproszono tak-
że przedstawicieli Biedrzychowic, Wlenia, czy 
odległego Pieńska. Rywalizowano wokalnie – 
soli i w zespołach, w recytacjach i w fotografii. 
Nagród było sporo – satysfakcji jeszcze więcej. 
A fakt, że prezentacje odbywały się w sali teatral-
nej miejscowego Zespołu Szkół, gdzie zaczynało 
swoje kariery wielu dorosłych już dziś twórców 
pozwala wierzyć, że sukces osiągną także ci, któ-
rzy tu występowali w czerwcu 2014. 
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Arka Darka dobija do portu 

Tkliwość i zdrada

Bocianie kochanie
W gnieździe bocianów w Tomaszowie Bolesławieckim pojawi-

ło się pięć jajek! – To nie znaczy, że będzie pięć piskląt, ani też nie 
znaczy, że jeśli się wykluje cała piątka, to w komplecie przeżyją – 
powiedział nam Mieczysław Żuraw, opiekun bocianów nie tylko 
w tym gnieździe, ale i na znacznych połaciach powiatu bolesła-
wieckiego i lwóweckiego. O M. Żurawiu pisaliśmy już w ubiegło-
rocznych „Echach”, a w maju 2014 r. wróciliśmy do Tomaszowa, 
by sprawdzić, czy Klekuś i Kropka (bo tak się nazywa para bocia-
nów osiadłych w tym gnieździe) wróciły z Afryki. Dramatyczne 
opisy polowania „dla sportu” na bociany w powietrzu nad Libią 
obiegły i portale, i gazety.

Ale „tomaszowskiej” parze nie przydarzyła się żadna zła przy-
goda.

– Bociany to dzikie ptaki i same regulują stan posiadania po-
tomstwa – mówi nie bez żalu M. Żuraw. – Może się zdarzyć, że 
uznają, iż któreś z piskląt jest słabe i nie sprosta trudom podróży 
na południe, więc je wyrzucają z gniazda. Nawet jeśli im się je 
podłoży w nadziei, że jednak wykarmią – wyrzucą ponownie. A 
z drugiej strony – to są czułe ptaki i potrafią to okazać wyraźnie, 
bo tulą się do siebie, delikatnie trącają dziobami... Gdyby miały 
ręce, z pewnością by się głaskały. 

A jednak...W bocianiej rodzinie można obserwować takie same 
zachowania, jak w ludzkiej. Nie zawsze takie, którymi można się 
chwalić.  Klekuś miał swego czasu inną partnerkę w tym gnieź-
dzie, ale jednego roku Klekotka jakoś dogadała się z bocianem 
z gniazda w sąsiedniej wsi Łąka i tam zniosła jaja. Faktem jest, 
że przylatywała i do gniazda w Tomaszowie, usiłowała zawracać 
w głowie i jednemu, i drugiemu bocianowi. Ale obowiązki rodzi-
cielskie i „małżeńskie” miała w Łące. Kiedy już jej pisklęta na tyle 
podrosły, że mogły samodzielnie latać, to przyprowadziła je do 
gniazda Klekusia w Tomaszowie. Trudno powiedzieć – dlaczego? 
Może chciała się pochwalić potomstwem? Klekuś jednak uniósł 
się honorem, wypędził wszystkie – i swoją „byłą”, i jej troje dzieci. 
Następnego roku pojawił się w Tomaszowie i zajął swoje gniazdo 
z inną bocianicą, którą początkowo nazwano „Nową”, ale potem – 
ze względu na malutkie wybarwienie pierza pod okiem – „Krop-
ką”. O tak już zostało. A tamta bocianica ma gniazdo w pobliskiej 
Szczytnicy. Do Tomaszowa już nie przylatuje.

– „Swoje” bociany poznaję w powietrzu – mówi M.Żuraw. – 
Nawet nie umiem powiedzieć – po czym dokładnie, ale wiem, 
który to „Klekuś”, czy „Kropka”. One też mnie poznały po zimie, 
przyleciały niemal pod nogi, żeby się przywitać, wyginały się 
i dawały poznać, że się cieszą. A ja mam mnóstwo radości z tego, 
że mogę widzieć w każdej chwili, co porabiają w gnieździe, a 
nawet słyszeć, jak klekocą, bo jest tam zainstalowana i kamera, 
i mikrofon. Z tym gniazdem też jest utrapienie, bo dobre gniazdo 
w okolicy dobrego żerowiska to dla bocianów skarb, więc toczą 
się o nie prawdziwe walki, „Klekuś” ma u mnie fory, więc czu-
je się pewniejszy w tych potyczkach. W końcu – wraca tu już 
czwarty rok...

Ten rok jest dla bocianów szczególny. Ewidentnie zmniejsza 
się populacja bocianów w Polsce, bo ubywa żerowisk, a przelot 
nad Libią jest równy z lotem nad linią fontu wojny. Rośnie – tak-
że w okolicy Tomaszowa Bolesławieckiego – ilość pustych, nie-
obsadzonych gniazd. Zdecydowano, że odbędzie się w tym roku 
Ogólnoświatowy Spis Bociana Białego. Mieczysław Żuraw, który 
jest certyfikowanym „obrączkarzem” bocianim, ambasadorem 
interesów ptactwa tego gatunku nie tylko w okolicy Warty Bole-
sławieckiej, ale daleko szerzej, został upoważniony do monitoro-
wania bocianów od Węglińca i Żagania, aż do Chojnowa.

– Jesteśmy po raz pierwszy na targach tego rodzaju – powie-
działy nam Agnieszka Roczon i Monika Grabowska-Stachowicz 
z Urzędu Miejskiego w Zawidowie, spotkane na stoisku Tar-
gów Turystycznych TOUR TEC w Jeleniej Górze. – Zawidów, 
jako miasto też prezentuje się po raz pierwszy na takiej impre-
zie, zresztą razem z naszym partnerskim niemieckim miastem 
Bernstadt a.d. Eigen. Mieliśmy wspólny projekt i ta obecność (ale 
i materiały tu prezentowane) – to efekt realizacji tego projektu. 
Uważamy, że przyjazd tutaj był potrzebny, z kilku zresztą powo-
dów. Po pierwsze – dla samego Zawidowa, bo wielu mieszkań-
ców nieodległej przecież Jeleniej Góry postrzega Zawidów jako 
pewną abstrakcję, nazwę na mapie i niespecjalnie nas kojarzy. 
Targi to zmienią, przynajmniej w odniesieniu do tych, którzy nas 
odwiedzili. Po drugie – dla nas samych, bo to ciekawe spotkanie, 
podczas którego można sięgnąć po inspiracje od innych, któ-
rzy mają swoje materiały, swoje koncepcje na promocję i swoje 
doświadczenia. To tym cenniejsze, że TOUR TEC nie jest spo-
tkaniem metropolii turystycznych, a przede wszystkim miej-
scowości podobnych do naszej. Każda z nich ma jakiś pomysł 
na siebie, jakąś mniej czy bardziej aktywną grupę mieszkańców, 
którym zależy na podniesieniu atrakcyjności, bo to się przekłada 
i na wizyty gości z zewnątrz, i na inne standardy bytu samych 
mieszkańców. Lubomierz – dla przykładu – jest miejscowością 
ponaddwukrotnie mniejszą od Zawidowa, a w samym miastecz-
ku są trzy izby muzealne! („Karkula i Pawlaka”, „habitów zakon-
nych” (ostatnio Klasztorne, o czym w innym miejscu tej gazety) 
i szkolne „izba sprzętów domowych”, z bardzo bogatymi zbiora-
mi). Faktem jest, że powstawały 10 – 15 lat temu, ale kiedyś prze-

Targowa inauguracja Zawidowa 

cież trzeba zacząć. To prawda, że pomógł mit filmu „Sami Swoi”, 
ale nikt go mieszkańcom nie podarował – sami na to wpadli. 
W Zawidowie nie ma tak wielkich kościołów, nie było klaszto-
ru, ale jesteśmy przekonane, że znajdzie się grupka ludzi, którzy 
wokół jakiegoś zawidowskiego zdarzenia, czy zabytku znajdą 
zaczyn interesującej pracy. Doświadczenie (także to „targowe”) 
innych miejscowości wskazuje ponad wszelką wątpliwość, że 
nowe trwałe wartości powstają wtedy, gdy animatorem jest gru-
pa wolontariuszy, a wspiera te wysiłki Urząd i do tego będziemy 
chciały przekonać potencjalnych zainteresowanych nowymi zja-
wiskami w Zawidowie.

Po Pogórzu 

Ekstremalnie 
Po raz piąty odbędzie się Ekstremalny Rajd na Orientację – 

„Izerska Wielka Wyrypa”, zainteresowani powinni już rezerwo-
wać termin 15 – 17 sierpnia. Bazą wypadową będzie wprawdzie 
Lubań, ale wszystkie pięć tras wiedzie po Pogórzu.

Pięć, bo piechurzy mogą się sprawdzać na dystansie 100, 50 
i 25 km, a rowerzyści na 150 lub 75 km. Najdłuższe trasy z obu 
kategorii zaliczanie są do Pucharu Polski w Maratonach Pieszych 
i Rowerowych na Orientację.

Impreza ta ma bowiem taki charakter i liczy się bardziej odna-
lezienie wszystkich punktów kontrolnych, niż rekordy czasowe. 
A trenować należy nie tylko tężyznę fizyczną, ale i umiejętności 
czytania mapy i sprawnego nawigowania. Szczegółowych infor-
macji można zasięgać wprost ze strony internetowej www.izer-
skawyrypa.org, ale także w siedzibie Izerskiej Galerii Artystycz-
nej w Kromnowie. 

 

Nowogrodziec ma swój hejnał
Włodzimierz Ruciński, pochodzący z Nowogrodźca absolwent 

wrocławskiej Akademii Muzycznej wygrał konkurs na kompo-
zycję hejnału miejskiego. Do rywalizacji zgłosiło się aż 9 osób. 
Organizatorzy konkursu postawili twarde warunki – kompozycja 
ma mieć długość do 60 sekund, winna być odegrana przez kwar-
tet instrumentów dętych, o ściśle określonym składzie oraz być 
naraz i użytkowa, i estetyczna, i oryginalna. Wprawdzie „użytko-
wość tej kompozycji” w świetle możliwości jej odtworzenia „na 
żywo” jest dyskusyjna, bo jak zebrać zespół hejnalistów, w któ-
rego składzie musi być m.in. waltornia, ale... pewnie hejnał wart 
jest trudności, które trzeba pokonać

Jednym z walorów zwycięskiej kompozycji było to, iż kanwą 
hejnału stała się kompozycja innego (bardzo dawnego) miesz-
kańca Nowogrodźca, Józefa Ignacego Schnabla – „Transeamus 
usque Bethlehem”. Kompozytor ten znany jest w całej Europie 
i jest jednym z najsławniejszych mieszkańców miasta w całej jego 
historii.

Nowy dach świątyni
Kościół p.w. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowogrodźcu 

zyska nowy dach, a przy okazji obróbki blacharskie i elementy 
drewniane pokrycia dachowego, w części mocno nadwątlone 
przez wodę i szkodniki. Zakończenie remontu, który pochłonie 
niemal 225 tys. zł przewidziano na koniec listopada 2014 r.

W Pławnej Dolnej w ostatnich dniach czerwca trwały już ro-
boty wykończeniowe przy Arce Noego, którą będzie „wodował” 
Dariusz Miliński, artysta malarz i zwolennik wszystkiego, co ory-
ginalne. Przyjechały już rozmaite zwierzęta i stanęły przy burcie, 
a sama arka zyskuje już tylko ostatnie malowania.

Nie fotografowaliśmy wnętrza, by nie psuć zabawy tym, którzy 
chcą ją zobaczyć w pełnej krasie na własne oczy, ale obiecujemy, 
że w kolejnym numerze „Ech Izerskich” napiszemy o tym, co ta 
łódź kryje w swoich wnętrzach. A sama jej sylweta arki na tle 
sfalowanych pagórków wygląda majestatycznie, jakby napraw-
dę ktoś zamierzał nią wypłynąć... Powodzi się nie spodziewamy, 
potopu – tym bardziej, ale jakby co – to nasz rodzimy Noe jest 
gotowy podjąć także takie wyzwanie.

Z ostatniej chwili: 
długie ulewy omal nie 
zabiły dwóch bocia-
niątek. Zostały ura-
towane po reanimacji 
prowadzonej przez M. 
Żurawia, który obser-
wując obraz z kamer 
zobaczył, że małe ptaki 
przestają dawać oznaki 
życia. Czy odwdzięczą 
się i wrócą tu za rok?

Tegorocznym (a w ogóle mocno „wyśrubowanym” 
rekordem jest 9 bocianich jaj złożonych w gnieździe 
w Niemczech. Ta wiadomość obiegła wszystkie środo-
wiska fanów bociana białego, bo taka ilość jaj w za-
sadzie się nie zdarza.
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Odwiedzamy od lat rozmaite imprezy w różnych miejscowo-
ściach Pogórza Izerskiego. Lwóweckie Lato Agatowe, Gala Folk-
loru, Festiwal Komedii Filmowych i in. Organizatorem swego 
czasu chodziło o to, by zapewnić mieszkańcom w miarę dobrą, 
lekką rozrywkę, która nie niosłaby konieczności skupienia się 
nad czymś poważniejszym. Dziś wiele z tych przedsięwzięć jest 
już zupełnie inaczej organizowanych. Nie oznacza to oczywiście, 
że są z kolei przeintelektualizowane, ale dają różnym grupom 
odbiorców różne doznania. Kto chce uczestniczyć w fieście w ro-
dzaju „kiełbasa, piwo i głośna muzyka”, ten może taką znaleźć. 
A dla innych organizowane są seminaria popularno-naukowe, 
konferencje tematyczne, itp. 

Interesująca jest też rosnąca dbałość o zabytki historii, a przy 
okazji i to, że nie są już one selekcjonowane na katolickie, czy 
ewangelickie, mające przeszłość słowiańską, czy inną. Są po pro-
stu nasze i to my mamy obowiązek zadbać, by pozostały, nawet 
jeśli te starania są – z ekonomicznego punktu widzenia – nie 
w pełni racjonalne. Odwoływanie się do historii (a w przypadku 
tych ziem takie odwoływanie się napotykało przez całe dziesiątki 
lat barierę nie do przejścia, to znaczy czarny okres hitlerowskiej 
okupacji) jest dziś łatwiejsze. Od zakończe-
nia ostatniej wojny minęło już niemal siedem 
dekad. Nie wywołują już agresywnych emo-
cji istniejące w wielu wsiach pomniki pole-
głych w I wojnie światowej. Pojawiają się (jak 
w Krzewiu Wielkim, gmina Gryfów) pomni-
ki Niemców, mieszkańców tej wsi, poległych 
w II wojnie, co jest nieporównanie bardziej bo-
lesną dla Polaków sprawą, bo celem tej wojny 
było m.in. zniknięcie Polski i Polaków z mapy 
świata. A okazuje się, że to jest możliwe.

W trakcie prelekcji mówimy dziś o miesz-
kańcach Gryfowa Śląskiego w XVIII w., a nie 
o „tych Niemcach”, to także jest symptomatycz-
ne, bo zawsze byliśmy poniekąd spadkobierca-
mi historii i majątku, którzy oni pozostawili po 
sobie, ale staraliśmy się nie myśleć o tym w taki 
sposób.

Z pewnością jakaś cząstka wyjaśnienia tej 
sprawy tkwi w tym, że spore kwoty na restau-
rację zabytków pochodzą z Unii Europejskiej, to znaczy ze skła-
dek budżetów krajów dawniej mocno zwaśnionych, które też 
poniosły straty w wojnie, a starają się jednak już od dłuższego 
czasu wspólnie budować przyszłość, choćby dlatego, że widzą 
inne zagrożenia, bardziej aktualne. Ale przecież to nie jest pełne 
wyjaśnienie następujących w tej sferze zmian.

Tegoroczne „Kwisonalia” były świetnym przykładem na po-
parcie tezy, że warto jest inwestować nie tylko w dobrą, a lekką 
zabawę, ale też w refleksję nad „wczoraj i jutro”, o czym – poni-
żej

Jeśli ktoś pomyślałby, że najstarszym zachowanym dokumen-
tem budowlanym w Gryfowie Śląskim są rysunki techniczne 
dostojnego Ratusza, to byłby w grubym błędzie. Najstarsza do-
kumentacja dotyczy bowiem... szaletu. Nie należy z tego wycią-
gać daleko idących wniosków, ale fakt pozostaje faktem. Inna 
sprawa, że zachowały się niewiele późniejsze rysunki dotyczące 
także samego ratusza, w tym – efektownego zewnętrznego wej-

ścia na piętro, niemniej prymat w tej rywalizacji wygrywa szalet. 
Wojciech Szczerepa z jeleniogórskiego Archiwum Państwowego, 
mówił o tym podczas konferencji historycznej „Dziedzictwo kul-
turowe gminy Gryfów Śląski”. Ten, kto słuchał, mógł się zamyślić 
nad podobieństwami i różnicami w procesie powstawania mia-
sta, bo o ile teraz, gdy ktoś chce budować dom, to telefonuje do 
hurtowni, a dawniej trzeba było raczej budować cegielnię (jedna 
z gryfowskich powstała w 1925 r.). Miasta płonęły i odbudowy-
wały się, powstawała szkoły, a – później – boiska przy nich (to 
w Gryfowie powstawało trzy lata 1909-1912, dziś „orlik” – w kil-
ka tygodni).

A czym żyli mieszkańcy miasta w słonecznym roku 1925? 
Prof. Joanna Nowosielska-Sobel z Uniwersytetu Wrocławskiego 
(ale tak naprawdę – z Krzewia Wielkiego) „przesiała” informacje 
zawarte w tamtejszych gazetach, które – o dziwo – były chętniej 
kupowane wówczas, niż teraz. A może to nie takie dziwne, bo nie 
tyło wtedy „Interwencji”, „Tak jest”, „Niedokończonych rozmów”, 
„Big Brothera”. Nikt nie tańczył z gwiazdami, ani na parkiecie, ani 
na lodzie. Przejmowano się pogodą, bo do połowy lutego nie było 
śniegu, a potem było już tylko gorzej, bo 14 maja 1925 nastąpiło 

oberwanie chmury i wezbra-
nie potoków największe od 
ponoć 130 lat. Ta informacja 
wydaje się być kaczką dzien-
nikarską, bo przecież w 1897 
roku była „powódź stulecia”, 
która sprawiła, że powstały 
zapory na Kwisie i Bobrze na 
początku XX w. Ale – jak wi-
dać – dziennikarze od dawno 
mają skłonności do przesady. 
Ostatnio już tak wielkie, że 
uznają, iż w XXI w. były już 
ze trzy „powodzie stulecia”. 
Jak i teraz czytelnicy tamtej 
gazety podniecali się wyprze-
dażami w sklepach, cudzymi 
nieszczęściami, jak takie, 
że w grudniowym pożarze 
choinki w Niwnicach zginęła 

kilkuletnia dziewczynka. Faktem jest, że czytelnicy „Gazety Gry-
fowskiej” AD 1925, którzy kochali kryminały mieli gratkę nie 
lada, bo ujęto wówczas seryjnego mordercę nazwiskiem Denke, 
który ponoć zabił ok. 30 osób w okresie 1910-24, a potem albo 
sam zjadał swoje ofiary, albo sprzedawał doczesne ich szczątki 
we Wrocławiu w tamtejszej jatce mięsnej. Było o czym pisać, było 
co czytać...

Zmieniały się parytety płci, coraz więcej kobiet starało się o za-
wód teolożki, a nawet farmaceutki, co już było rewolucją na gra-
nicy skandalu, a ich tupet wynikał z tego, że w 1919 r. przyznano 
kobietom prawo wyborcze. I – jak to kobiety – zawsze sięgały po 
więcej, niż mają, więc zaczęły rugować mężczyzn z wielu przypi-
sanych im niepodzielnie zawodów.

Można więc uznać, że minął prawie wiek, a w kwestiach relacji 
damsko-męskich niewiele się zmieniło..

Ale w innych sprawach – owszem, czego najlepszym przykła-
dem jest gaz.

Czy możemy sobie bo-
wiem wyobrazić czasy, 
w których wszechobecny dziś 
w wielu postaciach gaz po-
zostawał substancją całkiem 
nieznaną? Czasy kiedy orga-
nizowano specjalne pokazy 
gotowania na gazie, żeby do-
wieść, że to jest nie tylko nie-
szkodliwe, ale wręcz potrawy 
nabierają smaku, a czas ich 
przygotowania jest krótszy 
i sam proces – wygodniejszy. 
W jednym z gryfowskich ho-
teli w maju 1925 r. zebrały się 
gospodynie, by dać się o tym 
przekonywać. Zresztą nie 
tylko gotowanie, pieczenie 
i smażenie, ale też prasowa-
nie można było wykonywać 
urządzeniami gazowymi. 
Były i filmy reklamowe, i po-
kazy naczyń, nieokopconych 
sadzą, itp.

Gaz nie był wcześniej nie-
znany, ale wykorzystywano 
go w Gryfowie raczej do 
oświetlania ulic (od 1867 
r,).  U schyłku XIX w. pro-
dukowano go w prywatnej 
gazowni, wykorzystującej 
do produkcji gazu olej. Jesz-
cze wcześniej, od 1840 roku 

ulice oświetlane były lampami olejowymi Samorządowcy Gry-
fowa postanowili zbudować konkurencyjną, miejską (komu-
nalną) gazownię, która powstała w 1905 r. i pracowała już „na 
węglu”.. Wprawdzie równolegle odstąpili od lamp gazowych, bo 
zwyciężyły elektryczne, ale miejski gaz zyskiwał szerokie grono 
odbiorców. Na tym tle doszło do sporych kontrowersji, które dziś 
spowodowałyby dziką awanturę polityczną, bo samorząd przy-
stąpił do konkurowania z prywatnym przedsiębiorcą. Współcze-
sne przepisy, obowiązujące w Polsce absolutnie to wykluczają. 
A wtedy gaz był SZEŚCIOKROTNIE tańszy, niż elektryczność, 
więc było się o co bić.

Gazownia w Gryfowie, powstała w latach 60-tych XIX w. była 
jedną z pierwszych na Dolnym Śląsku, więc pionierzy przecierali 
szlaki, co czasami boli, ale faktem jest że gryfowianie byli pio-
nierami nowych technologii i pokazywali innym, jak można wy-

godnie żyć. Wykład Grażyny Trzaskowskiej, z którego zaczerp-
nęliśmy większość tych informacji skupił uwagę wielu słuchaczy, 
bo miłe jest słuchać o przewagach nad innymi, nawet jeśli są to 
przewagi dawno minione...

Justyna Sasin-Spyrka z Fundacji „Memento” znalazła jeszcze 
inny sposób na uratowanie pamięci o zmarłych mieszkańcach 
Gryfowa Śląskiego. Dokonała inwentaryzacji wielu grobów, ta-
blic i rzeźb nagrobnych, albo pojedynczych ludzi, albo całych ro-
dzin, wskazując na symbolikę rzeźb, omawiając historię kościoła 
cmentarnego, jednego z absolutnie nielicznych zachowanych na 
ziemiach polskich pomników... żołnierzy carskich! Gryfowianie 
bowiem mają prawdziwe powody, by czcić ich pamięć, szcze-
gólnie tych 61 bezimiennych Rosjan, którzy zginęli 31 sierpnia 
1813 r. broniąc miasta przed Francuzami cesarza Napoleona. Oni 
bowiem chcieli spalić miasto. Po obrońcach został oryginalny po-
mnik, który nie jest przedmiotem agresji, jak to bywa w innych 
miejscowościach. Ocalało też wiele grobów zwyczajnych cieśli, 
i niezwyczajnych burmistrzów (albo na odwrót). Ma swoje epi-
tafium, bardzo symboliczne, rodzina Ansorg. Z płaskorzeźbami 
wyobrażającymi wóz jadący na targ, kupca za ladą, statek z to-
warami, co nie pozostawia wątpliwości, że familia zajmowała się 
handlem. Caspar Prenzel zginął w swoim powozie, który został 
porwany przez wezbrane nagle nurty Kaczawy, Niemiec o cha-
rakterystycznym nazwisku Zmarzly był kucharzem na statku, a 
swój ostatni port później znalazł w Gryfowie.

Nie wszyscy trafiali do poświęcanej ziemi, bo pod cmentarnym 
murem pochowano samobójców, a nawet – w 1730 r. – alkoho-
lika. Ile on musiał wypić, żeby doczekać takiego despektu? I czy 
dziś jest ktoś w Gryfowie, który zdołałby „zasłużyć” na podobne 
potraktowanie?

A na serio – wahadło historii się odchyliło. Sięgamy coraz głę-
biej, nawet do czasów bardzo odległych, co jest i wartościowe, 
i symptomatyczne. Podkreślamy to właśnie, choć moglibyśmy 
napisać o rekordowo wielkim kotle rybnej zupy, konkursie na 
„Smaki Kwisy”, spływie na byle czym i in. Skupiliśmy swoją uwa-
gę na tym, co w tym roku wyróżnia „Kwisonalia”. 

Ale... ciekawi jesteśmy skądinąd, czy dzisiejsi mieszkańcy będą 
równie skwapliwie dokumentowali poczynania sobie współcze-
snych, burmistrzów i cieśli, żeby po upływie kolejnych stu lat 
ktoś mógł sięgnąć po materiały i napisać, że w początku XXI 
wieku powstała nowoczesna przychodnia zdrowia? Że po fatal-
nych powodziach, które zniszczyły mosty w Uboczu powstały 
nowe, trwałe i efektowne? Podsuwamy tę refleksję, bo zaczyna 
nam się wydawać, że kronikarze czasów dawno minionych nie 
są zainteresowani zapiskami bieżącymi, a to jest co najmniej nie-
sprawiedliwe.

A „Kwisonaliów” – gratulujemy. 

Gryfów Śląski nad Kwisą – czas Kwisonaliów
... i czas refleksji 

Mapa Gryfowa z naniesionymi dwoma (niebieskie kropki) gazowniami – miejską i prywatną.

Grafika starej gazowni

Podczas Kwisonaliów nie brako-
wało lżejszych akcentów, jak naj-
większy gar rybnej zupy.
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Można sobie samemu upleść ścianę. Albo lampę. Płot. Para-
wan. Oczywiście można też upleść koszyk, ale to banalne. Wikli-
na (lecz nie tylko ona, bo także dereń, a nawet korzenie sosny), 
to znakomite tworzywo do wszelkich takich prac. Można tę dzia-
łalność też traktować jako swoistą relaksację, czy nawet terapię. 
Nie jest bowiem przypadkiem, że zajęcia z wikliniarstwa świetnie 
sprawdzają się m.in. w działalności Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej, angażując rękodzielników nadpobudliwych, bądź niepełno-
sprawnych z różnych powodów.

Takie warsztaty, otwarte dla wszystkich, w końcu maja zorgani-
zowano w Stankowicach pod Leśną. Nie jest także przypadkiem, 
że właśnie w gospodarstwie, w którym powstają projekty domów 
ekologicznych, budowanych z materiałów naturalnych, których 
przykłady można już spotkać na terenie Pogórza Izerskiego, m.in. 
w Gajówce.

Prowadzącego zajęcia zastaliśmy przy budowie wiklinowej 
ściany. – Będzie dyskretnie dzieliła poddasze na mniejsze po-

mieszczenia – wyjaśniał cierpliwie. – Oczywiście, nie unikniemy 
odrobiny malutkich prześwitów, nie wygłuszy ona też hałasów, 
ale z pewnością jest trwała, efektowna i – co ważne – stworzona 
z najbardziej naturalnego surowca, jaki możemy sobie wyobra-
zić. I właściwie – bezpłatnego, bo wiklinę, wierzbę, czy dereń 
można znaleźć w większości gospodarstw, a tempo przyrasta-
nia takich roślin jest duże. A i żywotność wikliny czy wierzby 
jest ogromna i można na dobrą sprawę wyplatać nawet „żywe” 
płoty, wciskając gałązki wierzby w mokrą glebę i podlewając je, 
by wypuściły korzenie. Tworzy się wówczas żywe i ukorzenione 
„ożebrowanie” płotu, które należy tylko wypełnić poziomo ukła-
danymi gałązkami.

W przypadku budowy ścian we wnętrzach domów trzeba naj-
pierw przygotować dokładną ramę, nawiercić otwory i właściwie 
można rozpoczynać pracę. Jeśli ktoś zada sobie więcej trudu, to 
żółte, czy zielone gałązki wikliny może przeplatać czerwonym 
dereniem i uzyskiwać fantazyjny układ kolorów.

– Oczywiście potrzebna jest pewna wprawa – wyjaśnia specja-
lista – bo samemu trudno „przeskoczyć” zagadki technologiczne 
i dobrze jest kilka godzin poćwiczyć, by poznać odpowiedzi na 
najprostsze pytania, które zawsze pojawiają się w trakcie takiej 
pracy. A to: czy obojętne jest, na którą stronę wystają końcówki 
gałązek, które trzeba obciąć? Czy obcinamy je po skosie, czy pro-

stopadle? Jaka gruba powinna być wiklina, żeby dała się układać? 
I – przede wszystkim – kiedy ją zbierać i jak przygotować, by się 
wyginała, a nie pękała?

Pytań jest oczywiście więcej, ale fundamentalna zasada jest 
jedna. Wiklinę, zbieraną późną jesienią warto potem przygoto-
wać, to znaczy... wyparzyć. Dopiero wtedy zyskuje na giętkości. 
Ale nie można jej zagotować, bo wówczas traci korę. Temperatu-
ra zaparzania powinna wynosić ok. 80 st. C., co wymaga już pew-
nej wiedzy i sprzętu (wanny), bo przecież nie wystarczy polewać 
gałązek wrzątkiem, skoro mają one niekiedy do 2 m długości. 
Warto zadbać o to, by skrajne elementy stelaża były zaokrąglone, 
bo wówczas wiklina się układa wokół słupka, a nie łamie. Lepiej 
obcinać końcówki po skosie, bo wygląda to ładniej, a w ogóle 
warto sobie wstępnie założyć, która strona ścianki będzie lewa, 
a która prawda i tak zaczynać układanie wszystkich gałązek, by 
obcięcia były po jednej stronie, bo wtedy splot nabiera właści-
wego rytmu.

A najlepiej byłoby wziąć udział w kolejnych warsztatach, żeby 
samemu tego spróbować pod okiem fachowca, bowiem ktoś, kto 
spróbuje tej sztuki samodzielnie będzie tracił cierpliwość i wiarę 
w siebie, nim powstanie jego pierwsza ściana. Ale... zachęcamy 
do podjęcia próby, bo takie wnętrza są wyjątkowo oryginalne. 

Upleść sobie... ścianę
W Świeciu

Rzecz o Przecznicy 
w gminie Mirsk

Kończy się sprzedaż książki niezwykłej na Po-
górzu Izerskim – monografii wsi. „Przecznica 
w Górach Izerskich, historia i widokówki”, autor-
stwa Marii Hoefer i Andrzeja Zuterka. Książka, 
której nakład powoli się wyczerpuje jest dlatego 
oryginalna, że stanowi wyjątkową próbę opisania 
wsi, która swego czasu była wielka i znana (jako 
wczasowisko, ale i ośrodek przemysłu) od Wro-
cławia do Berlina, a dziś mało kto o niej słyszał 
choćby w Jeleniej Górze, odległej o ok. 40 km.

Przecznicę stworzyli ludzie i okoliczności. Po-
wstała – jak dawniej pisano – „na szlaku chmiela 
i żelaza”, bo na drodze handlowej Jelenia Góra 
– Zittau, w obszarze władania zamku Gryf. Już 
w XVI w (1551) powstały pierwsze sztolnie, 
bo odkryto tu złoża rud cynku i kobaltu. Dziś 
Przecznica dzięki temu ożywa znowu, bo tutaj 
znajduje się jedna z największych atrakcji tu-
rystycznych gminy Mirsk – trasa podziemnych 
wyrobisk. Ale wcześniej „przecznicki błękit”, 
czyli farba kobaltowa była bogactwem przemy-
słowym – stąd ponoć pochodziło 10% rudy ko-
baltowej wydobywanej w całej Europie!

Można oceniać – jeśli już w 1587 r. grupa ok. 
500 górników i pracowników kopalnianych wzię-
ło udział w uroczystościach poświęcenia nowego 
dzwonu dla kościoła w pobli-
skim Gierczynie, to znaczy, że 
kopalnia tu istniejąca była już 
wówczas ogromna. Jeśli ob-
liczono, że w 1874 r. w Prze-
cznicy mieszkało na stałe 
ponad 1,2 tys. osób – była 
to wieś niewiele mniej liczna 
od dzisiejszego Lubomierza. 
A prawie 100 lat wcześniej, 
bo w 1786 społeczność wiej-
ska nie tylko zbudowała re-
mizę strażacką, ale i dla tej 
protoplastki dzisiejszej OSP 
zakupiła wóz z sikawką, by 
chronił mieszkańców przed 
pożarami. Z kolei w 1842 
roku zbudowano tu nową 
szkołę, bo w starej nie mie-
ścili się uczniowie, tak wielu 
ich było.

Biblioteczka Izerska 

– To była rzeczywiście niezwykła wieś – po-
wiedział nam jeden z mieszkańców, Olgierd 
Pikiewicz, właściciel ART PENSION, pensjona-
tu artystycznego, do którego dziś ściągają stu-
denci wyższych uczelni artystycznych nie tylko 
z Polski, ale i całego świata, od Korei do Kana-
dy (pisaliśmy o tym w poprzednim wydaniu 
„Ech Izerskich”) – bo właściwie była samowy-
starczalna. Dawniej miała kopalnie i przemysł 
przetwórczy, a w ostatniej dekadzie przed wojną 
właściwie cały komplet rozmaitych instytucji – 
kilka sklepów (dziś nie ma żadnego), agencję 
pocztową, własnego listonosza, dwa zakłady 
krawieckie, męski i damski, małą mleczarnię, 
dwie masarnie, szkołę i przedszkole, sklep z ro-
werami, mnóstwo zakładów rzemieślniczych 
– rymarski, malarski, elektromechniczny, ko-
łodziejski i stolarski, szewski i kowalski... Był 
i fotograf, i tutejszy producent pocztówek (w 
książce opublikowano niemal dwieście widokó-
wek z Przecznicy!). Była tu nawet... stacja paliw, 
bo i samochodów przed 1945 rokiem było chy-
ba z osiem.

Już w 1920 roku zainstalowano tu kilkanaście 
telefonów, od 1928 roku pojawiło się tu radio...

Ale nie był to raj na ziemi, bo każda wojna 
przetaczająca się przez Pogórze Izerskie i Śląsk 
zostawiała swoje ślady w Przecznicy. I wojny 
śląskie, i wojna trzydziestoletnia, francusko-
pruska  i inne. Ale największe nieszczęścia 

przyniosły obie światowe 
– w pierwszej poległo 41 
młodych mieszkańców 
Przecznicy, którym wy-
stawiono okazały pomnik, 
w drugiej – 63. Im już nikt 
pomnika postawić nie 
zdołał, bo ta część historii 
wsi w 1945 r. skończyła się 
bezpowrotnie.

Przecznica zaczyna pi-
sać nowe rozdziały swojej 
historii, ale o tym zapewne 
powstanie zupełnie inna 
książka... kiedyś..

Przecznica w Górach 
Izerskich, Maria Hoefer, 
Andrzej Zuterek, Fran-
ciszkańskie Wydawnictwo 
św. Antoniego, Wrocław-
Berlin 2013 r.

... orzę u Zosi 
krowami...

Po monografii Siekierczyna, 
która jest imponującą pracą, 
o jakiej może tylko marzyć nie-
jedno spore miasto, pojawiła się 
kolejna książka, także bardzo 
interesująca, „Pionierskie lata 
gminy Siekierczyn 1945 – 1956”, 
autorstwa Andrzeja Kuźniara, 
przewodniczącego Rady Gmi-
ny, współautora wspomnianej 
monografii. Można powiedzieć, 
że Gmina Siekierczyn jest jedną 
z najlepiej opisanych obszarów 
Pogórza.

„Pionierskie lata ...” opisują 
historię, ale – wbrew pozorom 
– Czytelnik tej książki, interesujący się współ-
czesnością może tu znaleźć wiele ważnych infor-
macji, bo przecież to, co się dzieje teraz i będzie 
działo w przyszłości, ma swoje korzenie w hi-
storii najnowszej. A poza wszystkim szkoda, by 
umknął nam w świadomości fakt „bitwy lubań-
skiej”, jednej z większych u schyłku II wojny świa-
towej, bo przecież na historię regionu miała ona 
zdecydowanie większy wpływ, niż szeroko opisy-
wane „bitwa o Kursk”, czy oblężenie Krakowa.

Autor „Pionierskich lat...” z wielką precyzją 
(jest przecież historykiem) opisuje tworzącą się 
po wojnie rzeczywistość Siekierczyna, powstają-
cą dzięki ludziom, którzy tu zostali przesiedleni 
i z dzisiejszej Ukrainy, uciekinierów z Syberii, 
osadników wojskowych, „żołnierzy wyklętych”, 
z oddziałów m.in. Armii Krajowej i pionierów 
administracji. Ci ostatni właśnie mogą być przy-
czynkiem do innego postrzegania roli urzędów, 
bo wprawdzie urzędnicy cieszą się najczęściej 
marną opinią u interesantów, ale to jest ocena co 
najmniej niewyważona. Po pierwsze cały „korpus 
urzędniczy” zbiera baty za błędy pojedynczych 
osób, a po drugie – bez tej administracji upo-
rządkowanie życia, i wówczas, i dziś nie byłoby 
możliwe. W tej sferze interesujące jest też, że tezy 
książki zaprzeczają szerzącym się plotkom o nie-
humanitarnej migracji dawnych mieszkańców za 
Nysę, czy o ślepej sprawiedliwości, którą ostro 
wymierzali nowi gospodarze. Przytoczona opinia 
niemieckiego pastora, H. Saefelda, dowodzi, że 
strach Niemców przed odwetem był przesadzony 

i poza osobami ewidentnie 
winnymi przestępstw niko-
go nie skrzywdzono, nawet 
jeśli – jak przedstawiciele 
niemieckiego urzędu – byli 
członkami zbrodniczej par-
tii – NSDAP. Warto o tym 
przypominać tym wszyst-
kim, którzy na podstawie 
fałszywych pogłosek opo-
wiadają „swoją prawdę” 
o tamtych czasach.

A potem była już sier-
miężna, ale nie nudna, 
codzienność. Powstawały 
coraz to nowe organizacje 
społeczne i przydługich 
nazwach (ZUWZoNiD 
– Związek Uczestników 
Walki Zbrojnej o Niepodle-
głość i Demokrację”,  nowe 

czasopisma („Na Straży”), straże pożarne, i in. 
Organizowały się parafie, a w pracy polskich 
proboszczów pomagali niemieccy duchowni. 
W szkołach, które zajmowały rozmaite budynki, 
nierzadko plebanie, domy zakonne, czy... browa-
ry, uczyły się polskie dzieci, za całą pomoc na-
ukową mające wyłącznie tablicę, bo nawet z kre-
dą bywało krucho.

Warto, by tę książkę przeczytali przede wszyst-
kim malkontenci, którzy mają za złe, że nie 
w każdej szkole są tablice interaktywne...

Rozczulające są wypisy z dokumentów, często 
osobistych notatek nowoosiadłych rolników: 
„rano sprężynuję pole krowami, trudno idzie 
(...)”, „dziś pogodnie, Sergiusz bronuje krowami 
(...)”, „od Majora dostaję zlecenie do Zgorzelic, 
żeby odebrać trzy pary koni na czas akcji żniwnej, 
(...) czekamy pod koszarami prawie cały dzień, 
nareszcie otrzymujemy te konie, trzy pary. Pan 
porucznik informuje – te konie nie są wyłącznie 
do waszego użytku, zróbcie u siebie, a potem 
niech biorą ci, którzy potrzebują, (...) z koniem 
ambaras. Ani ruszy. Kopie. Ruszył, kiedy mu po-
rządnie wlałem (...) Wyspiański przychodzi po 
konie, ale mu nie daję, bo kopię kartofle dla Zosi 
(...) dziś nie pada deszcz. Sieję u Zosi pszenicę, 
a Grzegorz sieje ręcznie. Jedziemy do Lubania 
w sprawie koni wojskowych. Mają sprzedawać. 
Bujda, były, ale odesłali je do Warszawy (...)”.

„Pionierskie lata gminy Siekierczyn 1945-56 
– rzecz o naszych korzeniach”. Andrzej Kuźniar, 
Siekierczyn 2013 
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Chłopaki nie płaczą

Skauci z Nielestna
Odwiedzili już Czechy, Niemcy, Danię..., wygrywali festiwale, 

nagrywali płyty. Zobaczyli kawał świata, a świat zobaczył (i usły-
szał) ich. Niejeden z mieszkańców Pogórza nie ma za sobą tylu 
przeżyć, co oni i niejeden – z różnych powodów – nie zawsze 
zdobywa się na odwagę publicznego wystąpienia, bo albo nie ma 
wiele do powiedzenia, albo też gra chojraka przed kolegami, a 
gubi się jak dziecko, kiedy przyjdzie mu wystąpić przed niezna-
nymi ludźmi.

POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS do końca czerwca 
2015 r. W tym czasie zostaną zorganizowane m.in. nowy konkurs 
grantowy dla 100 osób, szkolenia dla kolejnych 200 Latarników 
Polski Cyfrowej, zjazdy regionalne i warsztaty, konkurs na naj-
lepsze współdziałanie miedzy Latarnikiem, a władzami lokalny-
mi i organizacjami pozarządowymi.

Szczegółowe informacje na stronie: www.latarnicy.pl
 

Na tę wystawę zjeżdżali z całego Pogórza Izerskiego. Z Pro-
szówki pod Gryfowem, i spod Bogatyni. „Syrenkami”, „fiatami”, 
starymi „warszawami”, ale też kultową (dawniej) „emzetką”, któ-
ra była celem (absolutnie niedościgłych) marzeń nastolatków 
w latach 70-tych ub. stulecia. Tamten motocykl z białą kwa-
dratową lampą budził uczucie czystej, bezinteresownej zawiści 
wszystkich, którzy... go nie mogli mieć. Ale dziś cieplejsze uczu-
cia mamy wobec rodzimej „eshaelki”, niż „MZ” z Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej. A chichot historii sprawił, że nie ma 
już państwa o nazwie NRD, a została „emzetka”.

W Mikułowej postanowiono na jeden dzień powrócić do 
wspomnień organizując wystawę „Poznajemy dziedzictwo na-
szej wsi”, a w ramach tego przedsięwzięcia „I Zlot Pojazdów Epo-
ki PRL” i Dzień Dziecka, bo okazało się, że można to zgrabnie 
połączyć. Siłami Stowarzyszenia „Wspólnie w przyszłość” z Mi-
kułowej, Rady Sołeckiej Małej Wsi Górnej i dwóch pań sołtys 
z tych wsi – Małgorzaty Pławiak i Anny Marczyk, przy wsparciu 
Starostwa Powiatowego udało się to znakomicie.

Najzabawniejszym – dowiedzieliśmy się – okazał się konkurs 
dla dzieci, które miały rozpoznać, do czego służyły rozmaite 
sprzęty, których używali w codziennym życiu rodzice i dziadko-
wie. – Wystawiliśmy – powiedziała Małgo-
rzata Pławiak – m.in. lokówkę, którą trzeba 
było rozgrzewać w ogniu, a nie włączać do 
prądu, nożyce do strzyżenia owiec, ale i ma-
szynki do strzyżenia ludzi, tarę do prania, 
wałek do malowania wzorów na ścianach, 
strugi, szewskie kopyto, ręczne wiertarki... 
Okazało się, że sprawni użytkownicy smart-
fonów, czy ipadów nie mają najmniejszego 
często pojęcia, jak może wyglądać pralka, 
używana jeszcze przez ich mamę, a napę-
dzana ręczną korbą. Myślę, że gdyby trzeba 
było użyć starej lokówki, to połowa wsi mia-
łaby popalone włosy, z powodu nieudanych 
eksperymentów. Ale były i łatwiejsze kon-
kursy, m.in. rysunkowe, w trakcie których 
autorzy prac musieli się wykazać umiejęt-
nością przeniesienia na papier obrazków 
aut i motocykli, ale i rowerów z lat, kiedy 
twórców nie było jeszcze na świecie. Dzięki 
licznej grupie sponsorów żadne z dzieci nie 
odeszło bez upominków.

Można też było wykazywać się zręczno-
ścią Kopciuszka przy segregowaniu nitek, 

muszelek i kolanek – różnych gatunków makaronów, był i kon-
kurs „The Voice od Mikułowa” i prezentacja kolekcji wielu zbie-
raczy, którym przewodzili dwaj panowie Lula – jeden zajmował 
się starymi pojazdami, a drugi – równie starymi (albo i starszy-
mi) domowymi sprzętami.

Niezależnie od atrakcji, jakie czekały na każdego (i grochówki, 
która sama w sobie też była atrakcją) wielu gości imprezy nie mo-
gło się uwolnić od refleksji o upływającym czasie i niebywałych 
zmianach, jakie nastąpiły w okresie 30 – 40 lat. Trudno to nawet 
nazwać „rewolucją technologiczną”, bo to określenie nie oddaje 
ani skali, ani tempa zmian.  Najlepszym przykładem jest telefon. 
Dawniej – sieciowy, analogowy, niedostępny przedmiot zbytku, 
który był w posiadaniu sołtysa, księdza i dyrektora szkoły, czy na 
poczcie, dziś – w kieszeni każdego dziecka, będący jednocześnie 
aparatem fotograficznym, kamerą filmową, połączonym z całym 
światem komputerem, itp., itd. Ale w ostatnią niedzielę maja 
w Mikułowej to nie on był królem. Cieplejsze uczucia budziło 
choćby zardzewiałe dynamo starego roweru... I poszarzałe czar-
no-białe zdjęcie małego chłopca, siedzącego na wielkiej świni, 
eksponowane na ścianie kamiennej stodoły w ramce zrobionej 
z podniszczonego nieco starego okna.

Wystawa o tym, jak pędzi świat...
...ale w Mikułowej na chwilę czas się zatrzymał

 „Latarnicy świecą”  
w naszej okolicy!

Prawie 175 tysięcy seniorów przeszkolonych z obsługi 
komputera i internetu, niemal 3000 wolontariuszy w prawie 
wszystkich gminach w Polsce, tysiące szkoleń i warsztatów – to 
tylko niektóre z efektów działającego od 2012 roku programu 
Polska Cyfrowa Równych Szans (PCRS). 

Projekt PCRS to oddolna inicjatywa, której celem jest wpro-
wadzanie w świat komunikacji cyfrowej oraz usług i treści do-
stępnych w internecie Polaków z pokolenia 50+. W odkrywaniu 
internetu wspierają ich specjalnie przeszkoleni wolontariusze 
– Latarnicy Polski Cyfrowej, którzy w swoich społecznościach 
prowadzą dla nich bezpłatne zajęcia.  

Jedna z Latarniczek, Małgorzata Walczak, działająca na terenie 
powiatu lwóweckiego, lubańskiego i jeleniogórskiego, właśnie 
w czerwcu zakończyła ostatnie zajęcia w Rząsinach. Na swoim 
koncie ma 136 przeprowadzonych zajęć i przeszkolonych 949 
osób. Zajęcia prowadziła w Lubomierzu, Lubaniu, Gryfowie Ślą-
skim, Rębiszowie, Leśnej, Pobiednej, Siedlęcinie i w Rząsinach. 
Dzięki wsparciu lokalnych władz, dyrektorów szkół i ośrodków 
kultury zajęcia mogły się odbywać w salach informatycznych wy-
posażonych w komputery i internet. Zajęcia były bezpłatne.

Zdarzają się nietypowe sytuacje.  W OKiS w Leśnej na pierw-
szych zajęciach spotkała się aktywna grupa (z Zofią Turkiewicz 
na czele), która bardzo chciała skorzystać z zajęć. Jednak ośro-
dek kultury nie dysponował komputerami, w związku z czym na 
kolejne zajęcia uczestnicy przynieśli swoje laptopy. Każdy okaz 
był inny, jeden od wnuczki,  drugi z ...szafy. Inwencja nie znała 
granic. Ale najważniejsze, że zapał kursantów był duży i zajęcia 
zaczęły odbywać się regularnie. Wtedy do działania wkroczyła 
dyrektor ośrodka kultury i burmistrz Leśnej. Zaledwie w miesiąc 
mieliśmy salę komputerową, z nowym sprzętem. Przyspieszono 
nawet internet, bo przy 7 nowych komputerach poprzednie łącze 
było zdecydowanie za wolne. „Dla chcącego nic trudnego” – , jak 
się okazało. Pozostała tylko czysta przyjemność nauki 

Czerwiec 2014 miał być końcem projektu, ale w dniu Kongre-
su Polski Cyfrowej minister administracji i cyfryzacji, dr Rafał 
Trzaskowski poinformował o wydłużeniu obecnej fazy projektu 

A „Skauci” są podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej 
w Nielestnie (gmina Wleń), więc pozornie mogliby czuć się ze-
pchnięci na margines życiowej aktywności. Ale nie pozwolili na 
to. Są na tyle pewni jakości tego, co robią, że zadziwiają widzów, 
jurorów i konkurentów. Na jednym z festiwali, gdzie konkurowa-
ły zespoły z podobnych placówek ich zwycięstwo zostało opro-
testowane przez zespół holenderski, bo członkowie tamtej ekipy 
nie byli w stanie uwierzyć, że „Skauci” – to mieszkańcy DPS. 

Oczywiście – sami pewnie „nie ogarnęliby” skomplikowanej 
logistyki wyjazdów i promocji, trudno by im było samym znaleźć 
w sobie tyle silnej woli, by podejmować wciąż próby prezentacji 
nowych utworów muzycznych.

Więcej o „Skautach” i ich opiekunie w kolejnym wydaniu Ech 
Izerskich.

Hitem spotkania były stare pojazdy
Kolekcjonerzy osobiście prezentowali 
swoje zbiory

Oryginalna wystawa starej fotografii

Stare żelazka z duszą i bez

Kto dziś pamięta kanki na mleko
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potem było wielu pątników, wśród nich liczna grupa świętych, 
jak Franciszek z Asyżu, Elżbieta Portugalska, Brygida Szwedzka, 
czy Jan Paweł II. 

Można o nim mówić współczesnym językiem, bo od 1986 
roku trwa rekonstrukcja szlaku, a nawet rozbudowa tej drogi 
o trasy towarzyszące, poza Dolnośląskim (164 km), także Wiel-
kopolski (235 km), Małopolski (205, i in. Idea jest taka, że Droga 
św. Jakuba zepnie krańce Europy, od Litwy, Łotwy i Estonii, aż do 
brzegów Oceanu. Stąd proste wytłumaczenie symbolu oznacze-
nia – płaskiej muszli. To była bowiem i pozostała pamiątka wę-
drowców, którzy docierając na wybrzeże i omywając się – sym-
bolicznie i dosłownie – w wodach Atlantyku, brali na pamiątkę 
swojej wędrówki drobne muszelki.

– Chcemy ożywić naszą część szlaku – mówiła B. Mulik. – 
Z jednej strony dać ludziom szansę pielgrzymki innej, niż do 
sanktuariów Polski, bardziej osobistej, wyciszonej, wręcz intym-
nej, a z drugiej – dać szansę rozwoju gospodarstwom agrotury-
stycznym, ulokowanym na tej Drodze, dla których współcześni 

Skalę przeobrażeń we wsi ilustruje króciut-
kie zestawienie – w Spytkowie w okresie od 
roku 2011 do kwietnia 2014 zrealizowano 25 
rozmaitych projektów za kwotę 245 tys. zł, a 
cała wieś liczy raptem 120 mieszkańców. To 
oznacza, że w okresie niespełna 2,5 roku „z 
zewnątrz” przypłynęło po ponad 2 tys,. zł na 
głowę statystycznego mieszkańca tej wsi.

To nie są wszystkie pieniądze, które wpły-
nęły na wizerunek Spytkowa, bo poza tym (a 
może nawet przede wszystkim, jeśli wziąć pod 
uwagę wysokość kwot), to w tej wsi oraz w jej 
najbliższym otoczeniu wiele kosztownych pro-
jektów realizowanych było z funduszy Gminy 
Zgorzelec, a tam już w grę wchodziły miliony. 
Można jednak powiedzieć z całą pewnością, że 
te miliony nie pojawiłyby się, gdyby nie zapo-
biegliwość samych mieszkańców, którzy cenią 
swój udział w projektach wartych nawet tysiąc 
złotych, bo każdy otwiera drogę do kolejnych 
tysięcy. Trudno znaleźć inną wieś na Pogórzu 
Izerskim, której działalność dofinansowywana 
byłaby nawet przez... Ambasadę USA! 

A w Spytkowie tak się też zdarzyło. Dofi-
nansowanie było symboliczne, ale pozwoliło 
na doposażenie ogródka szkolnego, a to z kolei 
stworzyło szansę do powstawania rękodzieła – 
bukietów z roslin. 

– Szukaliśmy i wciąż szukamy „swojej dro-
gi”– powiedziała Grażyna Legeżyńska, sołtys 
wsi i inicjatorka większości przedsięwzięć – 
a to można rozumieć nawet dosłownie. Tuż 
za granicą, raptem kilometr od Spytkowa leży 
czeska wieś Ves. Można się tam przedrzeć na 
piechotę przez chaszcze, ale można pojechać 
też samochodem, tyle, że wtedy dystans rośnie 
do... 40 km! Po zniesieniu granic w UE oczywi-
stą sprawą była budowa drogi, choćby wąskiej. 
Wspólny projekt sprawił, że po polskiej stronie 
powstał odcinek 1,7 km, po czeskiej – 4,8 km 

i teraz można wygodnie w kilka minut pojechać 
do sąsiadów rowerem. A sama droga stała się 
ratunkiem w wielu sprawach w okresie powo-
dzi 2010, bo kiedy główne drogi były zalane, to 
właśnie tym traktem jeździły wszystkie służby 
interwencyjne.

Budowa świetlicy wiejskiej, która już wcho-
dzi w fazę realizacji, będzie kosztowała milion 
złotych. We wnętrzach powstanie sala spor-
towo-rekreacyjna z kuchnią i zapleczem oraz 
siłownia. Trwa kolejny projekt – „Przygoda 
z Nysą”. To wielka inwestycja, sięgająca niemal 
Żagania, łącznie pochłonie 3 mln euro, a w po-
szczególnych miejscach, także w rejonie Spyt-
kowa, powstaną jej elementy – wytyczony został 
szlak wodny na Nysie dla kajaków i pontonów, 
oznaczone zostały ścieżki rowerowe i piesze, 
w pobliskich Radomierzycach już jesienią tego 
roku (w zabudowaniach po przejściu granicz-
nym) będzie otwarta wypożyczalnia rowerów 
i sprzętu wodnego, co da asumpt do rozwoju 
agroturystyki. To gminne projekty, a społecz-
ność Spytkowa nie czeka na prezenty.

– Działa u nas kilka stowarzyszeń – powie-
działa pani Agnieszka – bardzo chcemy po-
mnożyć efekty tych dużych pieniędzy naszą 

własną pracą. Stworzyliśmy już w 2010 roku 
ścieżkę dydaktyczną, zorganizowaliśmy dość 
skomplikowaną grę terenową „Czarodziej ze 
Spytkowa”, wykorzystując legendy o ponoć 
okropnym Boblitzu. Organizujemy od kilku 
lat półkolonie dla dzieci i całą serię warsztatów, 
np. „Wyczarowane w drewnie (rzeźbiarskie), 
„Czarowanie na sianie” (albo – „Sianosploty”), 
wiklinowe, wspólnie z Nowym Tomyślem, któ-
ry na całą Polskę rozsławił wyroby z wikliny, 
itp. itd. Szukaliśmy sposobu na siebie, pozna-
waliśmy podobne wsie, pojechaliśmy nawet 
w Pomorskie, żeby zobaczyć, jak inni integrują 

swoje mikrospołeczności i tam – już kilka lat 
temu – zdecydowaliśmy się na podjęcie próby 
stworzenia tzw. wioski tematycznej, w naszym 
przypadku – „Wioski Czarów i Magii”, a stąd już 
była prosta droga choćby do stworzenia „Ma-
gicznej Ścieżki Zmysłów” już działającej, orga-
nizacji tras dla wielkich imprez na orientację 
(zostały wpisane do oficjalnej ogólnopolskiej 
bazy tras Biegów na Orientację i zostały wyda-
ne mapy naszych okolic dla BnO. A trochę przy 
okazji powstawały drobniejsze, ale równie waż-
ne – roll up’y informujące o naszej działalności, 
strona internetowa wsi, druki promocyjne, któ-
re okazały się świetnym rodzajem zaproszenia 
do nas dla dzieci ze szkół także innych gmin, 
które tu przyjeżdżają na warsztaty. 

We wsi zachowało się kilka obiektów o za-
bytkowym charakterze, mieszkalnych i go-
spodarczych. Jedna ze stodół zmieniła więc 
przeznaczenie i jest teraz siedzibą rozmaitych 
przedsięwzięć, rodzajem efektownej sali pre-
zentacji. Spytków nie organizuje się tylko dla 
siebie – w półkoloniach uczestniczą także dzieci 
z Kostrzyna i Ręczyna, a przyjeżdżają drużyny 

harcerskie z dalszych miejscowości na kilku-
dniowe biwaki.

Przyjezdni widzą świetnie oznaczone atrak-
cje, wielką przestrzeń z altanami przy zadbanym 
boisku, trasy wycieczek, grillowiska, a w całym 
kompleksie organizuje się już nie tylko spotka-
nia integracyjne mieszkańców, ale też imprezy 
o zasięgu międzynarodowym.

– Kiedy powstanie świetlica to będzie już 
komplet nawet dla wymagających... – zauwa-
żyliśmy.

– To zależy kto czego wymaga – powiedziała 
Grażyna Legeżyńska. – Jasne, że budowa takiej 
bazy będzie przydatna, nawet bardzo, ale my 
wymagamy od siebie więcej i mamy dalsze pla-
ny. Najbliższe, to zainicjowanie powstania Cen-
trum Ginących Zawodów, a w tym budowa pie-
ca chlebowego i wędzarni wyrobów masarskich. 
W tych sprawach mamy już spore doświadcze-
nie, bo od kilku lat ogromną popularność zy-
skuje nasza „gęś po spytkowsku”, to znaczy – 
nadziewana naleśnikami z mięsem, czy chleby, 
w których zapiekamy żółty ser. Chlebowy piec 
i wędzarnia to kolejny i – zapewniam – nie-
ostatni etap naszej pracy. Kiedyśmy jeździliśmy 
do innych, by się uczyć – dzisiaj to my przyj-
mujemy wycieczki ciekawe naszych rozwiązań 
i pomysłów, więc musimy je wciąż odświeżać 
i uzupełniać. Myślę, że sukces Spytkowa nie po-
lega na tym, że jak się budzimy, to rozglądając 
się wkoło mówimy „jak tu pięknie”, tylko – „co 
można jeszcze tu zrobić?”

Spytków – wieś magiczna 
Finansowana także przez... USA!

Stacja Henryków
Co mają wspólnego ze sobą Pisarzowice, czy Sławnikowice, 

(jedna wieś w gminie Lubań, a druga – Zgorzelec, szerzej nie-
znane nawet w obszarze Dolnego Śląska) z przesławną w Europie 
miejscowością Santiago de Compostella nad Atlantykiem? Czy 
w ogóle można się doszukiwać takich związków?

Nawet nie trzeba się specjalnie doszukiwać, wszystkie te miej-
scowości bowiem łączy Szlak św. Jakuba, idea drogi pątniczej, 
znanej od XV wieku, a odkrywanej dziś od nowa.

O ile jednak dawniej na ten szlak wyruszali nierzadko ludzie 
mający coś na sumieniu, niekiedy wręcz zgodnie z wyrokiem są-
dowym, bo ta pielgrzymka była zapisana, jako część ich niezbęd-
nej pokuty, to dziś na tym szlaku widać współczesnych pielgrzy-
mów, którzy wyruszają na wędrówkę z własnego wyboru, chcąc 
przeżyć emocje w skrytości ducha, wręcz „zajrzeć w siebie”.

Można powiedzieć tak: wejście Polski do Unii Europejskiej 
sprawiło, iż dość niespodziewanie nawet dla nas samych znaleź-
liśmy się znowu na szlakach wiodących na wskroś przez Europę, 
która przez wiele lat była dla nas zamknięta, jak i my byliśmy 
zamknięci na nią. Szlak św. Jakuba staje się naszą (także izerską) 
szansą, by – powracając do tradycji pątniczych – tworzyć nowe 
tradycje związane z oryginalną turystyką pielgrzymkową. Temu 
właśnie m.in. służyło szkolenie kandydatów na przewodników 
po fragmencie Dolnośląskiego Szlaku św. Jakuba, jakie Bożena 
Mulik, prezes Stowarzyszenia „Partnerstwo Izerskie” poprowa-
dziła w schronisku turystycznym w Henrykowie Lubańskim.

O Szlaku można opowiadać, jak o historii kontynentu, bowiem 
pierwszy pielgrzym, francuski biskup, Le Puy Godescalo pojawił 
się ponoć w legendarnym miejscu pochówku św. Jakuba Więk-
szego Apostoła, tzn. w Santiago de Compostello już w XV w. A 

pątnicy będą ciekawymi gośćmi, którzy dodadzą gospodarstwom 
impulsów rozwojowych. Ale musimy otworzyć przed wędrowca-
mi wizję zwiedzania Pogórza, umieć pokazać nasze zabytki od 
ich najciekawszej strony. Jest wiele takich, które są uznane jako 
cenne pamiątki historii, ale są miejsca, które nie mają wielkiej 

wartości historycznej, niemniej należy je poznać, bo 
są oryginalne, ciekawe i niespotykane nigdzie indziej. 
Stąd konieczność szkolenia przewodników, którzy 
będą rozumieli potrzeby wędrowców, a z drugiej – 
będą mieli szczegółową wiedzę o Pogórzu, którą ze-
chcą się z nimi podzielić.

W Henrykowie spotkali się ludzie wyjątkowo barw-
ni i pochodzący z różnych stron Polski. Jacek ze Zło-
cieńca na Pojezierzu Drawskim, Tomek z Lubania, 
i drugi – z Siekierczyna, Wojciech z Dusznik, Małgo-
rzata z Bolesławca... Każde z nich ma własny powód, 
by uznawać turystykę pielgrzymkową za szczególną, 
a siebie widzieć w roli przewodników. To dla nich sa-
mych też będzie pewna osobista próba. O tym – kto 
i jak jej podoła, będziemy pisać. Teraz odnotowujemy 
tylko, że dla każdego wędrowca. Dolnośląska Droga 
św. Jakuba właśnie się otwiera. 

Śladami św. Jakuba

Fragment magicznej ścieżki zmysłów

Grażyna Legieżyńska

Hit Spytkowa – gęś nadziewana naleśnikami 
z mięsem

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie realizuje ten projekt 
wspólnie z partnerami z Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Czech, Węgier 
oraz Lokalnymi Grupami Działania : Stowarzyszenie Światowid, Wiel-
kopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior, Stowarzy-
szenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór; Stowarzy-
szenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu, Fundacja Porozumienie 
Wzgórz Dalkowskich. Ma on na celu zbudowanie międzynarodowej 
platformy internetowej, promocji i popularyzacji pielgrzymowania, 
ukazania walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego nasze-
go regionu. Projekt jest współfinansowany z działania Wdrażanie Lo-
kalnych Strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007-2013 Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie, Oś IV LEADER.  
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... te ostatnie zostały już sprawdzone w praktyce – powiedział 
Waldemar Pluta – podczas wezbrania wód w czerwcu i lipcu ub. 
roku. „Mobilne zestawy”, to rodzaj zapór, który w momentach 
krytycznych można ustawić właściwie w kilka chwil i w sposób 
znakomity chronią one tereny przed wysoką falą powodziową.

Cała ta praca wymagała wysiłku wielu osób, jeśli napiszemy, że 
kilkuset, to pewnie nie będzie w tym przesady, bo przecież poza 
zespołami wykonującymi prace ziemne, instalacyjne i budowlane, 
trzeba doliczyć projektantów i geodetów, a także przedstawicieli 
tych wszystkich specjalności, które są niezbędne przy tak rozległej 
i skomplikowanej budowie.

Nawet fotografia lotnicza, wykonana z wysokości ok. 800 m nie 
obejmuje całego „pola budowy”, ale dobrze ilustruje zarówno jej 
skalę, jak i dobroczynne skutki. Łatwo można zobaczyć, jak cały 
ten skomplikowany system wałów, murów, jazów, zapór, mostów 
i kanałów sprawi, iż nawet bardzo wysoka fala wyleje wody Bo-
bru w miejsca, które nie są zamieszkałe przez ludzi, nie zniszczy 
domów. Precyzyjne zaplanowano bowiem, którędy woda może, a 
którędy nie może popłynąć. Oznaczyliśmy największe z tych pól 
na górnym zdjęciu, wskazując tam też miejsca, gdzie powstały 
nowe budowle hydrotechniczne. Pozornie wyglądają, jakby pro-
jektowano je „bez ładu i składu”, bo i tu kawałek, i tam – drugi. Ale 
kiedy powiążemy to z wysokością terenów i towarzyszących im 
wałów, widać jasno zamysł projektantów i budowniczych.

– Pracowałem tu pięć lat – powiedział W. Pluta  – ale zyskałem 
grupę dobrych znajomych i, co tu ukrywać, sentyment do tego 
miasta. Czy będę uważnie śledził prognozy pogody dla Lwówka, 
gdyby padały intensywne deszcze? Trochę z ciekawości, ale bez 
obaw. Wiem, że te urządzenia zostały dobrze zaprojektowane i tak 
samo wykonane, więc nie będę odczuwał lęków o Lwówek

Lwówek już nie „popłynie”

Okiełznany Bóbr
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, inwestora tych robót, 
przez projektanta – zielonogórskie Biuro Projektów Inżynierii 
Środowiska i Melioracji, aż po wykonawcę, lidera konsorcjum 
firm – RPM S.A. ze śląskiego Lublińca, który posiłkował się kil-
kunastoma podwykonawcami, w większości – miejscowymi, ale 
też przy robotach tak skomplikowanych, jak budowa mostów, 
ściągał ich nawet z Bielska-Białej. Ile w tę ziemię weszło bazal-
tu i granitu, w większości sprowadzanych spod Jawora – trudno 
powiedzieć.

Można też inaczej – nad Bobrem, w okolicach Lwówka Śląskie-
go powstało prawie 5. tys. m nowych, bądź gruntownie odno-
wionych wałów przeciwpowodziowych, całe odcinki dróg, nowe 
kanały, dwa nowe mosty dwie przeciwpowodziowe bramy przy 
wlotach do kanałów elektrowni wodnych (przy elektrowni Lwó-
wek i Brunów). „Przy okazji” przełożono gazociąg magistralny, 
sieci energetyczne i in. Łącznie można się doliczyć 67 nowych bu-
dowli, w tym 9 mobilnych systemów przeciwpowodziowych...

Prawie 5 lat budowy i pewnie drugie tyle przygotowań – prze-
targów, koncepcji, projektowania, prac geodezyjnych... i prawie 
42 MILIONY złotych. Firmy z połowy Polski, od Dolnośląskiego 

Wał 12

Wał 11

Początek wału 1 u podnóża Wzgórza Kombatantów 
mającego  chronić ujęcie wody dla Lwówka oraz 
zabudowania przy ul. Granicznej

Początek wału 7 i 8

Kanał ulgi
Prze

łożona droga do 

ogródków dzia
łkowych

Wał 2

Wał 4 i 5

Wał 3

Dopiero z poziomu ziemi widać, jak wysoki jest nasyp  drogowy

– To rzeczywiście jedna z największych inwestycji tego typu 
na Dolnym Śląsku – potwierdziła Elżbieta Jarosz, dyrektor Dol-
nośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, o/Lwówek 
Śląski. – Z pewnością największa na Pogórzu Izerskim, ale nie je-
dyna. W Dolinie Bobru wcześniejszą prowadziliśmy we Wleniu, 
gdzie też powstał zespół wałów, ale i pięć suchych pompowni. 
Nie tylko rzeki i potoki bowiem grożą miastom – niekiedy rów-
nie niebezpieczne są deszcze nawalne spływające z otaczających 
miasta wzgórz i trzeba właśnie skutecznego zespołu pomp, by 
odprowadzić wody powierzchniowe do rzek. Wleńska inwestycja 
była niemal o połowę tańsza, bo kosztowała „tylko” ok. 27 mln 
zł, ale razem z zaporą w Pilchowicach powinna skutecznie chro-
nić miasto przed skutkami kataklizmów, chociaż w przypadku 
konfrontacji człowieka z siłami natury nie wszystko jest do końca 
przewidywalne.

Most do Brunowa i wał 12

W
ał

 1
2
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Skała jest twarda
Tym razem to nie truizm odnoszący się do gra-

nitu, piaskowca, czy t.p., ale refleksja nad pałacem 
Skała we wsi o tej samej nazwie.

Już kilka lat temu stan tej budowli był tak opła-
kany, że – zadawałoby się właściwie wystarczyłby 
dzień porywistego wiatru, żeby wywrócić wszyst-
kie ściany i zamienić jeden z najpiękniejszych 
niegdyś pałaców Pogórza Izerskiego w kupkę 
gruzu. Okazuje się, że ta diagnoza na szczęście 
była niesłuszna.

Park i pałac zostały w tym roku kupione przez 
prywatnego inwestora. Widać już pierwsze efek-
ty tego życzliwego przejęcia. Wprawdzie nie ma 
cudów – ani dach nie został położony, ani też nie 

wszystkie drzewa, wyrosłe w salonach zostały wy-
cięte, ale przez kilka tygodni odsłonięto mocno 
zarośniętą jeszcze niedawno bryłę tego obiektu 
i już widać jak on wyglądał i jak może wyglądać 
po odbudowie, oby pomyślnej.

Skale się to należy, bowiem bywali tu najmoż-
niejsi ówczesnego świata, monarchowie i artyści, 
których nazwiska cenione są i dziś. Po przypała-
cowym parku (prawie 8 ha powierzchni) i po pa-
łacowych tarasach, których zarys  znowu jest wi-
doczny spacerowali m.in.   uznani kompozytorzy 
– Ferenc Liszt, Hector Berlioz, Ryszard Wagner 
oraz władcy – królowa pruska Luiza, król Prus 
Fryderyk Wilhelm IV, a potem (1867) późniejszy 
cesarz, król Wilhelm I. 

To w Skale, a nie we Wrocławiu było, wpraw-
dzie krótko, muzyczne centrum Śląska, a najsław-

niejsi koncertowali w Skale, albo w pobliskim 
Lwówku, w tamtejszym pałacu Hochenzoller-
nów. Rabunek dokonany w 1945 r. przez zwycię-
skie wojska radzieckie, a i późniejszy brak właści-
wej konserwacji obiektu mogły sprawić, że Skała 
skruszałaby do szczętu. Wygląda jednak na to, że 
przed nią jawią się jaśniejsze dni.

I nie jest to jedyny przykład napawający opty-
mizmem. Pisaliśmy całkiem niedawno, że nie-
które pałace izerskie szczęścia nie mają i chylą 
się ku ostatecznej ruinie, dając za przykład Skałę 
właśnie, Gryf w Proszówce, czy Pasiecznik koło 
Wolbromowa w gminie Gryfów oraz Rząsiny 
i Włosień. Poza tymi dwoma ostatnimi w trzech 
pierwszych widać symptomy poprawy, a przy-
padku Skały – najsilniejsze. Wypada życzyć po-
wodzenia nowym właścicielom. Posiadacz Skały 
deklaruje, że już w 2018 r. będzie ona nie do po-
znania i oby miał rację.

Na strychu starego domu 
ktoś znalazł zepsuty zegar, 
przyczepiony do kawałka 
starej deski. Takie znaleziska 
z reguły trafiają do pieca i na 
złom, ale w tym przypadku 
znalazcę zaintrygował na-
pis, zatarty mocno, napisany 
ołówkiem, dziwną niemczy-
zną. Poprosił o odczytanie 
znajomego, który ten język 
zna „na wylot” i okazało się, 
że to pamiątka sprzed blisko 
70 lat i ma niezwykłą wartość 
sentymentalną.

Ktoś podpisany imieniem 
i nazwiskiem, kto nie był 
pewny, czy za godzinę lub za 
dzień nie zginie bez śladu, bo 
przecież ledwo uciekł z ob-
leganej „twierdzy Breslau” 
wczesną wiosną 1945 r. na-
pisał, że wciąż żyje i znalazł 
się w „Barcinku w Karkono-
szach”. Ten list nie był adre-
sowany do nikogo – ot, po 
prostu zapisek, podobny do 
listów, jakie wrzucali w bu-
telkach do ocean rozbitkowie, ocaleni gdzieś 
na bezludnych wyspach. Oni też nie wiedzieli, 
czy przeżyją każdy następny dzień. Chcieli – na 
wszelki wypadek - pozostawić po sobie jakikol-
wiek ślad, nawet nie wiedząc, czy ktoś kiedyś 
znajdzie tę butelkę, czy kawałek starej deski, za-
nim czas zatrze wszelkie ślady po ołówku.

Okazało się jednak, że ten list pozostał, choć 
pewnie nadawca, nawet jeśli dotarł w swojej 
rozpaczliwej ucieczce do Niemiec, już pewnie 
nie żyje, bo wówczas był dorosłym człowie-
kiem, a minęło niemal 70 lat odkąd napisał list 
i przykręcił mechanizm zegarka do deski, by 
ukryć swego zapisu.

Znalazca, jeden z mieszkańców Barcinka 
podarował tę deskę (ale też zdobyty z wielkim 
trudem plakat reklamujący sanatorium w Bar-
cinku, wielce popularnego aż do lat 60-tych XX 
w., a dziś już całkowicie zapomnianego) swemu 
sąsiadowi. Ten bowiem urodził się po wojnie 
w Barcinku, zbiera wszelkie pamiątki związane 
z historią wsi i właśnie zbudował tu swój nowy 
dom, w którym zapewne będzie dobre miejsce 
na takie drobiazgi. Plakat został kupiony w in-
ternecie, bo dziś to jest jeden z najprostszych 
sposobów, żeby pamiątkę z Barcinka, będącą 

własnością mieszkańca Argentyny, czy Kanady, 
a wystawioną do sprzedaży na niemieckim e-bay 
sprowadzić do dowolnego miejsca w świecie, 
choćby do polskiego Barcinka. Autorowi tego 
listu sprzed 70. lat nie mogło się to nawet przy-
śnić, bo realny postęp technologiczny już daw-
no przekroczył tempo i bariery, jakie oznaczył 
w swoich powieściach science fiction autor „20 
tysięcy mil podmorskiej żeglugi”, J. Verne.

Ale w takich przypadkach, jak stary zegar na 
desce, czy reklama uzdrowiska, którego nie ma, 
a która została wydrukowana wiek temu na mar-
nym papierze, nie chodzi o technologię, tylko 
o emocje. I widać z tego jasno, że czasami, nawet 
w pozornie beznadziejnych sytuacjach życio-
wych wart zostawić po sobie ślad, bo najczęściej 
będzie on dla kogoś, kogo nigdy nie poznamy, 
bardzo cenny. 

Felieton historyczny 

Jak butelka w oceanie

Te pamiątki trafią do nowego domu 
Edyty i Piotra, a są prezentem są-
siadów, Jasi i Marka.

Na fundamencie 
z... kaolinu

Charakterystyczna dla okolic Nowogrodź-
ca glinka – kaolin – stała się podstawą (bo 
niezręcznie byłoby napisać – kanwą) współ-
pracy tej gminy z niemiecką miejscowością  
Koenigswartha. Skorzystały na tym przede 
wszystkim dzieci z przedszkola z Nowo-
grodźca, bo miały szansę w kwietniu spotkać 
się z rówieśnikami z tamtejszej placówki 
„Zwergenland”, odwiedziły kopalnię kaolinu 
w Caminau o wspólnie lepiły figurki z ciasto-
liny (jeszcze nie z kaolinu, bo to jednak dużo 
trudniejsze). A w maju nastąpiła rewizyta, 
równie atrakcyjna, zresztą i dla małych gości, 
i gospodarzy. 
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ciach gospodarskich, a nie tylko odpoczywać 
w czymś w rodzaju „gwiazdkowego hotelu, tyle 
że na wsi”. Oczywiście obowiązuje poszanowa-
nie dla norm sanitarnych, ale jak w piecu się 
pali, to jest dym i zostaje popiół, a jak kury wyj-
dą na wybieg, to trzeba patrzeć pod nogi, żeby 
wrócić w takich samych butach, w jakich się 
wyszło. Powinny skrzypieć deski w podłodze, 
czy schody, a kogut musi piać przed piątą, bo 
„taki ma etat”. W końcu „agro”, to wieś. Oczy-
wiście istnieją bardziej sterylne gospodarstwa 
i one też mają swoich klientów, ale myślę, że 
„Patalejewo” jest bliższe modelowi klasycznego 
gospodarstwa agroturystycznego.

- Nasi podopieczni mają rozmaite dolegliwo-
ści, ale niezależnie od rodzaju schorzenia wi-
zyta w stadninie Patalejewo każdemu przynosi 
ogromnie wiele radości, a co ważniejsze, po-
prawia komfort życia – powiedziała nam Patry-
cja Bielawska z lwóweckiego ośrodka „Caritas”, 
którą spotkaliśmy wraz z jej grupą w gospodar-
stwie agroturystycznym we Włodzicach.

Rzeczywiście nie ma znaczenia, czy ktoś 
z gości stadniny cierpi na porażenie mózgo-
we, czy jest po długim przebywaniu w stanie 
śpiączki pourazowej, czy też nie widzi, albo ma 
schorzenia umysłowe, to każdy tak samo nie-
cierpliwie czekał na jazdę na końskim grzbiecie. 
Zdaniem opiekunów osób przewlekle chorych 
trudno jest zastąpić hipoterapię  jakimikolwiek 
ćwiczeniami w salach. Choćby były najbardziej 
atrakcyjne, to nie są naturalne, pomijając ich 
nużącą monotonię.

- Wystarczy sobie wyobrazić – mówi P. Bie-
lawska – że jeśli ktoś ma (poza innymi dolegli-
wościami), także zaburzone fazy chodu, a to 
się zdarza relatywnie często, to zestaw ćwiczeń, 
który pozwala te problemy złagodzić jest uciąż-
liwy. A jeśli ten sam chory siądzie na koniu, to 
podda się naturalnemu rytmowi poruszania się 
zwierzęcia i ruch bioder jest wówczas tak pro-
sty, jak oddychanie.

- Obserwuję – dodał właściciel stadniny – że 
samo wejście na konia dla wielu jest i atrakcją, 
i trudnością, ale że występują przy tym spo-
re emocje, to te trudności są niezauważane, 
bo pragnienie „pokołysania się” na końskim 
grzbiecie niweluje obawy. Zresztą – jazda na ko-
niu dodaje pewności siebie, pozwala rozluźnić 
mięśnie, które – z różnych powodów – bywają 
naprężone. Po kilku próbach nasi goście, cho-
rzy czy zdrowi, przyjmują naturalnie właściwą 
pozycję, bo poruszanie się konia w zasadzie ją 

wymusza, ale nikt tego nie odbiera jak przy-
mus. A nawet sam wyjazd poza mury ośrodka 
już związany jest z atrakcją, oderwaniem się od 
monotonii zajęć, więc wszystko sprzyja. 

Atmosfera „Patalejewa” z pewnością sprzyja  
relaksowaniu się. Tutaj nie ma pośpiechu, 25 
koni w stosownej porze dostaje paszę, w in-
nej – wybiega na pastwisko, a potem wraca, 
bez specjalne potrzeby zaganiania. Nie ma at-
mosfery  wyścigów, rywalizacji, a chociaż obok 
pastwisk przygotowano dla zainteresowanych 
kilkanaście przeszkód do skakania na koniach, 
to  przecież nie ma przymusu sprawdzania się 
w ekstremalnych zajęciach.

- Może dlatego nasi goście 
często do nas wracają, gdy już 
raz nas odwiedzili – mówi wła-
ściciel stadniny. – A przyjeżdża-
ją, i z Gdyni, i z Warszawy, a nie 
tylko z Wielkopolski, czy Pomo-
rza, jak się zwykło uważać. Mo-
żemy sobie pozwolić i na zajęcia 
rekreacyjne na koniach, i na 
hipoterapię dla potrzebujących, 
prowadzimy też pensjonat dla 
koni, a – jeśli jest taka potrzeba 
– to i dla małych zwierząt domo-
wych. Byłoby trudno utrzymać 

gospodarstwo wyłącznie z konnej jazdy, choćby 
ze względu na kapryśną pogodę. A niezależnie 
od niej spore stado musi nie tylko jeść, ale też 
potrzebuje kowala, weterynarza, i in. Uważam 
zresztą, że powinniśmy powrócić do idei agro-
gospodarstw, które w założeniu miały być miej-

scem, w którym tzw. letnik może wypocząć, 
jednocześnie – jeśli zechce – pomagać w zaję-

Bez pośpiechu, bez niepotrzebnych napięć 
(nie tylko mięśni) w Patalejewie

Mroźnie na Hali
Hala Izerska, kojarzona raczej ze Świera-

dowem, ale znajdująca się w granicach gmi-
ny Mirsk jest jednym z najbardziej oryginal-
nych miejsc Pogórza Izerskiego. Położona 
niezbyt wysoko (840 – 880 m n.p.m.) jest 
uznawana za symboliczny „polski biegun 
zimna”. Jej położenie i ukształtowanie bo-
wiem sprawiło, że przeciętna roczna tempe-
ratura – to tylko ok. 4 st. C! Rekord niskiej 
temperatury odnotowano tu 29 grudnia 
1996 r. – było wówczas minut 36,6 st. C., a 
nawet latem tamtego roku roku, w lipcu było 
tu... – minus 5,5 st. C! Nic więc dziwnego, że 
rośnie na Hali m.in. charakterystyczna dla 
tundry na dalekiej Północy brzoza karło-
wata, przywleczona w Góry Izerskie przez 
ostatni lodowiec, jaki wtargnął ze Szwecji. 
Można spotkać też kosodrzewinę, której 
właściwe warunki zapewniają dopiero góry 
ponad 1.250 m n.p.m., a na Hali czuje się 
dobrze niemal pół kilometra niżej. Jed-
nym słowem – jeśli ktoś uważa, że mu jest 
za gorąco, to powinien się wybrać na Halę 
Izerską i znowu będzie marzyło lipcowych 
i sierpniowych upałach.  

Stacja Wolimierz 
Dawniej ruchliwa i niemała stacja kolejowa 

o interesującej architekturze, co widać na starej 
fotografii. Dziś także stacja, ale zupełnie inna – 
„Klinika Lalek”, siedziba grupy teatralnej pod 
tą samą nazwą, która swego czasu była jedną 
z głośniejszych w Polsce i osiadła pod Leśną, 
starając się tu stworzyć miejsce, do którego 
będą ściągać tłumy ludzi twórczo niespokoj-
nych. Kiedyś członkowie tej grupy znani byli 
szeroko z happeningów teatralnych, występów 
ulicznych i stanowili magnetyczną część pro-
gramu wielu głośnych festiwali.

Z tym ściąganiem tłumów do siedziby grupy 
różnie bywa, niemniej niekiedy Stacja „Klinika 
Lalek” jest z pewnością bardzo ciekawym miej-

scem, które warto zobaczyć. A bywa 
też miejscem kiermaszów rękodziel-
niczych twórców nie tylko miejsco-
wych, bo wprawdzie Wolimierz jest 
siedzibą wielu artystów, ale liczni 
osiedlili się w okolicy, choćby w Pil-
chowicach, Świeciu, Wieży, i in. Za-
pewniamy, że samo wejście na peron, 
skąd już nigdy nie odjedzie żaden 
pociąg, a okna budynków stacyj-
nych wyglądają zupełnie inaczej, niż 
na najdziwniejszych stacjach świata 
warte jest podróży do Wolimierza. 
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W starym klasztorze krąży nowy duch 

Habity i ornaty
Średniowiecze jest (było) kolorowe. O tym przekonują nas fil-

my. Rzeczywistość średniowiecza była jednak „cokolwiek” inna, 
jeśli się ją poznaje od naukowej strony.

– O tym, czy dziewczynka pójdzie do zakonu, czy też będzie 
miała męża wybranego przez rodziców w średniowieczu nie de-
cydowała sama. To jej rodzice rozstrzygali tę wątpliwość, nim 
skończyła 7 lat. Jeśli z dzisiejszego punktu widzenia komuś wyda-
je się być krzywdzące, że ktoś podejmował decyzję o wstąpieniu 
do zakonu za malutkie dziecko, to można powiedzieć, że czasami 
mógł to być lepszy wybór, niż wiarołomny, agresywny mąż, przed 
którym też nie było ucieczki...

Okazją do takich refleksji była uroczystość otwarcia w Lubo-
mierzu nowego muzeum, które powstało właśnie z b. budynku 
klasztornym, w którym przez całe wieki rządziły benedyktynki, a 
potem urszulanki. W jednej z sal dzisiejszego internatu było już 

wprawdzie „muzeum habitów”, ale... nieporównanie skromniej-
sze, niż otwarte 24 czerwca nowe Muzeum.

tacji, i in. sprawiały, że cały dzień miały co robić, nie czekając 
bezczynnie na zbawienie.

– Komu się wydaje, że to było w miarę wygodne życie – mó-
wili księża–prelegenci – ten jest w błędzie, przynajmniej z na-
szego, współczesnego punktu widzenia. Dopiero = dla przykła-
du – w połowie XVII w. (ok. 1653 r.) biskup pozwolił przebywać 
zakonnicom w ogrzewanych pomieszczeniach, więc wcześniej 
życie w zakonnych celach w mroźne dni było dodatkowym 
umartwieniem, poza postem. A ten obowiązywał trzy dni w ty-
godniu, niezależnie od Wielkiego Postu, trwającego nieprzerwa-
nie 40 dni. Zakonnice musiały prosić, by móc zjeść jajko, czy na-
pić się mleka. Zresztą w ogóle obowiązek postu dla wszystkich 
był jednym z surowszych rygorów także w pozaklasztornym ży-
ciu, bo bywały okresy w średniowieczu, że ludziom, którzy nie 
pościli, kiedy było to nakazywane, pro prostu... wybijano zęby. 
To była swoiście pojęta nauka społecznej dyscypliny...

Muzeum lubomierskie zorganizowało, korzystając ze wsparcia 
burmistrza Wiesława Ziółkowskiego Stowarzyszenie KLASZ-
TOR, którym kieruje Marek Chrabąszcz. Niezależnie od wcze-
śniejszej pomocy w trakcie inauguracji działalności muzeum W. 
Ziółkowski przekazał Stowarzyszeniu puszkę z kroniką spisywa-
ną od 1802 r., a odnalezioną w 2010 r. podczas remontu Ratu-
sza. W kilku muzealnych salach zebrano eksponaty niezwykłe, 
świetnie zabezpieczone w gablotach, które będą interesujące dla 
większości zwiedzających, takiego bowiem muzeum nie ma nie 
tylko na Dolnym Śląsku.

Zakonnice osiadły tu już w XIII w. i – 
w lepszej, czy gorszej kondycji – praco-
wały aż do połowy XX w. Dwóch księży 
– naukowców, ks. prof. Mieczysław Ko-
gut oraz ks. dr hab. Norbert Jerzak, zaj-
mujący się historią zakonów opowiadali 
w przystępny i interesujący sposób o tym, 
jakie było życie klauzurowych mniszek, 
jaka była ich codzienność w czasach po-
koju i wojen. Wprawdzie zakon – to służ-
ba Bogu, ale instytucja całkiem ziemska, 
która potrzebowała pieniędzy na swojej 
utrzymanie i musiała te pieniądze zdo-
bywać.

– Były zakony, jak franciszkański – 
mówili księża – gdzie dziewczyna idąca 
do klasztoru wnosiła tam tylko swoją 
wolę służby. Ale były, jak benedyktyń-
skie, które przyjmowały dziewczyny 
z wianem. Przyjęło się w niektórych 
okresach, że owo wiano miała taką samą 
wartość, jak to, które rodzice dawali cór-
kom wychodzącym za mąż, więc bogate. 
Zwyczaje niekiedy nakazywały, by za-
konnica przejmowała w niektórych okolicznościach spadek, czy 
jego część po zmarłych rodzicach i w całości przekazywała go 
klasztorowi. Ówczesne prawo w rozmaity sposób regulowało te 
kwestie, ale nie krzywdziły zakonów, aż do początku XIX w., kie-
dy to państwo pruskie, twierdząc, że jest tolerancyjne i bogoboj-
ne podjęło decyzję o kasacie zakonów i przejęło całe ich mająt-
ki... Dla mniszek z Lubomierza, które władały kilkudziesięcioma 
wsiami w okolicy, była to ruina.

Codzienność w zakonie była pracowita. Wprawdzie różne za-
kony preferowały rozmaite formy aktywności, a urszulanki, które 
przejęły klasztor po benedyktynkach upatrywały swoją ziemską 
misję w edukacji dzieci, to jednak cała struktura zakonów była 
precyzyjnie uporządkowana, od opatki i przeoryszy, przez siostry 
piwniczne, kantorki, kopistki, introligatorki, szwaczki, koron-
czarki... Były zakonnice pierwszego i drugiego chóru, były no-
wicjuszki... Wszystkie one pracowały w obrębie klasztoru, pozo-
stawiając proboszczowi i innym służbom windykację świadczeń, 
zbieranie podatków i dzierżaw oraz zajmowanie się zewnętrzny-
mi sprawami gospodarskimi. Miały i one sporo przyziemnych 
zajęć, ale – co oczywiste – modlitwy i nabożeństwa dziękczynne 
pro memoria dobroczyńców klasztoru, opracowania do medy-

Urszulanki znane były ze swojej misji edukacyjnej, stąd scenka 
w jednej z sal muzeum

Jednym z gości inauguracji była ksieni zakonu benedyktynek z Krzeszowa

Przewodniczący stowarzyszenia „Klasztor” dziękuje za pomoc 
przy organizacji muzeum władzom gminy.

Burmistrz Wiesław Ziółkowski przekazuje muzeum dokumenty 
odnalezione w wieży Ratusza.

Wspomnień czar...
Już od kilku wydań naszej gazety staramy się wyszukiwać i pu-

blikować stare pocztówki bądź zdjęcia, dotyczące miejsc, budyn-
ków, które wciąż istnieją, stanowiąc klamrę między przeszłością 

i współczesnością. Nie zawsze takie zdjęcia są łatwe, choćby dla-
tego, że stare domy obrośnięte są starymi drzewami, które przez 
kilka dziesiątków lat wyrosły na tyle, że przesłaniają ich elewacje. 
Ale często się to udaje, jak w Gryfowie.

Zachęcamy czytelników Ech Izerskich do wspólnych poszu-
kiwań i przekazywania nam informacji o tym, czym można 
się pochwalić.
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Swoim życiorysem Franciszek Kowalik 
z Gryfowa Śląskiego mógłby obdzielić jeszcze 
ze dwie osoby, a i tak interesujących (choć nie 
zawsze wesołych) epizodów pozostałoby  wiele. 
Urodził się w okolicach Trembowli, nieopodal 
Lwowa prawie 90 lat temu i pomimo trudnych 
przejść wielu mogłoby mu zazdrościć pogody 
ducha. Gdyby na podstawie jego życia napisano 
scenariusz do filmu, to pewnie byłby to ciekawy 
obraz, taki potok luźnych skojarzeń, „dym lu-
zem” (jak on to określa), układający się jednak 
z żelazną logiką fakt po fakcie.

– Przeżyłem trzy okupacje, wliczając w to 
wrześniową „pomoc” Armii Radzieckiej w 1939 
r., o którą nikt jej wprawdzie nie prosił – wspomi-
na. – Potem od Rosjan „uwolnili nas” hitlerowcy, 
od których tym bardziej tego sobie nie życzyli-
śmy. A po kilku latach znowu wrócili Rosjanie, 
uwolnili nas od Niemców i poinformowali, że 
byłoby lepiej dla wszystkich Polaków, gdybyśmy 
się przenieśli „do siebie”, choćby na Dolny Śląsk, 
który – według nich – miał być nasz. A naprawdę  
nasz dom pod Trembowlą – jest już ich własno-
ścią, chociaż my uważaliśmy, że właśnie on jest 
nasz. Tyle, że trudno dyskutować z wojenną logi-
ką zwycięzców, więc cała moja rodzina w miarę 
szybko wylądowała w Ścinawie.

Najsilniejszym wspomnieniem młodego 
Franka, dziecka Kresów Wschodnich, było 
święto 3 Maja. Dorośli powiedzieli mu, że jest 
niezwykle ważne z powodów, których wpraw-
dzie dziecko nie pojmie, niemniej powinno to 
przyjąć jak pewnik. A że wyprawa furmanką 
do powiatowej Trembowli, na stadion, gdzie 
się odbywał trzeciomajowy festyn, na którym 
bawiły się tysiące ludzi, a żydowscy handlarze 
sprzedawali kręcone cukierki po 2 grosze za 
sztukę była eskapadą szalenie ekscytującą, to 
teza o istocie Święta Konstytucji stała się nie-
podważalna. 

– Mam za sobą ponad 80 takich świąt – mówi 
F. Kowalik. – Jedne obchodziliśmy bardzo uro-
czyście, inne – zdecydowanie mniej hucznie, 

Jego trzecie maje i życiem napisany scenariusz do filmu „Z przypadku...”

Kaligraf, snajper, młynarz i...
albo i wcale, ale każde z nich było dla mnie waż-
ne. Poza czasem okupacji kiedy to ze zrozumia-
łych powodów nikt nie manifestował głośno 
swojego przywiązania do majowej Konstytucji, 
po wojnie usiłowaliśmy powrócić do tej trady-
cji. Niestety – długo to nie potrwało. 3 maja 
1949 r., kiedy ruszyliśmy w pochodzie, na któ-
ry pozwoliła ówczesna milicja, to bariera, jaką 
postawili naszemu pochodowi funkcjonariusze 
Urzędu Bezpieczeństwa stanowiła tamę nie do 
przejścia. Wprawdzie chciałem pójść po erka-
em (ręczny karabin maszynowy – przyp. aut.), 
który miałem na podorędziu, ale koledzy wybili 
mi z głowy używanie tego instrumentu w argu-
mentacji z UB. I tak pochody trzeciomajowe na 
dłuższy czas wybito nam z głowy.

W tej głowie siedzą do dziś wspomnienia 
późnego dzieciństwa i szalonej niekiedy mło-
dości. Dotyczą wspólnych zabaw Polaków, 
Ukraińców, Rumunów, Rosjan, Niemców i Ży-
dów w maleńkich kresowych miasteczkach, 
udziału w zajęciach paramilitarnych oddziałów 
„Orląt Lwowskich”, w których Franek został 
wyszkolony na snajpera po odbyciu strzelec-
kich ćwiczeń i z dumą mógł nosić mundurową 
bluzę i granatowy beret. Przemykają epizody 
związane z niezrozumiałymi dla dziecka, ale 
oczywistymi wtedy podziałami klasowymi, 
wspominki o możnych rodach hrabiowskich, 
Potockich, czy Baworowskich, których stać było 
na to, że fundowali we wsiach budowę kościo-
łów, ale i na to stać ich było, że ich noga w tych 
kościołach nigdy nie stanęła. Tkwi też jak za-
dra pamięć o tym, że kiedy wybuchła wojna, to 
12-letni uczeń z kuferkiem w rękach wracał na 
piechotę 100 km z internatu do domu, kryjąc 
się nie tylko przed Niemcami, ale i przed Ukra-
ińcami, którzy nagle stali się – mówiąc bardzo 
delikatnie – mało życzliwi dla polskich dzieci. 
Czy dziś współczesny szóstoklasista przeżyłby 
taki exodus? – trudno w to uwierzyć. Samo-
dzielność w czasach pokoju i w czasach wojny 
dzieli przepaść. 

Ale w okresie dzieciństwa Franek miał szczę-
ście chodzić do szkoły, gdzie uczono jeszcze 
kaligrafii – sztuki pięknego pisania. Dysleksja 
czy dysgrafia, coraz powszechniejsze dzisiaj, 
wówczas jakoś nie były przypadłością uczniów. 
Zadziwiającym zbiegiem okoliczności ta umie-
jętność później ułatwiła mu – już dorosłemu 
młodzieńcowi – karierę w polskiej... milicji!

– Ale nie od razu, i w dodatku to wszystko jest 
wynikiem dziwacznego zbiegu okoliczności, bo 
wcale nie marzyłem o pracy w milicji – mówi 
F. Kowalik. – Kiedy przyjechałem do Ścinawy 
chciałem pójść do jakiejkolwiek szkoły, żeby 
mieć zawód. Najbardziej zainteresowała mnie 
szkoła w Lubsku. Mówiono mi, że to duża szko-
ła przyzakładowa istniejących tam zakładów 
ceramicznych. A ja musiałem pracować i zara-
biać, natomiast – na dobrą sprawę – niczego nie 
umiałem. Pojechałem, ale... Okazało się, że całą 
ogromną firmę ceramiczną, wszystkie maszyny 
i urządzenia razem nawet z szynami na bocz-
nicy kolejowej wywieźli Rosjanie na Wschód. 
Po prostu – zapakowali do pociągu i wywieźli, a 
ostatnie wagony załadowane były szynami. Tak 
wówczas robili nie tylko w Lubsku. Nie było za-
kładów, więc i nie było szkoły. Znalazłem inną. 
Po krótkiej nauce zostałem młynarzem w Rawi-
czu i cały sezon zdobywałem praktyczne kwa-
lifikacje przy mieleniu mąki, aż upomniało się 
o mnie wojsko. W WKU powiedziano, że po-
bór jest obowiązkowy. – Jak mnie będą wołać, 
to pójdę – powiedziałem, tym chętniej, że i tak 
musiałem pójść. – Ale może zamiast wojska 
pójdziesz do milicji, od razu do pracy – zasu-
gerowano. To było lepsze rozwiązanie o tyle, że 

musiałem zarabiać, bo czasy były biedne. Żoł-
nierski żołd nie rozwiązywał problemu. I tak 
zostałem milicjantem w Środzie Śląskiej... A że 
szybko wyszły na jaw moje zdolności kaligra-
ficzne, to zamiast do patroli na ulicę trafiłem do 
biura dowodów osobistych, bo wtedy prowadzi-
ła je milicja i ktoś je musiał wypisywać. Ręcznie 
oczywiście, bo żadnych maszyn do tego prze-
cież nie było. Wielu znajomych odnajdywałem 
wówczas, bo wszystkie dowody przechodziły 
przez moje ręce, a że lubiłem kontakty z ludź-
mi, to i zyskiwałem nowych znajomych. To 
było miłe. „Moje” dowody zwróciły szybko na 
siebie uwagę i nawet z Wrocławia przyjeżdżali 
do mnie, żebym to ja  wypisywał szczególnie 
ważne dowody dla szczególnych osób. A potem 
– żeby było wszystkim łatwiej – przenieśli mnie 
do Wrocławia, też do dowodów, już do Woje-
wódzkiego Biura.

Jeszcze później życiorys F. Kowalika zawiódł 
go pod Warszawę, gdzie pracę dostała żona i on. 
W 1975 r. nastąpiła reforma administracyjna 
kraju i oboje wylądowali w nowym mieście 
wojewódzkim – Białej Podlaskiej. Po niedłu-
gim, kilkuletnim epizodzie pracy w tamtejszym 
Urzędzie Wojewódzkim, oboje zatęsknili za 
swoiście rozumianą egzotyką i... F. Kowalik wy-
brał Gryfów, powracając tym samym na znany 
sobie z okresu młodości Dolny Śląsk. Emery-
towany już administratywista dobrze się czuje 
na Pogórzu Izerskim, a żona – lekarz, mimo, że 
też na emeryturze, nie narzeka na brak zawo-
dowych zajęć.

– Wróciłem na Śląsk, do miejsca moich mło-
dzieńczych wspomnień i wróciłem do „moich 
trzecich majów”, święta, które jest dla mnie tak 
samo ważne, jak wtedy, kiedy byłem maluchem 
w Trembowli – mówi. – Kiedy patrzę, jak wiele 
w życiu zobaczyłem dzięki temu m.in., że naj-
częściej dawałem się porwać losowi, to uznaję 
wybory losu za szczęśliwe. Te „trzecie maje” są 
teraz zupełnie inne. Zresztą i Święto 1 Maja też 
już ma także inne znaczenie, bo to także rocz-
nica wstąpienia do UE, a nie tylko Dzień Pracy. 
Jest się z czego cieszyć i co świętować, a fakt, 
że wszystko wkoło wygląda inaczej jest przecież 
naturalną konsekwencją upływu czasu i naszej 
pracy.

O mowa polska ...
Kiedy słyszymy naszych rodaków, zastanawiamy się najczę-

ściej, jak mogliby ich zrozumieć cudzoziemcy, którzy przez kilka 
lat uczyli się języka polskiego i chcieliby się skonfrontować z ży-
wym językiem polskim (o ile to, co słyszymy na ulicach, to „pol-
ski”. Pewnie gdzie indziej „mowa ulicy” też jest zachwaszczona, 
jak nieużytki, ale jeśli nawet, to dlaczego my się przed tym nie 
bronimy?

...szacun, mega, wooow, masakra, – to słowa najwyższego 
podziwu (ale tego ostatniego określenia używają tylko staruchy, 
którzy nie są „cool”, więc się nie liczą)

– to była miazga życia – (w znaczeniu „dziękuję wam za wy-
jątkowe przyjęcie”) powiedział jeden z celebrytów młodego po-
kolenia. I czy jego fani w tej sytuacji mogą umieć po polsku?

– mojemu sąsiadowi gul się huśta, jak jadę swoją furą (w 
znaczeniu – sąsiad nie jest wolny od zazdrości, kiedy widzi mnie 
w nowym aucie)

Powiedzieli. Pomyśleli?
Przy okazji licznych zgromadzeń mamy okazję wysłuchiwać 

przeróżnych mów – okolicznościowych, głosów w dyskusji, a 
mównicy, trybuny, albo i ambony. Czasami takie uważne słucha-
nie przynosi zadziwiające efekty...

...owocnych sukcesów życzę...  zapędził się jeden z uczest-
ników uroczystości. Mogą być jakieś inne sukcesy, warte takiej 
wylewności?

„WYMOGI, jakie postawili organizatorzy konkursu były 
WYMAGAJĄCE” – napisał redaktor „Nowin Jeleniogórskich” 
w internetowym wydaniu tygodnika z 18.04.2014 r., informu-
jąc o rozstrzygnięciu konkursu na hejnał Nowogrodźca. Mamy 
pytanie dla naszych Czytelników – jakie mogą być jeszcze inne 
wymogi?

Podczas „pierwszokomunijnej” mszy św. w kościele ksiądz 
zwrócił się do dzieci z wyrazami uznania za śpiew i przygoto-
wanie. – Wyglądacie pięknie, powiedział – dziewczynki mają 
na głowach wianki, a chłopcy... tu się chyba trochę zaplątał i w 
pośpiechu dodał – ... a chłopcy, inne akcesoria”. Jeden z ojców 
rzucił (po cichu) – Ale żaden nie nosi ich na głowie...

– co będziemy planować na Święto Wszystkich Zmarłych? – 
zapytał jeden z radnych, „zgrabnie” łącząc Wszystkich Świętych 
oraz Święto Zmarłych. Można powiedzieć, że to racjonale rozwią-
zanie, bo przecież w obu przypadkach chodzi mniej więcej o 1 li-
stopada, ale nowinka w nazewnictwie godna jest zauważenia. 

Ciężki numer...

Jak oznaczamy domy?
Pokazywaliśmy w „Echach” wiele przykładów efektownych 

oznaczeń domów, bo w Świeciu są to rzeźby z drewna, bywają 
korzenie, fantazyjnie ukształtowane, sękate dechy, płaskorzeźby, 
a w Antoniowie zdarzyło się nawet niewielkie koło od zabytko-
wych żaren. Jednak gdybyśmy chcieli oceniać „ciężar gatunkowy” 
takich numerów, to na łeb wszystkie inne bije numer domu „25” 
we wsi Bielanka, gmina Lwówek Śląski. Tę wizytówkę wykuto bo-
wiem w kilkusetkilogramowym odłamku skały. Wystarczyło i na 
okazały numer, i nazwę wsi, a nawet sylwetkę wspinającego się na 
tylnych kopytach konia. Cięższego numeru domu już pewnie na 
Pogórzu nie znajdziemy, chociaż... kto wie? Jeśli nasi Czytelnicy 
zechcą nam pomóc w tych poszukiwaniach – z góry dziękujemy.

IZERSKIE POMNIKI

10 różnych nazw nosił w swojej historii Strzyżowiec, w którym – 
jak obliczono – żyło w tym czasie ponad 30 pokoleń. A ponad 300 
mln lat liczy sobie granitowa skała, na której te nazwy uwiecznio-
no. O jubileuszu Strzyżowca więcej w kolejnym wydaniu Ech.

Garniec, czyli fontanna

Jednym z najoryginalniejszych pomników w Polsce jest z pew-
nością największy, ceramiczny garniec, będący jednocześnie oka-
załą fontanną w rynku Nowogrodźca.


