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Od Redaktora 
Dożynki. To jest temat wiodący wrześniowego wy-

dania „Ech Izerskich”, i to w podwójnym znaczeniu. 
Dosłownie, bo ostatnie dni sierpnia i wrzesień to czas 
dorocznego sumowania plonów, symboliczny okres za-
kończenia żniw. I przenośnie, bo przełom lata i jesieni, 
to nadchodzący okres oceny czteroletniej kadencji prac 
samorządów. Każdy z mieszkańców ma osobistą ocenę 
tych zmian. Jedni zapewne są bardziej, inni – mniej za-
dowoleni z tego, co się stało w ich wsi, mieście, czy gmi-
nie. Niezależnie od tego, jak głosować będą Czytelnicy 
„Ech”, czy za ustępującymi władzami, bo docenimy ich 
pracę, czy też za zmianami personalnymi, uznając, że 
mogło być lepiej i że ewentualna zmiana w tej sztafe-
cie przyniesie korzyść. Ważne, żebyśmy zdecydowali 
się pójść do wyborów i oddać swój głos. Najlepiej, żeby 
to był efekt spokojnych przemyśleń, rozważnej oceny. 
Mamy jeszcze na to kilka tygodni.

Wybory bowiem powinny być takim momentem re-
fleksji nad swoiście rozumianym plonem czterolecia. 
Nad szansami, które zostały wykorzystane, nad umie-
jętnością organizacji i integracji, ale też rodzajem sa-
mooceny – co myśmy sami zrobili, żeby w naszej wsi, 
czy gminie było ciut lepiej? Samorządność jest przecież 
prawem, ale też odpowiedzialnością. Naszą również.

I dlatego warto, by z niej skorzystać. Iść do wyborów 
i oddać swój głos. 

Redaktor Naczelna
Bożena Mulik

w Zbylutowie 
Ochotnicza Straż Pożarna w Zbylutowie była we wrześniu or-

ganizatorem jednej z najbardziej oryginalnych imprez – turnie-
ju piłki wodnej w wykonaniu strażaków. Pozornie to jest prosta 
sprawa – należy wepchnąć strumieniem wody piłkę do bramki 
przeciwnika. Grają dwa zespoły, w każdym – dwie 3-osobowe 
drużyny. Ale ten tylko wie, jak to jest trudne, kto spróbował tego 
osobiście. A tego doświadczenia nabył m.in. burmistrz Lwówka 
Śląskiego, Ludwik Kaziów i jego goście. Niektórzy z nich przybyli 
z bardzo daleka.

(dalszy ciąg na stronie 5)

Na wodzie 

Żniwa to nowy chleb z nowego ziarna.
Rolnikom i wszystkim ludziom związanym 
z rolnictwem dziękujemy życząc 
satysfakcji z ich pracy.

Zarząd LGD Partnerstwo Izerskie

Z Grecji, Bośni, Serbii 
i Wołynia 

Mamy na Pogórzu Izerskim niezwykłą okazję do obcowania 
z taką rozmaitością kultur, jakich nie ma w Wielkopolsce czy Ma-
łopolsce (żeby nie powiedzieć – Galicji). Tam wszystko jest poukła-
dane i wiadomo, kto jest czyim prawnukiem i pod jakim numerem 
domu mieszkał jego stryj. U nas, na Pogórzu też (może) tak będzie 
za jakieś... 200 lat. A dziś wiadomo, co najwyżej, że dziadek tego 
przyjechał z Bośni, babka innego – z Serbii. Jeszcze kolejni z Wo-
łynia, albo Wilna. A w okolicach Zgorzelca nie brakuje też ludzi, 
którzy w końcu lat 50-tych przyjechali z Grecji i zostali. Możemy 
z tej palety rozmaitości czerpać do woli. Dlatego też przedsięwzię-
cia w rodzaju „Dni Zawidowa”, z których pochodzi to zdjęcie, albo 
Dni Nowogrodźca (o czym wewnątrz numeru) są tak ważne, bo 
dopiero wtedy przekonujemy się na własne oczy, jak przebogata 
jest kultura Pogórza. 

Spódnice, czepce, kamizele...

Izerski Kalejdoskop Rozmaitości w liczbach
800 gości, 116 gospodarzy 
Rozstrzygnięto konkurs na „Najpiękniejszą Wieś Dolnoślą-

ską” i 4 października 2014 z tego powodu zamierza przyjechać 
do zwycięzcy konkursu – wsi Spytków na Pogórzu Izerskim, 
liczącej raptem 116 mieszkańców... 800 gości! Tylu się przynaj-
mniej zapowiada. O Spytkowie i sołtys tej wsi, Grażynie Lege-
żyńskiej – pisaliśmy już sporo, będziemy pisać więcej, a w tym 
wydaniu gazety – nieco więcej na stronie 9. A – po sprawiedli-
wości – należy dodać, że z nieoficjalnych informacji wynika, że 
drugie miejsce tym samym konkursie zdobył Henryków Lubań-
ski, w wiejskiej gminie Lubań. Dwie „nasze” wsie zdominowały 
wiejski krajobraz Dolnego Śląska! Niech ktoś teraz powie, że jest 
coś piękniejszego i bardziej magicznego, niż Pogórze Izerskie. 

Trzy do czterech tysięcy...
... uderzeń młotka potrzeba, by powstał motyl, czy koń z me-

talowej blachy. A poza tym – kowadło, młotek i przecinak. 
O rękodziele z Wojcieszowa opowiedział nam Karol Ziętarski  
(więcej na str. 6).

...w pracowni krawieckiej „LILU” powstają...     dalej na str. 6
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Leśniczówka 
z Napoleonem w tle

Grzywa w warkocze i zad w szachownicę 

Konne miłości 
Koniki polskie, śląskie, islandzkie... ale też każde 

inne pojawiły się karnie pod siodłem na dorocz-
nym konkursie koni w Lubomierzu. Odnosiliśmy 
wrażenie, że – przynajmniej niektórym z nich 
– taka rywalizacja przynosiła niekłamaną przy-
jemność. Ich właścicielom – również, aczkolwiek 
towarzyszenie w galopie nie jest łatwe dla ludzi. 
Koniom to przychodzi zdecydowanie prościej.

Żarty na bok, konie są sprawą poważną. Zarówno finansowo, 
jak i emocjonalnie. Lubomierz nie jest wprawdzie (jeszcze) Jano-
wem Podlaskim, gdzie ceny koni sięgają setek tysięcy euro, ale 

z roku na rok przyjeżdża tu coraz więcej wystawców. Przypomi-
namy też, że program SZKOT (Szlaki Konne Orężem Turystyki), 
którego – jako Partnerstwo Izerskie – byliśmy liderem, spowodo-
wał gwałtowny wzrost zainteresowania obozami i wędrówkami 
konnymi. Może to jeszcze nie jest biznes, który pozwoli się utrzy-

mać licznym stadninom, ale 
początek został zrobiony. Po-
wstały mapy, miejsca posto-
jowe, bazy dla koni i ludzi, 
więc takie przedsięwzięcia, 
jak konkurs koni w Lubo-
mierzu, wpisują się w pewną 
dobrą całość. Partnerstwo 
Izerskie wychodzi z założe-
nia, patronując takim przed-
sięwzięciom, formalnie bądź 
duchem, że budowanie no-
wych opcji zajęć dla właści-
cieli gospodarstw nie zawsze 

musi przebiegać w gwałtownym tempie, bo i nie zawsze jest ku 
temu szansa. Ale najważniejsza jest stabilność i konsekwencja 
w pracy oraz właściwy trend. A to udaje się osiągać.

nie tylko z okolicznych parafii, ale też z diecezji 
w Legnicy. Gmina Zgorzelec bowiem w okre-
sie pracy K. Janika nie uchylała się od niesienia 
pomocy w utrzymaniu zabytków sakralnych, 
których w gminie jest wiele i bardzo okazałych. 
Większość środowisk znalazło wiele okazji, by 
w trakcie dożynek przekazać swoje podzięko-
wania gospodarzowi tej gminy.

Przybyli na tę uroczystość, a zainteresowani 
obejrzeniem stoisk, musieli dobrze się nabiegać, 
bo było ich wiele i bardzo okazałych, a niektóre 
(jak choćby wikliniarskie) zjechało do Łagowa 
aż z Wielkopolskiego. Inne, jak Ceramika z Ru-
dzicy – z sąsiedniej gminy Siekierczyn, niemniej 
organizowane przez tę pracownię warsztaty ce-
ramiczne dla dzieci cieszą się zawsze ogromną 
popularnością. 

Zdarzyło się na Pogórzu

Gościszów – 
dożynki sołeckie

Bez nadęcia, zbędnej pompy i celebry w Go-
ściszowie odbyły się dożynki sołeckie. Fakt, że to 
duża wieś, ale prawdą jest też, że takie przedsię-
wzięcie, jak dożynki w sołectwie inicjowane są 
tylko wówczas, kiedy ludzie się po prostu lubią. 
Przychodzą wspólnie śpiewać, bo lubią, siadają 
przy wspólnych stołach, bo odczuwają potrzebę 
wewnętrzną, przed nikim się nie puszą, bo nie 
ma takiej potrzeby. 

To wcale nie znaczy, że nie są potrzebne ta-
kie dożynki, jak w Łagowie, gdzie pojawili się 
wysocy rangą urzędnicy instytucji świeckich 
i kościelnych. Fakt, iż tuż obok mogą być or-
ganizowane ogromne przedsięwzięcia, które 
podkreślają dorobek całej bogatej gminy i ka-
meralne spotkania, takie jak w Gościszowie, jest 
dobrą ilustracją dożynkowych potrzeb wiejskiej 
społeczności. Są one bowiem różne w zależności 
od upodobań i sytuacji. 

Prawdą jest, że Gościszów nie jest typową 
wsią, choćby dlatego, że istnieją tu zespoły śpie-
wacze, które w dodatku mają swoich instrumen-
talistów, łącznie z kontrabasistą, o co trudno 
w tzw. dzisiejszych czasach, zdominowanych 
przez elektryczne gitary basowe. A to jednak nie 

Od ziemi do chleba 

W Łagowie – gołębie i purpuraci

Dożynki Gminy Zgorzelec w Łagowie były: 
pogodne i nostalgiczne. Trudno, żeby było ina-
czej, jeśli zebrani zostali upewnieni po raz kolej-
ny, że w gminie nastąpią zmiany tej miary, któ-
re można uznać za rewolucję. To były bowiem 
ostatnie gminne dożynki z udziałem Kazimierza 
Janika, jako wójta gminy, który pełnił tu swoją 
funkcję – bez żadnej przesady – „od zawsze”. 
Wielu jest takich, którzy uważają, że właśnie K. 
Janik jest znakiem tej gminy, bardziej rozpozna-
walnym, niż jej logo. I trudno temu przeczyć, 
bo logo ma zdecydowanie krótszy staż gminny, 
niż K. Janik, który tutaj pełnił swoją funkcję bez 
mała ćwierć wieku. W jednym z wydań „Ech 
Izerskich” pisaliśmy szeroko o dorobku wójta 
gminy i samej gminy, przez niego kierowanej, 
pewnie wrócimy do sprawy w przyszłości. Moż-
na z całą pewnością powiedzieć, że te symbolicz-
ne dożynki zgromadziły tak wielu znaczących 
gości właśnie dlatego, że były – metaforycznie 
– rodzajem pożegnania wójta i podziękowania 
za jego pracę, a dożynkowy bochenek chleba, 
wręczany jemu przez starostów – Jadwigę Tra-
czyk i Zbigniewa Daszkiewicza – też był takim 
właśnie symbolem.

Ważni i cenieni goście otrzymali przy tej 
okazji tytuły „Honorowego Obywatela Gmi-
ny”, tytuły „Zasłużonego dla Gminy Zgorzelec”, 
a trójka mężczyzn – tytuł „Ambasadora Gminy 
Zgorzelec”. Wójt z kolei dostał Platynowy Medal 
im. Jana Kilińskiego za zasługi dla dolnośląskie-
go rzemiosła (gdyby pełnił swoją funkcję dłużej, 

to trudno byłoby go czymś więcej uhonorować, 
bo cenniejszego kruszcu rzemieślnicy mogliby 
nie znaleźć).

Nie było przypadkiem, że w tegorocznych 
zgorzeleckich dożynkach wzięli udział księża, 

to samo. Gościszów nie jest typową wsią także 
w innym tego słowa znaczeniu, bo rozmaitość 
form społecznej aktywności jest tu nieporów-
nywalnie większa, niż w innych, nawet dużo 
liczniejszych miejscowościach.

Gościszów i „Gościszowianki” nie uchylali 
się od obecności na dożynkach gminnych No-

wogrodźca, więc w ramach swoistej rewizyty 
burmistrz miasta i gminy też zasiadł za stołem 
podczas dożynek sołeckich. A nas do stołu so-
łeckich dożynek (dziękujemy za ciepłe przyję-
cie) zwabiła muzyka, którą słychać było już na 
drodze. 

Mirsk. Lipiec. I wszystko jasne, bo od kilku 
lat tradycją stało się, że w lipcową sobotę spo-
tykamy się w Mirsku, by w ramach Partner-
stwa Izerskiego zaprezentować efekty swoich 
pasji, wyroby rękodzielnicze, ogłosić wyniki 
rozstrzygnięć konkursów, a przede wszystkim – 
przyjąć do grona znajomych nowe osoby i od-
świeżyć znajomość z tymi, których poznaliśmy 
wcześniej. Przez niemal cały dzień na scenie 
prezentują się izerskie zespoły wokalne, wokal-
no-instrumentalne i soliści, późnym wieczorem 
koncert uznanej gwiazdy stanowi efektowny fi-
nał spotkania.

A „Izerskie Klimaty” są na tyle specyficzną 
i otwartą imprezą, że ściągają w lipcu każdego 
roku wielu zainteresowanych i to z coraz innych 
miejscowości. Znaleźliśmy także jeleniogór-
skich przedstawicieli rękodzielnictwa, którzy 
mogą eksponować swoje prace przy licznych 
okazjach bliżej domu, ale nie rezygnują z kło-
potliwego dojazdu do Mirska, bo „Klimaty” (a 
właściwie – klimat) tego spotkania jest dla nich 
ważny.

– Maluję i na łupku wulkanicznym – po-
wiedziała nam Jolanta Szewczyk z Cieplic i na 
drewnie. Chcę, żeby moje prace, motyle i anioły 
były radosne i kolorowe. Dlatego są i tańczące 
anioły, i takie pogodnie zamyślone – poje-
dyncze, w grupach i tryptyki. Moim zdaniem 
dodają energii. Wystawiam swoje prace tak-
że w Cieplicach, m.in. w Domu 
Zdrojowym, ale dla mnie jest 
ważny kontakt z żywym czło-
wiekiem, którego mogę poznać, 
mogę z nim porozmawiać, za-
pytać, co mu się w tych pracach 
podoba, a co nie – tak, jak można 
to robić w Mirsku.

Oblegane było stoisko Partner-
stwa Izerskiego, bo stali goście 
naszych przedsięwzięć wiedzą, że 
zawsze mogą liczyć u nas i na do-
brą zabawę, i na ciekawe wydaw-
nictwa, i na możliwość oglądania 
wciąż nowych fotografii zmienia-
jącego się Pogórza, bo konkursy 
fotograficzne stały się już także 
tradycją tych spotkań.

Izerskie Klimaty, Izerskie Bogactwa

Aura i emocje 

A niezależnie od Lubomierza, bo i dwa miesiące 
wcześniej, w lipcu 2014 r. odbyły się w Starej Kamieni-
cy, w Stajni „Orion” pokazy jazdy konnej, zorganizowane 
z myślą m.in. o mieszkańcach Jeleniej Góry, którzy mogą 
być klientem takich miejsc. Wielu mieszczuchów chcia-
łoby zresztą mieć własnego konia, ale przecież w mieście 
nie sposób się nim cieszyć. Opłacają więc miejsce w pobli-
skich stajniach, takich jak „Orion”, i mają własnego konia, 
wyłącznie do własnego użytku, a pod dobrą, profesjonal-
ną opieką. To też jest pomysł na pracę dla gospodarstwa. 

Czy w leśniczówce w Platerówce spał osobiście wódz Francu-
zów – trudno powiedzieć, ale żadne źródła historyczne tego nie 
potwierdzają. Z pewnością w tym budynku, liczącym sobie ponad 
200 lat stacjonowali dużo później dowódcy jego wrogów. Tutaj 
ponoć spotkał się pruski generał von Gersdorf z księciem Fryde-
rykiem. A sam dom pochodzi właśnie z 1812 r., kiedy kampania 
napoleońska rozkwitała w najlepsze. Szkoda, że żadnej z tych in-
formacji nie ma na tym obiekcie, który zyskałby ogromnie i był 
jedną z atrakcji turystycznych Platerówki, która przecież nie ma 
ich za wiele. 

Z wieży do ludzi
W jeleniogórskiej Książnicy Karkonoskiej odbyła się 5 września 

2014 promocja książki „Kronika z wieży Ratusza”. O przygoto-
waniach do jej wydania pisaliśmy w poprzednim numerze „Ech”. 
Przypominamy, że powstała w następstwie... przebudowy szczytu 
wieży Ratusza, gdzie znaleziono (2008 r.) teksty kroniki, spisywanej 
w latach 1802-1837, schowanej tam dokładnie przed 140 laty. Opra-
cowania tamtych tekstów podjął się b. lubomierzanin, Zbigniew 
Dygdałowicz oraz potomek mieszkańców Lubomierza, Eginbert 
Fassnacht. Obaj mieszkali w Lubomierzu w tym samym domu – 
pierwszy od 1948 r., drugi – do 1945 r. „Kronikę”, po opracowaniu 
tekstów wydano w dwóch językach, co jest wartościową, symbolicz-
ną klamrą spinającą dzieje miasteczka i jego mieszkańców. 

NASZE KONKURSY
W ostatnim czasie Partnerstwo Izerskie zorganizowało wiele 

konkursów. Poniżej wyniki niektórych z nich.
Zwycięzcy konkursu fotograficznego: „Perełki Historyczne Po-

górza Izerskiego” : I miejsce – Norbert Malcherek. II miejsce – 
Maciej Wilczyński, III miejsce – Magdalena Kostrzycka.

„GDZIE BYŁY I CO ZROBIŁY FUNDUSZE EUROPEJSKIE” 
– konkurs plastyczny rozstrzygnięty!

W dniu 25 września 2014 r. 8 osobowa komisja wyłoniła po 3 
zwycięzców w dwóch kategoriach:  klasy I-III szkoły podstawowej,   
klasy IV-VI szkoły podstawowej.

Nagrody główne zostaną wręczone podczas Darów lasu na ryn-
ku w Lwówku Śląskim w dniu 27.09.2014 r. podczas bloku dziecię-
cego. Zainteresowani zostaną poinformowani telefonicznie.

Oprócz tego, dodatkowo przyznano 11 wyróżnień, które zostaną 
przekazane do szkół.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za przygotowa-
nie przepięknych prac, a osobom nagrodzonym i wyróżnionym 
gratulujemy.

Klasy I-III: 1. Dominik Skorupski – Stara Kamienica, 2. Klaudia 
Kowalczyk – Gryfów Śl., 3. Marta Górni – Barcinek. Klasy IV –VI: 
1. Julia Chlebowicz – Lwówek Śl., 2. Wiktoria Andrejków – Barci-
nek, 3. Julia Kreis – Mirsk.

Zwycięzcy Konkursu „Izerskie Talenty”:  1. Młody G., ArES, 
Hybryda, 2. Dziewczyny, 3. Versus Gloria.

Zwycięzcy konkursu „Izerskie Talenty Laureaci”: 1. Renata 
Galik, 2. Michał Jasiński Pidżej, 3. Chapter One.

 Kaplica Św. Leopolda w Proszówce, Norbert Malcherek

 Julia Chlebowicz ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lwówku Śląskim, 
Szkoła Filialna w Zbylutowie

DOŻYNKI 2014
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Dariusz Miliński, artysta plastyk, animator 
kultury, aktor, można też powiedzieć – szkut-
nik, jako że zbudował arkę Noego postanowił 
powrócić do swoich pomysłów z lat szumnej 
młodości, ale tym razem jako ich mecenas. Do 
magicznej wsi Pławna zaprosił teatry wędrow-
ne, żeby jego koledzy, nie zawsze młodsi od nie-
go, zaprezentowali na świeżym powietrzu swoje 
świeże inscenizacje teatralne. Odbył się Festiwal 
Legend. 

Teatr uliczny, czy podwórkowy to jedna z naj-
trudniejszych sztuk, bo tutaj publiczność nie 
udaje zainteresowania. Aktor albo potrafi sku-
pić na sobie i swojej opowieści uwagę widza, 
albo widz błąka się między stoiskami kierma-
szów, które najczęściej towarzyszą takim pre-
zentacjom.

Goście D. Milińskiego nie zawiedli – ich 
spektakle, ale też ich gra na oryginalnych in-
strumentach, zbudowanych wedle średnio-
wiecznych i niewiele późniejszych wzorów (jak 
np. lira korbowa) były od początku do końca 
uważnie obserwowane i hucznie oklaskiwane. 
Wprawdzie oglądanie teatru w pełnym słońcu 
może być dla wielu trudnym doświadczeniem, 
ale przecież także ważnym przeżyciem. Tym 
bardziej, że z napiętego programu wynikało, że 

wiele spraw i rzeczy musiało się dziać równole-
gle i trzeba było tak przeprowadzić widza przez 
meandry scenariuszy, by nie utracił niczego, co 
dla całości przedsięwzięcia było istotne.

A Pławna z pewnością zyskała. Nikt już nie 
ma wątpliwości, że jest to naprawdę miejsce 
magiczne, za sprawą ludzi, którzy mają więcej 
pomysłów, niż przeciętnie wypada na przecięt-
nego mieszkańca. 

Tegoroczna edycja „Dni Zawidowa”, to pró-
ba połączenia ludycznej zabawy (na którą było 
wielu chętnych), z opowieściami o historii mia-
sta (na co chętnych też nie brakowało). Każdy 
organizator podobnego przedsięwzięcia w miej-
scowościach tej wielkości staje przed dokładnie 
takim samym dylematem – jak i co zrobić, żeby 
możliwie niewielu ludzi było niezadowolonych 
(bo o sytuacji, kiedy wszyscy są zadowoleni 
można zapomnieć z definicji). Ale w Zawido-
wie, podobnie jak w innych miejscowościach 
izerskich, do których dotarliśmy, by uczestni-
czyć w takich świętach, udało się znaleźć tzw. 
złoty środek między wycieczkami w najbliższą 
(a bardzo interesującą) okolicę, prostą zabawą 
i trudnymi rozmowami o niełatwej przeszłości.

Przykładem tej ostatniej sekwencji był cykl 
prezentacji audiowizualnych na temat m.in. 
żołnierzy wyklętych, kombatantów ostatniej 
wojny, ale też zamków istniejących dawniej 
i dziś w okolicy, ich właścicieli. Pokaz broni 
ręcznej z okresu II wojny światowej zaspokajał 
oczekiwania tych, którzy są wciąż ciekawi mi-
litariów, a reprinty kart pocztowych – fanów 
dawnej, często mrocznej przeszłości.

A w parku obok jedni zafascynowani byli 
walkami piratów z Karaibów, bo to egzotyczne, 
a drudzy (do nich należała nasza redakcyjna re-
prezentacja) piosenką... grecką. Wbrew potocz-
nym wyobrażeniom kultura grecka jest cząstką 
współczesnej rzeczywistości Zawidowa. Młodsi 

nie pamiętają exodusu Greków w połowie lat 
50.tych ub. wieku do Polski. Tam wówczas 
rządziła tzw. junta pułkowników i wielu lu-
dzi, mających zapatrywania choćby odrobinkę 
lewicowe musiała opuścić Grecję. W drugiej 
połowie lat 70.tych jedni z nich wrócili, inni 
– pozostali. Stąd w Zawidowie, podobnie jak 
w Zgorzelcu, czy Jeleniej Górze do dziś żywe są 

tradycje i kultura grecka. Na Pogórzu Izerskim 
częściej piszemy o kultywowaniu kultury bał-
kańskiej (czego dowodzi także to wydanie „Ech 
Izerskich”), bo liczbowo potomkowie Polaków 
przybyłych z Bośni czy Serbii przeważają nad 
liczebnością potomków z Grecji, ale... wydaje 
się, że kolejna „Gala Izerska” w Mirsku może 
być efektownie uzupełniona o piosenkę grecką 
rodem z Zawidowa, bo warto popularyzować 
całe, zróżnicowane wielce bogactwo kulturowe 
Pogórza Izerskiego.   

I tak się to odbywało w Rząsinach. Zboże 
wprawdzie nie rosło w polu, a specjalny sno-
pek został przygotowany, by mógł go odciąć 
(sierpem) burmistrz Olgierd Poniźnik, młócił 
go (cepem) na oczach widzów przewodniczą-
cy Rady Gminy i Miasta, więc rytuałom stało 
się zadość. Symbolicznych zabiegów było wię-
cej, m.in. i taki, że skrępowano władze gminy 
powrósłem, żeby coś wartościowego zadekla-
rowały wsi, będącej gospodarzem dożynek. 
W przypadku burmistrza powrósło musiało 
być szczególnie długie i starannie uplecione, 
bo i sam burmistrz jest człowiekiem... okaza-
łym (w każdym tego słowa znaczeniu), ale po-
radzono sobie i z powrósłem, i z deklaracjami. 
Trochę było kłopotów z rytualnym – także po-
całunkiem, bo o ile burmistrz z pocałowaniem 
pierwszego bochna chleba poradził sobie bez 
trudu, jako że chłop w całowaniu wydaje się 
mieć wprawę, to przewodniczącemu do cało-

wania przypadł pierwszy tort, a z tortem bywa 
tak, że całować trudno, żeby się nie wymazać. 
Ale poszło gładko.

Fakt, że kanwę dożynek stanowiły zwyczaje 
z Kresów umożliwił Stowarzyszeniu Rozwo-
ju Wsi Rząsiny wystartowanie w konkursie 
dolnośląskim na realizację zadań publicznych 
z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kul-
turowego, i zdobycie (w rywalizacji z innymi) 
pieniędzy na organizację tego przedsięwzięcia. 
Połączono więc przyjemne z pożytecznym – 

wyszło hucznie i niedrogo. O wsi pisaliśmy już 
w „Echach Izerskich” z podziwem, bo to jedno 
z nielicznych sołectw na Pogórzu Izerskim, 
które skutecznie zapobiegło likwidacji szkoły 
podstawowej. Dzieci w wieku szkolnym uby-
wa także w Rząsinach i rachunek ekonomiczny 
dyktował konieczność zamknięcia szkoły. Sto-

warzyszenie, na czele ze Stanisławem Czajewi-
czem, pedagogiem, postanowiło przejąć szkolę 
i prowadzić ją jako placówkę niepubliczną. 
Udało się. Dziś ta szkoła funkcjonuje całkiem 
udanie, uczniowie osiągają wyniki lepsze, niż 
wcześniej, a gmina wspiera placówkę tam, gdzie 
jest to możliwe, choćby dlatego, że to taniej, niż 
w sytuacji, gdyby przyszło organizować dojazdy 
uczniów. A z pewnością mniej kłopotliwie.

Gmina Gryfów Śląski w ogóle, a wieś Rząsiny 
i pobliskie Ubocze – w szczególności potrakto-
wane było w tym czteroleciu nielitościwie przez 
aurę. Szczególnie pierwsze dni lipca 2012 dały 
się we znaki, bo wtedy „popłynęło” w gminie 

kilka dużych mostów, a niektóre wsie, jak wła-
śnie Ubocze, czy – w konsekwencji – Rząsiny, 

zostały w znacznym stopniu 
odcięte od świata.

W trakcie dożynek A.D. 
2014 nie o tym mówiono, 
bo tematów było więcej 
i innych. Dożynki stanowi-
ły zresztą świetną okazję do 
wręczenia odznaczeń, gra-
tulacji, itp. Popowodziowe 
szkody zostały już zresztą 
usunięte, zniszczone dwa 
lata wcześniej mosty – od-
budowane. Są mocne, jak 
nigdy wcześniej. I gmina – 
też. 

PEREPEŁKA – Kresowe Święto Plonów
W Rząsinach (gm. Gryfów Śląski) odbywały się tym razem nie zwyczajne dożynki, a Kresowe 

Święto Plonów o intrygującej nazwie „Perepełka”. To słowo oznacza ostatni snopek zboża, sko-
szony już symbolicznie na zakończenie zbiorów i rytualnie wymłocony.

Dni Nowogrodźca
Żeby powstał dobry garnek trzeba zachować 

proporcje między gliną, wodą i dodatkami, a w 
dobrej imprezie lokalnej potrzebne są właściwe 
proporcje między występami znanych z tele-
wizji zespołów i twórczością miejscowych ar-
tystów (lub kandydatów na artystów), bo kiedy 
ich promować, jeśli nie przy takiej okazji. Dla-
tego w „miasteczku ceramiki” interesowały nas 
głównie prezentacje tych twórców, którzy tu 
mieszkają i pracują, choć dla samych mieszkań-
ców istotne było także – kto znany przyjedzie 
i wystąpi na wielkiej scenie w Rynku.

Aniela Kopala. Władysława Żak i Sabina 
Mierzwa z Milikowa pokazały stół zdobiony rę-
kodziełem niezwykle finezyjnym. Kto chciałby 
zobaczyć, jak wyglądają wielkie misy z cienkiej 
nitki, figurki, wazony, itp. cierpliwie dziergane 
zapewne w długie jesienne wieczory, ten po-
winien odwiedzić tę miejscowość. Ceramikę 
firmy „Cergor” opisywaliśmy w jednym z po-
przednich wydań „Ech Izerskich”, stąd wiemy, 
że trudno jest wyroby tej miejscowej firmy 
kupić na miejscu, bo zdecydowana większość 

wyjeżdża na eksport, czemu trudno się dziwić. 
Trochę zdziwiliśmy się, że prezentacji cera-
micznych, poza „Cergorem” właściwie nie było, 
choć właśnie Nowogrodziec słynie ceramiką. 
Widocznie słynie gdzie indziej, a u siebie nie 
musi (tak przynajmniej uważali właściciele in-
nych firm tej branży).

Interesujące niezwykle było stoisko Koła... 
Chłopa! – Kół Gospodyń Wiejskich jest bez liku 
– powiedział nam Marek Sadowski, reprezentu-
jący to Koło. – I w życiu, i w internecie. A ta-
kiego jak nasze – nie ma. Koło założono w nie-
mym proteście przeciwko dominacji kobiet. 
A na serio – istniejące po  sąsiedzku w dwóch 
wsiach, Tomisławiu i Osieczowie nie rywalizuje 
z lokalnymi KGW, a je inspirująco uzupełnia. – 
Zajmujemy się popularyzacją dawnego rzemio-
sła – mówił M. Sadowski, pokazując, jak daw-
niej kołodziej, zasiadając na swoistym imadle, 

zwanym kobylicą, przygotowywał szprychy do 
kół. – Ale na kobylicy można było robić także 
bardzo finezyjne przedmioty, znam fachowca, 
który przy pomocy tego, niby prostego, urzą-
dzenia, wytwarzał... elementy skrzypiec! 

Koło Chłopa powstało, gdy kobiety zbunto-
wały się i ociągały z przygotowaniem imprezy 
przedświątecznej. Mężczyźni postanowili, że 
prosić nie będą – sami ugotują, usmażą, upie-
ką. Eksperyment się powiódł, ale postano-
wiono jednak, by kontynuować tę integrację 
w innej formie. I dlatego Koło gromadzi lub 
odtwarza dawne narzędzia, promuje rzemiosło, 
które już istnieje tylko w muzeach, przygoto-
wuje imprezy, podczas których prezentuje jak 
dawniej zbierano zboże, jak cepami młócono, 
na żarnach mielono i jak – w chlebowych pie-
cach – wypiekano chleb. W kilka godzin można 
prześledzić tę drogę.

– Nasi dziadkowie – wspominają członkowie 
Koła – pochodzili z b. Jugosławii, a właściwie 
obie wsie, gdzie dziś mieszkamy, powstały po 
wojnie z przesiedleńców z dwóch innych wsi – 
Grabasznicy i Rakoszki. Przyjechali tu niemal 
w komplecie, a dziś to są dwa odrębne sołec-
twa, ale ze wspólną szkołą i kościołem. Coś 
w rodzaju sagi o Kargulu i Pawlaku, ale żyją-
cych w zgodzie...

W zgodzie też żyje spotkany w Nowogrodź-
cu Franciszek Bochenek, który mieszka w No-
wogrodźcu, ale wygrał rywalizację w pieczeniu 
najlepszego świniaka w ramach „Pieczenicy”, 
przypisanej tradycyjnie mieszkańcom Gości-
szowa. – O zgodę nietrudno – uśmiecha się – 
bo moja rodzina mieszka w Gościszowie, więc 
także tam jestem poniekąd swój. Zresztą – nie 
od razu wygrywałem, chociaż z zawodu jestem 
rzeźnikiem. Ale... pieczenie świni w całości jest 
dla każdego wyzwaniem, tym bardziej, gdy jury 
jest tak wymagające, jak podczas konkursu 
w Gościszowie. 

Można piec świnie na kołku, albo w piecu. 

F. Bochenek wybiera raczej tę drugą opcję, bo 
wówczas można w pełni kontrolować ten proces, 
dopiekać mięso w środku nie przypalając skó-
ry. – Posiłkuję się w sporej części recepturami 
moich dziadków – mówi – a oni nie mieli zbyt 
wielu przypraw, bo przecież Jugosławia to była 
biedna kraina. Nacierali po prostu mięso solą, 
bo to było jedyne, co mieli, ale... Nacieranie to 
jest też operacja wymagająca znawstwa. Zresz-
tą cały proces przygotowania zaczyna się już 
w fazie uboju, potem nacinania świńskiej skóry. 
Dość powiedzieć, że w zasadzie do przygotowa-
nia każdej pieczeni potrzebny mi jest właściwie 
nowy nóż, musi być bowiem ekstremalnie ostry. 
Ważna jest też kompozycja przypraw, będąca 
tajemnicą każdego, kto pracuje w tym fachu. 
Z opinii, które do mnie dochodzą (i – co oczy-

wiste – z oceny jury 
w Gościszowie) wy-
nika, że mój sposób 
odpowiada najbar-
dziej wymagają-
cym.

„Dni Nowo-
grodźca” były dla 
wielu okazją do 
odrobiny rozrywki, 
dla niektórych – au-
toprezentacji. Wielu 
z tego skorzystało, 
wypada pogratulo-
wać i życzyć suk-
cesów, także na in-
nych estradach.

Zawidów i jego Dni 

Z historią miasta i okolicy oraz piratami
Mosty w Olszynie 
Powodzie fatalnie zaważyły na drogach 

i mostach gminy, ale... Spośród 48 mostów, ja-
kie posiada gmina do odbudowy pozostało już 
tylko 11, a 10 jest w trakcie remontów. – Budu-
jemy bądź odbudowujemy też drogi – mówi L. 
Leśko – choćby tę, która prowadzi przez całą 
wieś Krzewie Małe, prowadzimy remont ul. 
Kamiennej w Olszynie.

Dwa w jednym

W Kopańcu 
Remiza strażacka i świetlica wiejska za ok. 

1 mln złotych powstała w Kopańcu jako je-
den, wspólny obiekt. To taniej i rozsądniej, niż 
dwa osobne, także z tego powodu, że w wielu 
miejscowościach właśnie jednostka OSP jest 
m.in. miejscem nie tylko spotkań strażaków-
ochotników, ale też  organizacji przeróżnych 
imprez. W paterze budynku znajdą swoje miej-
sce garaże, szatnie, pomieszczenia sanitarne 
i zaplecze kuchenne, a na piętrze – sala, która 
może pomieścić i 100 osób. Złośliwi twierdzą, 
że ulokowanie sali zabaw na piętrze jest skraj-
nie niebezpieczne, bowiem biesiadnicy – gdyby 
przeholowali ze spożyciem – mogą mieć pro-
blemy z zejściem ze schodów, ale może właśnie 
w tym jest element profilaktyki? 

(dokończenie ze str. 1)

Strażacy-ochotnicy ze Zbylutowa wpadli na 
pomysł turnieju piłki wodnej (strażackiej) sto-
sunkowo niedawno, ale od razu postawili sobie 
poprzeczkę wysoko, bo pierwszy turniej stał się 
dość znienacka – międzynarodowym. Udział 
w nim wzięli, poza zaprzyjaźnionymi zastępami 
z okolicznych OSP, także strażacy z Czech i wła-
dze partnerskiego dla Lwówka miasta francu-
skiego. 

A impreza, w organizacji której – jako Part-
nerstwo Izerskie – współuczestniczyliśmy, była 
przygotowana na medal. Nawet awarie sprzętu 
nie doprowadzały do utraty dobrego tempa jej 
przebiegu. Sportowa złość, w najlepszym jej 
gatunku, podnosiła temperaturę rywalizacji, 
choć i bez tego było gorąco. Wszyscy, łącznie 
z widzami byli albo trochę zmoknięci, albo cał-
kiem przemoczeni. Ale przecież kto przychodzi 
na strażacką imprezę akurat z tym powinien się 
liczyć.

Na wodzie w Zbylutowie 

Wyniki poszczególnych meczów nie są naj-
ważniejsze, ani też nie jest specjalnie istotne – 
kto ten turniej wygrał. Ta zabawa była bowiem 
okazją także do znakomitego treningu służbo-
wego, bo trafienie w piłkę strumieniem wody 
z węża nie jest łatwe, a jest wyczerpujące fizycz-
nie. Utrzymanie końcówki węża, który tryska 
wodą pod ogromnym ciśnieniem wymaga do-
skonałej współpracy każdego z trójki zawodni-
ków i ten, kto „strzela”, nie jest wcale ważniejszy 
od tego, kto nosi tzw. odcinek, by „strzelający” 
mógł wykazać się precyzją.

Z punktu widzenia kibica ten turniej wywoły-
wał zdecydowanie więcej emocji, niż pojedynki 
polskich piłkarzy na najważniejszych boiskach 
świata. Zawodnicy ze Zbylutowa ponadto po-
trafili się prawdziwie cieszyć, co profesjonal-
nym piłkarzom przychodzi trudniej. Zresztą 
– ci ze Zbylutowa mieli się z czego cieszyć, a ci 
drudzy – rzadko miewają taką okazję. Gratulu-
jemy turnieju mając nadzieję, że i w przyszłym 
roku uda się podobny zorganizować. 

Darka festiwale kolejne 

DOŻYNKI 2014
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Cross w Jałowcu 
Jeden z najlepszych w okolicy torów natural-

nych do jazdy crossowej motocyklami i quada-
mi istnieje w Jałowcu, gmina Lubań. – Jest bar-
dzo wymagający dla motocyklistów – twierdzą 
znawcy – bo niezwykle urozmaicony, umożli-
wiający spróbowanie swoich sił zarówno przez 
początkujących, jak i zaawansowanych. Spo-
tykają się tu zawodnicy, którzy potem chcą się 
liczyć w rajdach enduro, czy wyścigach tereno-
wych, nie tylko w Polsce i nie tylko z Polski.

I rzeczywiście. Odległość z Lubania (a tor 
niemal graniczy z miejską gminą Lubań) do 
granicy Państwa, to dystans raptem 20 km, więc 
młodzi Niemcy, których spotkaliśmy trenują-
cych w Jałowcu, mają niejednokrotnie bliżej do 
nas, niż do torów u siebie o podobnej konfigura-
cji. Co ciekawe – kierowcami ciężkich maszyn, 
szalejących w Jałowcu były też młode Niemki. 
Kobiety nie ustępowały swoim kolegom ani 
w czasie przejazdu, ani w brawurze.

Co najważniejsze – jazda na torze w Jałow-
cu pozwala na zwyczajne wyżycie się fanów 
tego sportu w swojej pasji, a nie narusza po-
rządku w środowisku naturalnym i nie dewa-
stuje pól, czy lasów. I – w odróżnieniu od jaz-
dy po dzikich, nieoznaczonych ścieżkach jest 
bezpieczna (w miarę), bowiem w przypadku 
wywrotki motocykla czy quada kierowca 
może uzyskać szybką pomoc, a nie trzeba 
wszczynać długich poszukiwań zaginionego 
„gdzieś w lesie” jeźdźca. 

– To było raptem 60 plakatów, troszkę ulo-
tek – powiedziała nam Violetta Pietrzak, jed-
na z animatorek „jarmarku średniowiecznego 
w Osadzie Kopaniec. – Sama nie wierzyłam, że 
to może przynieść taki efekt, bo dziś jakiekol-
wiek akcje promocyjne podobnych przedsię-
wzięć wymagają wręcz całych kampanii infor-
macyjnych. A w przypadku „Jarmarku” ani nie 
mieliśmy na to pieniędzy, ani czasu. Okazało 
się, że jeśli jakaś informacja pobudzi wyobraź-
nię osoby zapraszanej, to nawet przy mocno 
niepewnej pogodzie można liczyć na to, że wie-
lu podejmie trud odszukania miejsca na mapie 
i przyjechania do nas.

Wśród tych, którzy przyjechali, byli tacy, co 
spędzili w osadzie godzinkę, czy dwie, ale i tacy, 
którzy przesiedzieli cały dzień. Jedni próbowa-
li tańczyć, drudzy bawili się po prostu. Wiele 
dzieci po raz pierwszy zobaczyło żywą kurę czy 
gęś, bo niby gdzie mogłyby coś takiego zobaczyć 
w mieście? I poznali na własnej skórze, że gęsi 
nie mają poczucia humoru i potrafią uszczypać, 
albo przynajmniej próbować.

– Do Izerskiego Jarmarku Rękodzieła i Sztuk 
Wszelakich, bo taka jest oficjalna nazwa tego 
przedsięwzięcia – powiedziała V. Pietrzak – 
doszło dość... spontanicznie. Siedliśmy sobie 
któregoś dnia z Filipem Podwińskim z Funda-
cji Harmonia Kultury, bo oboje mamy ciągoty 

do promowania działań edukacyjno-popula-
ryzatorskich w sferze historii i powiedzieliśmy 
sobie, że na Pogórzu brakuje chyba takich fe-
stynów o charakterze rodzinnym, w którym 
mogłyby wziąć udział małe dzieci i dobrze 
się przy tym bawić. Szanujemy wszelkie inne 
przedsięwzięcia na Pogórzu Izerskim, bo każde 
z nich ma swoich adresatów, ale wciąż chyba 
jest trochę za mało takich właśnie, w których 
6 – 8 latki czułyby się świetnie. A tutaj chyba 
tak się właśnie czują.

Idea Jarmarku powstała na miesiąc przed im-
prezą, postanowiono przygotować to, co lokal-

ne i to, co prawdziwe. I założono, że w żadnym 
przypadku nie będzie to impreza komercyjna. 
Przy jej organizacji pracowali ci, którzy chcieli, 

przyjechali, by się na niej bawić ci, którzy mieli 
ochotę, a wystawcy na kiermaszu nie płacili za 
zajęcie placu, czy chatki.

A każdy mógł m.in. strzelać z łuku, chodzić 
na szczudłach, brać udział w „drużynowych 
zawodach narciarskich na trawie”, uczestni-
czyć w pokazać frisby, warsztatach plastycz-
nych, przeciąganiu lin, itp., itd. Można było 
układać mozaikę z płytek ceramicznych (dzień 
wcześniej organizatorzy pracowicie tłukli je na 
mniejsze kawałki) i nauczyć się tańców średnio-
wiecznych, co wychodziło różnie, mimo starań 
instruktorów, ale w tym przypadku ważny był 
zapał.

– To są zajęcia dzieci sprzed 20 – 25 lat – po-
wiedziano nam. – Można więc uznać, że rodzi-
ce tych maluchów, które się bawiły w Kopańcu 
przypomnieli sobie swoje dzieciństwo. Robi-
liśmy łódki z łupin po orzechach, a nie okręty 
z klocków lego, co dla dzieci XXI wieku było 
zajęciem nader odkrywczym.

– Bałam się tej imprezy – przyznała się V. 
Pietrzak. – Nie wiedziałam, kto przyjedzie, 
kogo się uda zaprosić, nie znałam ludzi, którzy 
chcieli ją organizować. Jestem teraz bogatsza 
o to doświadczenie i głęboko przekonana, że 
takich przedsięwzięć powinno być więcej, albo 
powinny być częściej. I może w przyszłości uda 
się je organizować. Co najważniejsze – mam 
wrażenie, że nikt z tych, którzy przyjechali, nie 
czuł się rozczarowany. Wiedzieli, że będą proste 
zabawy i proste radości, a nie spektakle profe-
sjonalnych grup teatralnych, czy koncerty, bo 
nie mamy po prostu na to pieniędzy. I okazało 
się, że właśnie taka forma trafiła w zapotrzebo-
wanie naszych gości. 

Gmina wiejska Lubań jest jedną z tych na 
Pogórzu Izerskim, gdzie rolników, całkiem 
prawdziwych i gospodarujących na wielkich 
areałach jest relatywnie więcej, niż gdzie in-
dziej. O tym, jak ważna jest ta gmina dla całego 
powiatu lubańskiego świadczy najlepiej fakt, że 
zajmuje niemal dokładnie trzecią część całej 
jego powierzchni – 33,2%! Kilkanaście (13) so-
łectw i ok. 70% powierzchni gminy zajęte pod 
użytki rolne. Wielkotowarowe go-
spodarstwa, których obroty (a więc 
i koszty) sięgają dziesiątków milio-
nów złotych.

Ale to nie znaczy, że są tu od-
mienne zwyczaje, bo i niedużych 
gospodarstw nie brakuje. Utworzy-
ła się jednak taka struktura, w któ-
rej „dobrze się czują” i ci, którzy go-
spodarzą na kilkunastu hektarach, 
i ci, którzy muszą zajmować się 
kilkoma... tysiącami hektarów. Są 
tu gospodarstwa agroturystyczne, 
które posiadają rozbudowane spa (a 
nie tylko skromne jackuzzi), i takie, 
które wabią gości do siebie właśnie 
dlatego, że zachowały sielską aurę, 
niezakłóconą nowinkami technolo-
gicznymi.

Nie byle jaki problem miało jury, oceniające 
urodę dożynkowych wieńców, w tym szcze-
gólnie para parlamentarzystów – posłanka 
Zofia Czernow i senator Jan Michalski. Sza-
nując reguły zachowali swoje odmienne zda-
nie i nagrodzili jeden z wieńców, który im się 
spodobał najbardziej ufundowaną przez siebie 
kwotą. Oficjalne jury bowiem uznało, że auto-
rzy tego wieńca nie dochowali norm, jakie musi 

spełniać takie dzieło, a parla-
mentarzyści uznali z kolei, że 
należy nagrodzić nowatorstwo 
plastyczne.

Zarówno zespoły śpiewacze, 
jak i późniejsze zespoły mu-
zyczne przyciągały uwagę, ale 
jeszcze bardziej zorganizowany 
na oczach wszystkich konkurs 
w dojeniu sztucznej krowy. 
Krowa była sztuczna, mleko 
– takie, jak i krowa, ale ci, któ-
rzy zdecydowali się, by wziąć 
udział w konkursie musieli 
dysponować dużym talentem, 
bo trudno udoić na oczach wi-
dzów cokolwiek. Krowa prze-
żyła.

Jedną z bardziej oryginalnych ozdób dożyn-
kowych w izerskich gminach były olszyńskie 
rowery. Ozdobione zielonymi roślinami stano-
wiły ciekawy akcent sceny, niespotykany gdzie 
indziej. Podobnie, jak niespotykana w innych 
gminach, nie tylko na Pogórzu Izerskim jest 
gminna orkiestra dęta, chętnie zapraszana do 
uświetnienia uroczystości w przeróżnych miej-
scowościach. Zapał kapelmistrza i wsparcie 
burmistrza sprawiły, że orkiestra się nie starzeje 
(co sezon widać w niej nowe twarze) i ma środ-
ki na utrzymanie. A trzeba przypomnieć, że 
między Olszyną a – choćby – Bogatynią istnieje 
„subtelna” różnica w wielkości budżetu, który 

można przeznaczyć na wydatki w zakresie kul-
tury, i to tak oryginalnej jak własna orkiestra. 
Tyle, że – jak to mówią w filmie – „pieniądze to 
nie wszystko”. Żeby cieszyć się własną orkiestrą, 
trzeba mieć kogoś, kto będzie chciał, potrafił 
i miał pasję prowadzić taki zespół, pracowicie 
„sklejany” i uzupełniany, jak kapelmistrz Droz-
dowski, animator tego przedsięwzięcia.

Gmina Olszyna była w mijającym czteroleciu 
szczególnie ciężko doświadczana przez powo-
dzie, zarówno w 2012 roku, jak i później. Zresz-
tą – w 2010 roku też się przytrafiła.

– Mam świeżo w pamięci trzy powodzie – 
powiedział burmistrz, Leszek Leśko. – W 2010, 
2012 i 2013. Wartość szkód, zweryfikowana 
przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego we Wro-
cławiu przekracza 80 MILIONÓW ZŁOTYCH! 
Żeby zilustrować skalę – to w przybliżeniu 4 
roczne budżety naszej gminy. Nawet gdybyśmy 
dostali te pieniądze jakimś cudem (ale cudów 
w finansach nie ma), to i tak nie mielibyśmy 
szans ich „przerobić” w tak krótkim czasie. Za-
biegaliśmy o te środki na odtworzenie majątku 
komunalnego. Do tej pory wykorzystaliśmy po-
nad 31 milionów złotych na remonty i usuwanie 

szkód. Ponadto ponad 10.600.000 zł wypłacili-
śmy ludziom poszkodowanym przez powodzie, 
w kwotach od 6.000 do 100.000 zł, w zależności 
od skali strat, jakie ponieśli w swoich gospodar-
stwach domowych.

A ostatnie żniwa? Jak na tę pogmatwaną 
historię mijającej kadencji – zapewne nieźle. 

Można tak sądzić choćby po tym, że niewielu 
rolników składa wnioski o odroczenie płatności 
podatków, co zawsze jest symptomem trudnego 
lata. Atmosfera uroczystości dożynkowej tym 
razem nie była tłumiona przez świeżą pamięć 
o nawalnych deszczach, co w Olszynie ostatni-
mi laty stawało się nieprzyjemną regułą. 

Ze stodoły – hala

W Biedrzychowicach
Jeszcze kilka lat temu (wydaje się to niedaw-

no), każdy, kto przejeżdżał obok pałacu w Bie-
drzychowicach, który mieści tutejszą szkołę, 
wzruszał tylko ramionami, bo gołym okiem 
było widać, że budynek potrzebuje remontu.

Ale przecież w miarę szybko został odno-
wiony, zarówno elewacje, jak i wnętrza są dziś 
znakomitym przykładem dbałości o zabytek, 
a jednocześnie pałac w swoich wnętrzach mie-
ści nowoczesne pracownie, służące kształceniu 
młodzieży.

Ale dysonans pojawiał się, kiedy zaintrygo-
wany kierowca wjeżdżał na wewnętrzny dzie-
dziniec. Pałac lśnił, ale tuż obok straszyły mury 
rozpadającej się w oczach stodoły i zabudowań 
gospodarczych dawnego folwarku.

Dziś tamten marny wygląd też przeszedł do 
historii. W wyniku trwającej kilka lat adaptacji 
zdewastowany wcześniej obiekt stał się znako-
mitą halą sportową. I szkoła, i wieś zyskały od 1 
września 2014 pierwszą w historii Biedrzycho-
wic salę sportową. W dodatku architekt wkom-
ponował nowoczesny kompleks w mury sta-
rych budowli, więc dziś pałac (szkoła) i stodoły 
(hala sportowa) znowu stanowią funkcjonalną, 
zadbaną jedność. Uczniom i nauczycielom za-
zdrościmy. I gratulujemy. 

Olszyna – zielone rowery, zielona orkiestra
Krowa sztuczna, ale praca – prawdziwa

Ciężki, lekki motyl 
i koń w galopie 

Z blachy można wyklepać wszystko. Zbroję, 
konia, a nawet motyla, który waży sporo, kiedy 
się weźmie go do ręki, ale wygląda, jakby nie 
ważył prawie nic, kiedy jest ozdobą stoiska. – 
To nie są wykonane przeze mnie przedmioty – 
zastrzegł mężczyzna, który je prezentował. – To 
prace mojego znajomego, który po swojej pracy 

(a jest kowalem), podczas której przerzuca całe 
tony żelastwa, stara się odpoczywać przy innym 
nieco zajęciu, chociaż bliskim kowalstwu. Two-
rzy różne rodzaje ozdób. O tyle niepowtarzal-
nych, że pomimo podobnego wykroju blachy 
każdy przedmiot przecież traktowany jest młot-
kiem i przecinakiem osobno, a te kilkanaście 
tysięcy uderzeń (bo niekiedy tak wiele trzeba, 
by powstała wyprofilowana ozdoba) nigdy nie 
da do końca powtarzalnego efektu. Motyl mo-
tylowi nierówny. 

Kopaniec... „zrobił się” prawie sam

Czy wiecie, że...
nazwy wielu miejscowości zostały im nadane ze względu 

na pracę... drwali? Choćby Zaręba w gminie Siekierczyn (od 
dawnej niemieckiej „Polany”), czy nieopodal leżąca Wyrę-
ba, to przykłady tego nazewnictwa. Osadnicy trzebili las, 
powstawały właśnie polany, na których budowali śródleśne 
osiedla. Także Szklarska Poręba jest takim przykładem. Tam 
bowiem osadnicy – producenci szkła wyrąbywali w dolinie 
rzeki Kamienna całe połacie lasów, żeby wypalać węgiel 
drzewny, niezbędny do pieców wytapiających szkło, z które-
go to miasto słynie do dziś, aczkolwiek... huta przeniosła się 
już do Piechowic. 

Czy wiecie, że...

... uznano, że Świeradów Zdrój jest stanowczo mniej 
wart, niż zdecydowanie mniej znana wieś Przecznica, 
w gminie Mirsk? To jest tzw. święta prawda, ale... dość 
starej daty, bo takiej wyceny dokonano w 1511 roku, sza-
cując dobra w okolicach Zamku Gryf. Wówczas wartość 
Przecznicy wyceniono na 448 talarów, a Świeradowa – na 
142 talary. Każdy, kto kupiłby wówczas Świeradów, zrobił-
by złoty interes, ale musiałby czekać na to 600 lat. Trochę 
przydługo... 

Modrzewiowe koło Czarciego Młyna
Jednym z najbardziej oryginalnych zabytków techniki, których 

na Pogórzu Izerskim nie zachowało się zbyt wiele jest Czarci Młyn 
w Świeradowie, który powstał ponad 120 lat temu, ok. 1890 r. Za-
chowały się w nim urządzenia pochodzące z okresu budowy, co 
jest jeszcze ciekawsze, a użyte do ich wykonania materiały mają 
częstokroć jeszcze dłuższy życiorys. Dobrym przykładem jest 
choćby koło młyńskie, a drewno, z którego je wykonano ma – jak 
oszacowali specjaliści – co najmniej 150 lat. Wprawdzie pieczony 
jest w nowym piecu, ale podawany ze smalcem i kiszonym ogór-
kiem smakuje jak za „dawnych, dobrych lat”. 

W pracowni krawieckiej „LILU” w Gryfowie 
Śląskim powstają  nie tylko współczesne ciusz-
ki. – Z ogromną przyjemnością projektujemy 
i wykonujemy stroje specjalne – mówi Ilona 
Litkowiec.

– Rzeczywiście lubię oryginalną odzież – 
mówi I. Litkowiec. – Szczególnie, gdy wymaga 
nie tylko wyjątkowej staranności wykonania, 
ale i sięgnięcia do archiwów, żeby znaleźć szcze-
góły kroju, czy aplikacje właściwe dla strojów 
z odleglejszych epok. Krawiectwo wraca do 
łask, bo wielu ludzi chce „wyglądać”. Urzekający 
dla mnie jest m.in. styl empire i nawiązywanie 
do niego przy kreacji współczesnych projektów. 
Nie zawsze jest możliwa i nie zawsze potrzebna 
pełna zgodność technologii – nikt przecież nie 
będzie dziś chodził w twardych fiszbinach, ale 
styl można zachować. A projektujemy też i szy-
jemy stroje dla zespołów śpiewaczych z Pogórza 
Izerskiego, w tym m.in. dla „Bukowiny”. Będą 
też bardzo oryginalne stroje dla Partnerstwa, 
ale... o tym w następnym, grudniowym wyda-
niu „Ech”.

Spódnice, czepce, kamizele...
dokończenie ze str. 1 
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Czytelnicy „Ech Izerskich” poznali Moni-
kę Barabasz-Kwaśniak kilka lat temu, głównie 
z rysunków piórkiem, których tematem były 
przede wszystkim domy przysłupowo-szachul-
cowe na Pogórzu Izerskim. Potem jej portfolio 

zaczęło się uzupełniać o malowane na kamien-
nych łupkach krajobrazy, i in.

A dziś?
– Nie zrezygnowałam z niczego, co robiłam 

do tej pory – powiedziała nam – a przybyło 
sporo nowinek. Trochę dla zabawy, a trochę ze 
względu na fakt, że moi znajomi szukali ory-
ginalnych drobiazgów, zajęłam się rozmaitymi 
formami użytkowymi z wykorzystaniem ry-
sunków... sów i kotów. To jeden z bardziej po-
pularnych motywów zdobniczych, a poza tym 
– uniwersalny. Można go zaadap-
tować dla potrzeb wieszaka na klu-
cze, na ubrania, nakładać na łupek, 
skrawki drewna. Zdarzyło mi się 
nawet „ubierać” sowę w przeróżne 
stroje – pielęgniarki, fotografki, 
i in., a potem – z podklejoną cienką 
blaszką – zostawały niepowtarzal-
nymi, bo ręcznie malowanymi... 
magnesami na lodówkę. Internet 
pozwala relatywnie łatwo promo-
wać takie prace, więc zgłaszali się 
do mnie także znajomi z Pogórza, 
którzy chcieli przenieść akwarele 

na kubki porcelitowe. Wtedy sprawa jest nieco 
bardziej złożona, bo najpierw z reguły powstaje 
zdjęcie, potem akwarela, a potem czas na resz-
tę technologii z pogranicza chemii i wypalania. 
Tak m.in. powstały kubki dla sołectwa Mała 

Wieś Górna, w gminie Sulików, które w taki 
sposób popularyzowało jedno z naprawdę uro-
kliwych miejsc.

Przy dwójce malutkich dzieci trochę trudniej 
zabrać się za malowanie, które wymaga skupie-
nia, ale... przy pewnej wprawie jest to możli-
we.... 

Z talentu mamy korzystają też dzieci. Jak wi-
dać na zdjęciu – na ścianie, nad łóżkiem jed-
nego z nich dokazuje cała gromadka znanych 
z bajek zwierząt.

W „ alei przyjaźni” powstałej na 800-lecie 
wsi posadzono 6 lipca 2014 r. sześć drzew 
(siódme, klon, poczeka na przyjazd delegacji 
z Żaliborów (Ukraina), miejscowości odległej 
950 km od Strzyżowca, ale ma już przygoto-
wane dla siebie miejsce. 

A pozostałych sześć, to jawor Terebińca 
k/Hrubieszowa (Terebiniec to partner Strzy-
żowca od 9 lat), kasztanowiec ze Strzyżowca 
w Lubelskiem (także od 9 lat partner), lipa ze 
Strizovic (Morawy), partner od 8 lat, brzoza 
z miejscowości Hnustia (Słowacja nieopodal 
Bańskiej Bystrzycy, partner od 7 lat), grab 
z wsi Strierżovce (60 mieszkańców, wieś na 
Słowacji, partner od 8 lat) oraz Hrusowo 
(siedziba malutkiej gminy, 240 mieszkań-
ców, także ze Słowacji. Z Hrusowa (Gruszko-
wa) przyjechała oczywiście grusza, z której 
mieszkańcy wyrabiają... powiedzmy napitek. 
A że tamtejsze przepisy pozwalają na to, by 
określoną ilość zacieru z miejscowych owo-
ców każdy mieszkaniec mógł „przepędzić” 
oficjalnie w miejscowej gorzelni, to uzyskuje 
się 52% alkohol do użytku prywatnego, czego 
dobrym skutkiem jest, iż w żadnym sadzie 
nie zalegają gnijące pod drzewami owoce. 
Podobno po zażyciu gruszkówki nie wystę-
puje opica, czyli zjawisko zwane na Pogórzu 
Izerskim kacem.

Bo to wszystko jest majątkiem wspólnym wsi. 
Jasne, że pełnej sielanki nie ma, że młodsi po-
chuliganią niekiedy, ale... najczęściej znają mia-
rę. I o swoje zadbać potrafią o czym świadczy 
jeden z incydentów – powiedzmy – piłkarskich. 
Zdarzyło się swego czasu, że do świeżutko po-
malowanej szatni dla gości przyjechała drużyna 
konkurentów, a jeden z obcych piłkarzy posta-
nowił zostawić na strzyżowickiej ścianie ślady 
po swoich korkach. Kiedy to gospodarze zoba-
czyli, „przypadkiem” zgasło światło i... już nigdy 
więcej taki incydent się nie powtórzył z żadną 
inną drużyną, a tamten niesforny piłkarz chy-
ba na zawsze postanowił używać korków tylko 
zgodnie z przeznaczeniem, i tylko na murawie.

I zdarzyła się w trakcie jubileuszu wystawa 
fotografii mieszkańców Strzyżowca – ślubnych, 

szkolnych, rodzinnych... Do sali, gdzie je ekspo-
nowano wchodzili wszyscy, popatrywali, rozpo-
znawali (albo i nie) sąsiadów, jak to oni wyglądali 
40 – 50 lat wcześniej. Słyszeliśmy przypadkiem, 
jak jeden z oglądających, młody człowiek o po-
sturze bramkarza z dyskoteki wyszedł i zwierzał 
się koledze: – Stary, jak zobaczyłem ... (tu padło 
nazwisko), to po mnie ciary przeszły i włosy mi 
stanęły na rękach, ot tak... i szarpnął te włosy, 
żeby pokazać, jak bardzo mu sztorcem stanęły.

I kto wie... może właśnie tylko dla tej wysta-
wy, choć przecież nie wyłącznie dla niej, i dla 
takich emocji warto było podjąć się organizacji 
obchodów 800-lecia, a zastanawiającym zbie-
giem okoliczności reakcje oglądających były 
przynajmniej w części spełnieniem oczekiwań 
księdza proboszcza z porannego kazania.

– Życzymy każdej wsi Pogórza Izerskiego, 
żeby miała w swojej społeczności nie tylko gło-
śnych herosów, ale także (może przede wszyst-
kim) swoje mrówki. A najlepiej, żeby to był 
Stanisław Mrówka – mówili zgodnie honorowi 
goście uroczystości jubileuszu 800-lecia istnie-
nia Strzyżowca, podkreślając energię i pomy-
słowość jednego z mieszkańców, ale niczego nie 
ujmując innym osobom równie mocno zaaga-
żowanym w organizację tych obchodów. 

W s p o m n i a -
ny Stanisław 
Mrówka, in-
spirator obcho-
dów 800-lecia 
S t r z y ż o w c a 
jest znany na 

całym Pogórzu nie od dziś, bo dał 
się poznać już w ZMW, ZSL, potem 
w PSL, dziś jest starostą lwóweckim, 
a zawsze – aktywnym mieszkańcem 
Strzyżowca. Dba o to, by wieś w któ-
rej mieszka, zawsze miała swoje pocz-
tówki (na 800-lecie zostały wydane 
aż trzy wzory!), a od kilku lat każde 
gospodarstwo ma oryginalny strzyżo-
wicki kalendarz na kolejny rok. Jedna 
mrówka, nawet jeśli jest to Stanisław, 
nie podołałaby trudom organizacji 
takiej imprezy, z tak bogatym progra-
mem. Z naszego redakcyjnego punktu 
widzenia trudno było nie zauważyć, 
że w pracę przy tej organizacji zaan-
gażowało się co najmniej kilkudzie-
sięciu mieszkańców, którzy „padali 
z nóg”, nie tylko ze względu na upał, 
jaki nastał 6 lipca 2014 r. w Strzyżow-
cu. Każdy z nich naprawdę chciał, 
żeby widać było cząstkę jego pracy 
przy tej imprezie. I możemy pogratu-
lować wszystkim, bo było to spotkanie 
niezwykle udane, nie tylko dlatego, że 
smaczne były mięsa, ciasta i napitki, 
ale dlatego, że było to święto całej wsi, 
i każdego z mieszkańców z osobna 
w pełnym tego słowa znaczeniu.

– Jeśli chcemy udanie świętować – powiedział 
ksiądz Dariusz Pytel, proboszcz parafii podczas 
porannego kazania – powinniśmy się zdobyć na 
refleksję, kim jesteśmy i jaka jest i ma być na-
sza ziemia? Jak mamy żyć? Ewangelia wyciska-
ła swoje piętno na każdym spośród ponad 30 
pokoleń, które tworzyło tę wieś przez minione 
osiemset lat. Żeby jubileusz nie był tylko „zaba-
wą z historycznym tłem”  warto się zdobyć na 

refleksję nad godnością o urodzie życia, przy-
wołać do siebie samych słowa „przyjdźcie do 
mnie wszyscy, a ja was pokrzepię”. Ale życie, je-
śli ma być wartościowe, nie upłynie lekko, łatwo 
i przyjemnie, bo człowiek powinien nieść na 
sobie jarzmo trudu i obowiązków, by wiedział, 
że swego czasu nie zmarnował. I był pewien, że 
pozostawi po sobie owoce swojej pracy. Tak, jak 
ci, którzy odeszli, a zostawili Strzyżowiec, taki, 
jaki zastaliśmy, żeby móc swoją pracą nadal go 
poprawiać i upiększać”.

To nie była i nie jest przesadnie bogata wieś, 
ale – może dlatego – niezwykła. Był tu kiedyś 
wapiennik, elementy drobnego przemysłu, 
które musiały zniknąć, bo we współczesnym 
świecie – wbrew deklaracjom – „drobny” już 
się nie liczy. Ale...współczesny Strzyżowiec, to 
miejscowość, gdzie przy niektórych obejściach 

kwiaty kwitną na kamieniach (a dokładnie – 
we wgłębieniach wielkich głazów), w starych 
pniach drzew, w nieużywanych już dziś kan-
kach na mleko. To wieś, której mieszkańcy 
wybudowali w latach 80-tych ub. wieku swój 
kościół, w miejsce starego, który spłonął od pio-
runa 1. maja 1821 r. Być może – jak mówią dziś 
z odrobiną autoironii – teraz by nie zbudowali, 
bo wtedy murowali przeciwko komunie i jakoś 
szło, a dziś by się rozglądali, za kimś, kto im za 
pracę zapłaci. Należy to uznać za rodzaj żartu, 
choć, rzecz jasna, czasy się zmieniły. 

Ale nie na tyle, żeby uwierzyć w ten żart, bo 
przecież nikt nikomu nie zapłacił za to, że na 
miejscu starej żwirowni powstało boisko do 
siatkówki, na którym rozegrano w trakcie ju-
bileuszu inauguracyjny mecz. Faktem jest, że 
„Czarni” Strzyżowiec polegli z kretesem w po-

jedynku z reprezentacją Policji ze Lwówka, ale 
policjanci okazali się wielkimi chłopami, z któ-
rymi lepiej nie zaczynać. Nawet na boisku do 
siatkówki.

Faktem jest przecież także, że bez złotówki 
powstał „pomnik 800-lecia”, za który w każdym 
mieście trzeba byłoby zapłacić co najmniej kil-
kanaście tysięcy złotych. A w Strzyżowcu po-

szło jakoś inaczej. Ktoś znalazł wielotonowy 
głaz w jakimś wyrobisku, (jak się potem oka-
zało, najpewniej liczący ponad 300 milionów 
lat kawał granitu, przywleczonego tu na czole 
lodowca, jaki spłynął  na Pogórze ze Szwecji). 
Trzech rolników swoimi traktorami wyszarpa-
ło skałę, ktoś ją zawiózł do Pasiecznika, gdzie 
Marcin Rygas, zajmujący się na co dzień na-
grobkami wyrzeźbił wyjątkowo pięknie cały 
życiorys Strzyżowca na wyszlifowanej ścianie 
granitu, począwszy od 1155 r. Ktoś go z po-
wrotem przywiózł, posadowił... Nie piszemy 
tu o nazwiskach, bo byłoby ich wiele, a łatwo 
kogoś pominąć i skrzywdzić. Strzyżowiec dzi-
siejszy jest „dziełem wspólnym”.

 
Strzyżowiec jest jedyną wsią, jaką 
znamy, która ma nie tylko swoją „dru-
żynę straży”, ale także swój sztandar, 
swoją flagę i swój hymn, do które-
go słowa napisała Stefania Krawiec 
z Wlenia, a melodię skomponował 
Łukasz Markowski z Marczowa. Ma 
też oryginalne zwyczaje, m.in. i taki, 
że poza barwami Polski, Dolnego Ślą-
ska, Wlenia i Strzyżowca ma flagowy 

maszt wjeżdża co kilka miesięcy... 
biały proporzec. Ten ostatni oznacza, 
że właśnie urodziło się kolejne dziec-
ko we wsi (w tym 
roku 3 razy biały 
proporzec zawisł 
na powitanie Laury 
Miedzińskiej, Kac-
pra Grzejki i Omeny 
Pachota). Ale nikt 
nie zapomina o ne-
storach – upominkami uhonorowano 

podczas jubileuszu 
najstarszą miesz-
kankę wsi Annę 
Hajbowicz oraz 
pierwszą urodzoną 
w polskim Strzy-
żowcu Annę Roma-
niak. Pomysł, żeby 
taki sam upominek 

otrzymał najstarszy mieszkaniec nie 
powiódł się, bo żaden z mężczyzn nie 
chciał być tym najstarszym. 

Jedenaście gospodyń upiekło ciasta na kon-
kurs, a właściwie – na jubileusz. Inne praco-
wały w kuchni, opiekowały się dziećmi szale-
jącymi przy zabawkach na oddanym oficjalnie 
placu i pilnowały, żeby wszystkie nagrodzić 
w konkursie rysunków, żeby nie było łez. Były 
koncerty, zabawy, rozmowy rodaków, jak przy 
okazji każdego z festynów, ale...

Powstała też specjalna aleja, gdzie posadzono 
siedem rozmaitych drzew, a każde z nich sta-
nowiło osobny symbol partnerstwa Strzyżowca 
z innymi (najczęściej Strzyżowcami) wsiami 
i miasteczkami – w Czechach, na Słowacji, 
Ukrainie i w Polsce. I to też nie był pusty gest, 
bo mieszkańcy większości tych miejscowości 
przysyłali swoje dzieci na wakacje do izerskiego 
Strzyżowca i przyjmowali strzyżowickie dzieci 
u siebie. To nie są papierowe umowy, a faktycz-
na współpraca. I możemy się założyć, że tych 
drzew posadzonych przy prześlicznej świetlicy 
nikt nie połamie, a każdy podleje, kiedy będzie 
brakowało wilgoci.

Zaczynamy dziewiąty wiek istnienia...

Strzyżowiec – nestor trzyma się krzepko

Sztandar Strzyżowca prezentuje Jakub Mazurkiewicz, pierwsza z prawej sołtys Mariola Ciarczyńska

Anna Hajbowicz

Anna Romaniak

W przypadku placu zabaw uroczystego przecięcia wstęgi nie dokonywał żaden VIP, a bezpośrednio zainteresowana 
Julcia Pachota, z pewnością bardzo przejęta swoją rolą. Ale i inne dzieci miały swój udział w tej uroczystości, bo-
wiem całą grupę, grzecznie stojącą przed placem, obsypał obfity deszcz cukierków, skrzętnie wybranych co do jednego.

Posłanka Zofia Czernow i Senator Jan Michalski złożyli kwiaty od Parlamentu pod pomnikiem 800-lecia 

Do Spytkowa w gminie Zgorzelec dojeżdżali-
śmy już kilkakrotnie, bo jest to wieś – w najlep-
szym tego słowa znaczeniu – niespokojna. Gra-
żyna Legeżyńska, która dowodzi tamtejszym 
Stowarzyszeniem „Spytków bez granic”, już 
kilka lat temu zaintrygowała wszystkich „gęsią 
po spytkowsku”, to znaczy faszerowaną naleśni-
kami z mięsem, potem promowała rękodzieło 
powstające w tej wsi, a równolegle zachęcała do 
przyjazdów, pozyskując środki a budowę wciąż 
nowych atrakcji, łącznie z tajemniczą ścieżką 
magicznych doznań, i in.

Uczestniczyliśmy (i pisaliśmy o tej wizycie 
na łamach „Ech”) w  spotkaniu gospodyń Spyt-
kowa z komisją wojewódzką, która sprawdza-
ła dokładnie, czy ta wieś zasługuje na udział 
w konkursie dolnośląskim o tytuł „Najpiękniej-

Spytków – absolutnie piękny
szej Wsi”. Sama wieś zamieszkiwana jest raptem 
przez 116 osób, więc do wielkich nie należy.

Komisja uznała, że właśnie Spytków w tym 
konkursie okazał się najlepszy! A żeby popra-
wić humor mieszkańcom Pogórza Izerskiego, 
to dodamy, że drugie miejsce zajął Henryków 
Lubański. Konkursów było więcej i mieszkańcy 
Pogórza byli honorowani w niejednym. M.in. 
Monika Fijałkowska-Mokosa z Wolimierza 
(gmina Leśna) zdobyła trzecią lokatę w kon-
kursie „Najpiękniejsza Zagroda”.

Spytków jest jednak zdecydowanie najbar-
dziej dynamiczny. W raptem 5 lat zrealizował 
25 projektów na łączną kwotę 245 tys. zł! Wie-
le zdecydowanie większych miejscowości nie 
może się poszczycić takimi osiągnięciami. 

W pracowni u Moniki
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Tegoroczne lato i dla tej gminy było w miarę łaskawe, plony 
zebrano bez problemów. Wprawdzie gmina nigdy nie należała do 
szczególnie zamożnych w obszarze Pogórza, ale poszczególni rol-
nicy z reguły wykazują się obrotnością, m.in. w rozwoju gospo-
darstw agroturystycznych, co uniezależnia choć trochę rolników 
od kaprysów aury. 

W trakcie imprezy dożynkowej grał lubomierski zespół „Chap-
ter One”, ostatnio bardzo popularny i widoczny na kilku podob-
nych spotkaniach, i zorganizowano m.in. konkurs rzucania jaj-
kami do celu oraz drugi – rzucanie kostką słomy na odległość. I 
w jednym, i w drugim przypadku pojawili się liderzy konkuren-
cji, co było szczególnie widoczne przy rzucie kostką słomy, bo 
omal nie doszło do kontuzji widzów, którzy stanęli bliżej rzutni, 
niż sięgała ambicja rzucających i nie brakowało wiele, by stali się 
celem dla rzucanej kostki. Z jajkami poszło gorzej, mało które 
lądowało w celu. Nas z kolei zainteresowało, czy te jajka były od 
kur biegających po podwórkach, czy „fabryczne”, ale akurat tej 
sprawy nie udało się wyjaśnić. 

A wieniec wsi Wojciechów nie dość, że zwyciężył w gminie, to 
jeszcze zajął poczesne (trzecie) miejsce w konkurencji wieńców 
podczas dożynek DIR w Zaciszu.  Można powiedzieć – stał się 
towarem eksportowym.

Agnieszkę Kurczewską poznaliśmy, gdy promowała niezwy-
kle oryginalne damskie torebki – filcowe i skórzane – z moty-
wami łużyckimi. Jej pracownia w Olszynie pełna była zapachów 
i kształtów, a właściwie należałoby powiedzieć  – inspiracji do 
wciąż nowych wzorów. – Czasami zwyczajny, stary guzik – fakt, 
że oryginalnie wytłaczany – po komputerowej obróbce stawał 

się atrakcyjnym motywem zdobniczym – mówiła wówczas. Co 
zostało z tej pasji po dwóch latach?

– Zostało wszystko, choć „nośnikiem” tradycji lokalnych co-
raz rzadziej są torebki – wyjaśnia A. Kurczewska. – Oczywiście, 
zaprzyjaźnione klientki mogą liczyć także na torebki, ale dążę 
do tego, by się nie zamykać w jednej formie. Jeśli ktoś naprawdę 
chciałby popularyzować motywy łużyckie, które są właściwie 
tożsame z motywami sporego obszaru Pogórza Izerskiego (a ja 
chcę!) to musi wciąż odnawiać ofertę i szukać nowych sposo-
bów takich prezentacji. Pozostawiam torebki, ale już nie tylko 
z łużyckimi zdobieniami, ale ponadto sięgam i eksperymen-
tuję. Może to będą obicia mebli poddanych głębokiej rekon-
strukcji, z pewnością – firany... Może to będzie projektowanie 
kompletnych wnętrz? Ale nie myślę tu ani o prostej renowacji 
mebli, ani też o podjęciu się roli zbieraczki antyków, a o takim 
sposobie przetworzenia elementów wyposażenia pokojów, ga-
binetów i sal, by – przy nowoczesności projektu – zachować 
pewną aurę, właściwą tamtym czasom. A jeśli już eksperymen-
tuję – to przede wszystkim na sobie. Można (w pewnej pro-
porcji) porównać to do wprowadzenia na rynek nowych leków. 
Przygotowałam bowiem lniane firany, zdobione starym haftem 
i sprawdzam ich żywotność, odporność na pranie, itp. Nie chcę 
oferować klientowi czegoś, co „powinno wytrzymać 10 prań”, 
a to, czego jakości jestem pewna. Nie wyobrażam sobie życia 
bez szycia, ale szukam wciąż czegoś nowego...

Te poszukiwania niekiedy przynoszą zadziwiające rezulta-
ty. Wojskowy chlebak, umiejętnie przerobiony na... eleganc-
ką damską torebkę zniknął z lady kilkanaście minut po jego 
wystawieniu. Kobiety zainteresowały się także filcową torebką 
w fantazyjne kolorowe wzory. – To... fragment mojej sukienki 
– powiedziała Agnieszka Kurczewska. – Ale... nigdy jej nie no-
siłam. W sklepie była zachwycająca, więc ją kupiłam, przymie-
rzyłam w domu i okazało się, że filc nie układa się tak, jakbym 
chciała. Nie mam zwyczaju odnoszenia zakupionych rzeczy do 
sklepów – przecież widzę, co kupuję i nie będę grymasić po-
niewczasie. Mnie, jako sprzedającą też by irytowało gdyby ktoś 
odnosił zakupy po kilku dniach. Musiałam mieć jakiś pomysł 
na tę sukienkę, więc...Sukienka przeistoczyła się w torebkę, 
a właściwie – torebki, bo materiału wystarczyło na kilka I bar-
dzo się one podobają. 

A mam świadomość, że te kobiety, dla których torebka jest 
ważna, i dla których ja je wykonuję, muszą mieć ich wiele, bo 
jedna pasuje do sportowych wdzianek, a inna – do wieczor-
nej kreacji, jeszcze inna – do pracy w biurze. I żadna z nas nie 
będzie nawet tych najbardziej ulubionych nosiła za długo, bo 
przecież się opatrzą. Muszę mieć ofertę szeroką. A że mi samej 
opatrzyły się także torebki z poprzednimi wzorami, to szukam 
dla siebie nowych sposobów wyrażania się – także haftem.

DOŻYNKOWE  WITACZE
W wielu wsiach Pogórza Izerskiego gości imprez witano ory-

ginalnymi hasłami. Poniżej raptem kilka przykładów, bo było ich 
tak wiele, że nie zdołalibyśmy pomieścić wszystkich w gazecie.

DOŻYNKI 2014

Nie ma życia... bez szycia (a kobiety – bez torebki)

Kostką w dal, jajem – do celu
Tegoroczną imprezę dożynkową gminy Lubomierz zaplano-

wano w Pasieczniku, tuż obok kościoła, więc korowód nie miał 
długiego dystansu do pokonania z mszy św. do biesiady. Faktem 
jest, że poszczególne sołectwa przyłożyły się, by i pierwsza, ofi-
cjalna część uroczystości, i ta druga, „towarzysko-rozrywkowa” 
wypadły okazale. I słusznie, bo praktyczne doświadczenie życio-
we podpowiada, że jeśli ktoś bawić się nie potrafi, to i z robotą 
sobie marnie radzi. A rolnicy z gminy Lubomierz udowodnili, 
że potrafią.

W Platerówce
– Nie jest nas wielu... – zatroskał się proboszcz 

parafii w Platerówce, gdy dożynkowy orszak, na 
czele z małym traktorkiem, ciągnącym przyczepkę 
z symbolicznym wieńcem dożynkowym wyjeżdżał 
spod jednego z najpiękniejszych kościołów Pogó-
rza Izerskiego, pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. 
Rzeczywiście – nie było tłumu, ale i ta gmina jest 
najmniejsza na Dolnym Śląsku. Mieszka tu niespeł-
na 1,8 tys. ludzi w czterech raptem wsiach, a gra-

nicach gminy jest więcej lasów, niż pól uprawnych. Jedna 
z najsławniejszych swego czasu gmin, jedna z nielicznych 
na kanwie historii której powstawały filmy („Rzeczpospo-
lita Babska”) potrzebuje z pewnością impulsu, który nada 
jej nową tożsamość. Fakt, że w tej miejscowości osiedliły 
się „plateranki” w 1945 r. może nie wystarczać w XXI w., 
choć to przykra konstatacja. Optymistyczne jest, że nie bra-
kuje tutaj ludzi, którzy mają ambicje, by Platerówka miała 
„swoją współczesną twarz” i chcą taki wizerunek tworzyć. 
Do rozmowy z nimi – powrócimy w kolejnych wydaniach 
„Ech”. 

Wędrówki po Pogórzu Izerskim mogą być poniekąd podróżą 
w czasie i przestrzeni. Coraz częściej zaczynamy zdawać sobie 
sprawę, że rosnące zainteresowanie geomorfologią, a właściwie – 
turystyką związaną z wiedzą o Ziemi może być całkiem dobrym 
interesem dla tych, którzy pierwsi potrafią to zorganizować i pro-
mować swoją działalność.

Są już wydawane mapy, poświęcone atrakcjom, jakie dziś sta-
nowią wygasłe wulkany, zaczynają się skupiać ludzie w stowarzy-
szeniach, szczególnie tym zainteresowanych. Może więc nadcho-
dzi czas „spaceru po wulkanach”?

A na Pogórzu Izerskim można takie wędrówki zaczynać i z 
południa, i z północy, a – co ważniejsze – można połączyć je ze 
zwiedzaniem ruin średniowiecznych warowni. Niektóre z nich 
powstawały bowiem na szczytach wzgórz powulkanicznych i nie 
jest przypadkiem, że górują nad otoczeniem.

Ruiny jednego z najstarszych kamiennych zamków w gra-
nicach Polski – Wlenia – to nic innego, jak obiekt na szczycie 
wulkanu, w dodatku... podwodnego. Dlatego też tamtejsze skały 
nie są ostrymi graniastosłupami, a obłymi „poduchami”. Magma, 
która stygła szybko w zimnej wodzie, układała się właśnie w takie 

kształty wielkich „poduch”, stąd nazywa się je niekiedy„bazalta-
mi poduszkowymi”. Na szczycie powulkanicznego wzgórza zbu-
dowano też zamek Gryf w Proszówce pod Gryfowem Śląskim. 

Precyzyjnie – Gryf stoi wręcz na „neku”, czyli na resztkach lawy, 
która zastygła w kominie tamtejszego wulkanu. Wedle popular-
nej wiedzy najbardziej efektowne pozostałości wulkanów moż-
na znaleźć na sąsiadującym z nami Pogórzu Kaczawskim, ale to 
teza dyskusyjna. Powstała być może dlatego, że jedną z najwyż-
szych form powulkanicznych jest Ostrzyca Proboszczowicka 
(501 m n.p.m.) i rzeczywiście przygotowano ją efektownie do 
zwiedzania, bo na jej szczyt prowadzi niemal 450 stopni wyku-
tych w bazalcie, ale my mamy co najmniej tyle samo powodów 
do organizacji takich tras.

Obszar zwany Lubańską Pokrywą Wulkaniczną aż kusi do 
wędrówki. Można ją zacząć choćby od Czubatki, znakomitego 
i łatwodostępnego szczytu na stożku wulkanicznym, z którego 
roztacza się prześwietny widok na wiele okolicznych miejscowo-
ści, od samej Platerówki i Włosienia, aż po Rudzicę i Wielki Las 
Lubański z drugiej strony. Ze szczytu Czubatki widzi się znako-
micie dwa inne powulkaniczne stożki – Srebrnik z jednej, a Cza-
plę z drugiej strony. W linii prostej można w krótkim czasie do-
trzeć do Debry pod Małą Wsią Górną, niezwykle malowniczego 
wąwozu, który także stanowi pozostałość po aktywności wulka-
nów sprzed 20 milionów lat. Zdaniem geomorfologów ostatnie 
z nich wygasły dużo później, wręcz niedawno, bo... 4 mln lat 
temu. W geomorfologii czas (w sensie – miliony lat) liczy się jak 
widać w innym tempie.

Towarzystwo Ochrony Przyrody i Krajobrazu, które ma swoją 
siedzibę w Zgorzelcu, ale ujawnia swoją aktywność na Pogórzu 

Izerskim wydało prostą, ale bardzo przejrzystą mapę – „Trakt 
Małych Wulkanów”, która zawiera trzy opcje wędrówek, obej-
mujące obszar od Winnej Góry pod Zgorzelcem, także wzgórzu 
powulkanicznym, aż do Góry Liściastej pod Lubaniem, na skra-
ju Wielkiego Lasu Lubańskiego. Polecamy to wydawnictwo, bo-
wiem poza samymi szlakami zawiera bardzo interesujące opisy 
wulkanicznych ciekawostek.

Sama Czubatka powstała ponoć ok. 28 – 30 mln lat temu. Dziś 
wznosi się 357 m n.p.m. i nie jest zbudowana, jak się najczęściej 
mówi, ze skał bazaltowych, a z bazanitów, co dla większości ludzi 
nie jest aż tak ważne, ale dla znawców – owszem.

A komu nie w smak długie wędrówki ten może skorzystać 
z krótkiej trasy i zupełnie innych skał do efektownego zwiedza-
nia. Szwajcaria Lwówecka, zespół skał tuż obok centrum mia-
sta, został właśnie ostatnio odsłonięty. Usunięto zarośla i spore 
drzewa, które przez kilkanaście lat porastały to miejsce i dziś na-
wet z okna przejeżdżającego samochodu można zobaczyć skały 
wznoszące się do wysokości 30 m nad poziomem jezdni, a ok. 
250 – 260 m n.p.m. To są zupełnie inne kamienie – wynik in-
tensywnego wietrzenia „mrozowego” czerwonych piaskowców 
triasowych lub szarych piaskowców kredowych. Poprowadzono 
specjalną ścieżkę, która ułatwia poruszanie się nawet niespraw-
nym.

A ci, którzy lubią się trochę zmęczyć powinni podjechać do 
niedalekich Żerkowic. Tuż za tą wsią sterczy – ukryta w gęstym 
lesie – Skała z Medalionem. Jeden z najbardziej efektownych 
ostańców piaskowcowych, który dawniej stanowił punkt wido-
kowy, a dziś – zaopatrzony w trwale zainstalowane haki – jest 
znakomitym miejscem dla wprawek dla początkujących wspina-

czy. 

Spacerując po wulkanach

100 za darmo
Setkę komputerów otrzymały rodziny w gminie Olszyna, 

w ramach programu „przeciwko wykluczeniu elektroniczne-
mu”. – Są rodziny, których nie stać na taki zakup, laptop za 
prawie 3,5 tys. złotych – powiedział nam burmistrz, Leszek 
Leśko. – Skutecznie staraliśmy się o pieniądze, rozdaliśmy  te 
komputery, a Gmina będzie przez najbliższe 5 lat płacić tym 
rodzinom abonament za dostęp do internetu. Trzeba mieć na-

dzieję, że dla wielu z nich będzie to szansa na uzyskanie pewnej 
samodzielności– przynajmniej w jakimś stopniu. 

1.800.000 złotych...
... będzie kosztował remont Ośrodka Kultury w Olszynie, któ-

ry będzie zapewne oddany do użytku w połowie grudnia 2014 r. 
będzie tam sala widowiskowa, gabinety metodyczne, i in. Ośrodek 
powstał w obiektach będących dawniej własnością Olszyńskich 
Fabryk Mebli. Kiedy Fabryki zostały zamknięte, burmistrz zdecy-
dował się odkupić niektóre obiekty od syndyka masy upadłościo-

wej, a że w interesie Gminy potrafi negocjować twardo, to obiekty 
wycenione na 8,9 mln zł kupił za 550 tys. zł, po czym część z nich 
sprzedał za kwotę wielokrotnie wyższą, powstały tam nowe mniej-
sze zakłady, a więc i miejsca pracy. A burmistrz jeszcze zostawił dla 
Gminy niektóre obiekty, Ośrodek Kultury jest jednym z nich.  

6 lat...
...skończyły (wspólnie) izerskie trojaczki z Rybnicy, na każde 

z nich wypada po 2 lata i kilka dni. Oliwka, Filip i Sebastian rosną 
jak na drożdżach. Póki co – szampana za ich zdrowie wypili dorośli. 

Izerski Kalejdoskop Rozmaitości w liczbach



Kwartalnik  •  ECHA IZERSKIE  • „STOWARZYSZENIE LGD PARTNERSTWO IZERSKIE” •  Nr 23 (2014)
Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich12
Kwartalnik  •  ECHA IZERSKIE  • „STOWARZYSZENIE LGD PARTNERSTWO IZERSKIE” •  Nr 23 (2014)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 13

Wiele miejscowości Pogórza Izerskiego cier-
piało ogromnie w okresie deszczów, bo nagłe 
wezbranie wód rzek i potoków oznaczało trud-
ny do opisania dramat ludzi i zwierząt, niezwy-
kłych rozmiarów straty materialne, a czasami 
– śmierć. Dla przykładu – w Małej Wsi Górnej 
powódź z 1880 roku pochłonęła 4 osoby, zmy-
ła do szczętu 3 gospodarstwa, a trudno było 
zliczyć ilość zwierząt w potopionych stadach. 
A przecież później była powódź z roku 1897 
i wiele innych. W końcu XX w. też nie bra-
kowało powodzi, a kataklizmy, jakie dotknęły 
m.in. gminy Gryfów Śląski, Leśna, czy Olszy-
na mogłyby się nadawać „na żywca” jako sce-
nariusze do filmów katastroficznych. O usu-
waniu skutków powodzi w Olszynie piszemy 
w innym miejscu tej gazety.

Właśnie w Olszynie wystawiono rodzaj 
pomnika, który ilustruje poziom wody prze-
taczającej się przez ulicę tego miasta. To 
pozwala na plastyczne wyobrażenie potęgi 
wody, która zalała miejscowość w latach 1880 
i 2012. A w Małej Wsi Górnej na węgle jed-
nego z domów można zobaczyć (jeśli ktoś ma 

dobry wzrok) malutką, szarą tabliczkę. Na niej 
– dwie poziome kreski i data 13-14 czerwca 
1880 r. Kreski oznaczają poziom wody, jaka 
zalała wieś, a data – dwa dni, które zniszczyły 
wtedy wieś. Jej mieszkańcy przez wiele lat mu-
sieli później dźwigać ją ze zniszczeń. 

Pomniki takie są znakiem czasów, być może 
– oby – bezpowrotnie minionych. 

W Małej Wsi Górnej pojawiło się nowe. Na 
tyle oryginalne, że – przyznajemy się ze wsty-
dem – nie poznaliśmy miejsca, w którym by-
liśmy raptem półtora roku temu pisząc o tym 
sołectwie. Wówczas na skrawku gruntu przy 
drodze zarośniętym chaszczami stała rudera, 
która mogłaby stanowić scenografię do filmu 
o jakiejś koszmarnej katastrofie. Dziś stoi tu 
efektowny domek, stanowiący Centrum Ręko-
dzielnictwa w sołectwie.

– Tamten widok był nieprzyjemny – potwier-
dza Małgorzata Pławiak, sołtys wsi. – Niewiele 
mogliśmy z tym zrobić, bo nie byliśmy właści-
cielem gruntu, ani budowli. Ale udało się prze-
konać Gminę, że to miejsce może wyglądać ina-
czej i jest potrzebne wsi. Faktem jest, że i wieś 
potrafiła pokazać, że jej mieszkańcy są w stanie 
zrobić wiele.

Mała Wieś Górna zaczęła aktywnie brać 
udział w rozmaitych działaniach, sołtys pisała 
programy, inicjował uczestnictwo w konkur-
sach i dzięki temu wieś z nazwy Mała zaczę-
ła być liczącą się w gminie. W konsekwencji 
zdobyła ostatnio czwarte miejsce w konkur-
sie „Nasza wieś – mamy się czym pochwalić” 
po tradycyjnych hegemonach takich działań 
w powiecie zgorzeleckim – Jagodzinie, Bielawie 
i Spytkowie, który (piszemy o tym) zwyciężył 
w dolnośląskim konkursie „Najładniejsza wieś”. 
– Nasze Centrum – mówi M. Pławiak – koszto-
wało, razem z pracami wyburzeniowymi, plan-
towaniem, itp. ok. 160 tys. zł i lada dzień będą 
nam przekazane klucze do obiektu (pisaliśmy 
ten tekst w końcu września – przyp. aut.).

– Ale to nie jest tak – kontynuuje M. Pławiak – 
że powiedzieliśmy, że to nam potrzebne i dosta-
liśmy. Mamy sporo osiągnięć w aktywizowaniu 

mieszkańców, podejmujemy prace własne, by 
wieś wyglądała inaczej, rozbudowujemy miej-
sca, które będą służyć wszystkim, jak choćby bo-
isko piłkarskie. To się łatwo mówi, ale w naszym 
przypadku musieliśmy przesuwać góry ziemi, 
bo różnica poziomów między jednym a drugim 
końcem sięgała...204 cm! W przyszłym roku, po 
niwelacji, drenowaniu i zakończeniu naturalne-
go procesu osiadania gruntu będziemy już mo-
gli rozgrywać mecze, a już od tego roku rozpo-
częliśmy prowadzenie gry terenowej „Mroczna 
Dolina”, którą już zainteresowali się ludzie zafa-
scynowani takimi przedsięwzięciami, mającymi 
i rozrywkowy, i edukacyjny charakter.

była bardzo sympatyczna uroczystość, pogodna 
dla uczestników, choć deszczowa w sensie me-
teo. Śpiewali „Skauci” z Nielestna i „Jarzębiny” 
ze Skorzenic, rozegrano turniej sołectw, w tym 
dyscypliny mrożące krew w żyłach, bowiem to-
czenie na wyścigi wielkich balotów, które trze-
ba było wyhamować na półmetku, biegnąc po 
śliskiej trawie podnosiło temperaturę emocji 
do zenitu. Ambicje zawodników też były co naj-
mniej mistrzowskie i puszczały nerwy, kiedy się 
wydawało, że konkurent nie przestrzega zasad. 
Były też rzuty broną (na szczęście na odległość 
a nie do żywego celu), konkurs bicia piany (z ja-
jek, nie na mównicy) i powożenie taczką (szczę-

Partnerstwo  
w natarciu 

W trakcie targów „Wyprodukowano pod 
Śnieżką”, które odbywały się w pierwszych 
dniach września 2014 w Jeleniej Górze moż-
na było odnieść wrażenie, że albo przesunęła 
się Śnieżka, albo też „rozlało się” Partnerstwo 
Izerskie, bowiem bardzo wiele stoisk zorganizo-
wanych zostało właśnie przez mieszkańców Po-
górza Izerskiego. Pomijając tradycyjne miody, 
bo tych stoisk było szczególnie wiele, to jedyne 
dwa stoiska z lawendą („Lawenda na Uboczu” 
oraz „Izerska lawenda”, jedno z Ubocza, drugie 
z Mlądza) – to nasi znajomi. Magda Kuźniarz 

z Wolimierza z efektowną biżuterią szklaną też 
gościła w Jeleniej Górze, podobnie, jak lwóweccy 
myśliwi z koła łowieckiego „Głuszec”, „Czosnek 
sudecki” z Bystrzycy pod Wleniem, stoisko z sza-
lami z Radoniowa i ze świecami, o których pi-

saliśmy poprzednio. Oczywiście – nie zabrakło 
stoiska Partnerstwa Izerskiego, z chlebem, cia-
stami i wydawnictwami. Można się spodziewać, 
że Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, 

która jest organizatorem tego przedsięwzięcia, 
powinna wkrótce zmienić nazwę na Karkono-
sko-Izerską Agencję. Będziemy śledzić ten pro-
ces metamorfozy. 

Jedna z najpiękniej położonych na Pogórzu 
Izerskim wsi – Radomice – były gospodarzem 
dożynek gminy Wleń. Nieduża gmina, niezbyt 
zamożna, a starostami dożynek było dwoje dok-
torów Renata Smyka, dr nauk ekonomicznych 
oraz Krzysztof Zeigner – doktor nauk medycz-
nych. Takiej pary starostów w tym roku nie mia-
ła żadna inna „pogórzańska” gmina. Jeśli do tego 
dodamy, że mszę polową koncelebrował ks. prof. 
dr hab. Piotr Góźdź z Legnicy, któremu towa-
rzyszyli proboszczowie z Wojciechowa i Wlenia, 
to mamy w miarę pełen obraz rangi tej impre-
zy. I nie ma w tym opisie krzty złośliwości – to 

Sołtys uciekł ze szpitala i...
śliwie bez związku z jakimikolwiek kontrower-
sjami personalnymi). Turniej sołectw wygrał 
Strzyżowiec, a nagrody fundował i burmistrz, 
Bogdan Mościcki, i agroturystyka „Stare Siedli-
sko”, i radny, mieszkaniec Radomic, Zb. Lebiedź. 
Imprezę współorganizował z sołtysem Radomic 
także sołtys pobliskiej Kleczy. Drugi z nich uciekł 
ze szpitala, uznając, że jeśli będzie leżał w łóżku, 
zamiast czuwać nad przebiegiem imprezy, to mu 
się pogorszy i do poniedziałku nie dociągnie, 
a tak w dobrym zdrowiu dożył chwili, gdy mógł 
wrócić do lecznicy, żeby go medycy nareperowa-
li. Zresztą – skoro starostą dożynek był doktor, to 
w zasadzie potencjalny zawał był pod kontrolą.

– Kto ma pole w większych kawałkach i nieda-
leko od domu, ten się uwinął przed dożynkami ze 
zbiorem zbóż, ale kto ma swoje pola rozproszone, 
ten podczas dożynek myślał zapewne jeszcze o tych 
kawałkach gruntu, z których musi jeszcze zebrać 
plony – usłyszeliśmy w odpowiedzi na pytanie, jak 
poszło w tym roku rolnikom z gminy Siekierczyn.

Trudno wskazać gminę, której charakter rol-
niczy jest bardziej dominujący, niż w Siekier-
czynie, w którym grunty rolne zajmują ok. 73% 
powierzchni. Oczywistym jest więc, że każda trud-
niejsza sytuacja w rolnictwie natychmiast odbija się 
na nastrojach mieszkających tu ludzi, choć i tutaj 
odczuwalny jest trend odchodzenia od rolnictwa 
na rzecz pracy w innych sektorach gospodarki.

Dożynki i Sienkiewicz 
Dożynki zawsze tu były ważną cezurą czasu. 

Tegoroczne dowiodły po raz kolejny potrze-
by spotkań mieszkańców, którzy na co dzień, 
rozproszeni między pracę u siebie, w Lubaniu, 
czy Zgorzelcu nie zawsze mają okazję się po-
znawać.

– Dożynki, to taka niewymuszona okazja – 
powiedziano nam. – Mamy wprawdzie stadion, 
dwie siedziby domu kultury, pałac w Zarębie, 
gdzie w parku odbywają się corocznie coraz 
ciekawsze spotkania, mamy „Grupę od Anioła 

Stróża”, która realizuje coraz ambitniejsze pre-
miery, ale przecież warto też mieć taką zwykłą 
okazję do rozmowy sąsiedzkiej. Dożynki taką 
właśnie są... 

A że przy okazji zaprezentowano siekierczyń-
ską edycję „Czytania Sienkiewicza”, zainaugu-
rowaną trzy lata temu przez Prezydenta RP, to 
tylko dopełniło program. 

Ten pomnik był wznoszony dwukrotnie. 
Pierwszym razem, w 1922 r., drugim – w 2014. 
Inicjatorzy jego powstania mieli na względzie 
upamiętnienie poległych w I wojnie światowej 
mieszkańców niemieckiej wsi Geibsdorf, nato-
miast kiedy postanowiono wznieść wyremon-
towany pomnik ponownie, to decyzję tę podjęli 
mieszkańcy polskiego Siekierczyna. I nie tyle 
chodziło o uhonorowanie żołnierzy, ile o odda-
nie szacunku zmarłym, kimkolwiek by oni nie 
byli, a przede wszystkim podkreślenie bezsensu 
wojny i niepotrzebnych jej ofiar.

Geibsdorf, to dawna nazwa Siekierczyna. 
Niedawno odkryto ten pomnik, który uchował 
się, (aczkolwiek przewrócony), i zorientowa-
no się, że wyryte są na nim nazwiska młodych 
mieszkańców dawnego Siekierczyna, którzy zo-
stali wcieleni do niemieckiej armii i nigdy nie 
wrócili z I wojny światowej. O tym, jak była ona 
bezlitosna dla takich wsi, jak Geibsdorf świad-
czy fakt, że na tablicach wyryte jest prawie 80 

Pomnik na stulecie 
nazwisk... W ponownym odsłonięciu pomnika, 
co miało miejsce we wrzęsniu 2014, udział wzięli 
potomkowie byłych mieszkańców wsi. 

Rok temu, z okazji listopadowego święta, 
w „Echach” pojawił się tekst o tym, że w wielu 
miejscowościach Pogórza Izerskiego zachowały 
się w całości obeliski z nazwiskami żołnierzy 
niemieckich, którzy zginęli w I wojnie światowej. 
To ważne, bo współcześni mieszkańcy izerskich 
wsi dają w tej sposób dowód swego stosunku do 
pogmatwanej historii tej ziemi i jej byłych miesz-
kańców. 

Dziękujemy pani Jolancie Napadłek z Siekier-
czyna za tę informację, bo to pozwoliło nam 
uzupełnić tamten tekst sprzed roku o jeszcze 
jedną refleksję na ten temat. A prośbę o prze-
kazywanie nam informacji o takich pomnikach 
ponawiamy – bo być może nie wszystkie udało 
się nam odnaleźć, a zamierzamy stworzyć pełną 
ich dokumentację, dotyczącą obszaru Pogórza 
Izerskiego

Przepływający przez Platerówkę i Włosień 
strumień jest poddawany od dłuższego czasu pra-
com remontowym. Wzmacniane są brzegi koryta 
(kamieniami bądź murem oporowym) regulowa-
ne dno, itp. Z pewnością zabezpieczy to w ogrom-
nym stopniu pobliskie gospodarstwa przed skut-
kami nawalnych deszczów. Ichtiolodzy nie są 
natomiast absolutnymi fanami takich rozwiązań, 
bo – szczególnie w przypadku muru – taka forma 
zabezpieczenia utrudnia migrację ryb. A to wpły-
wa na ocenę jakości środowiska naturalnego. A co 
na to same ryby? One – jak powszechnie wiado-
mo – głosu nie mają. Do czasu...

Strumień – do remontu

Nowe w Małej 

Złoty Ryj i Srebrny Ogonek
Tradycja – rzecz święta, więc odbyło się, jak 

co roku, Święto Pieczenicy w Gościszowie (gmi-
na Nowogrodziec), która stała się metą bardzo 
długiej wędrówki Polaków ze Wschodu, którzy 
na Dolny Śląsk dotarli – już w kolejnym poko-
leniu – po II wojnie światowej z terenów b. Ju-
gosławii. Pamiątką po tej wędrówce są kulinaria, 
ale nie tylko postna mamałyga, a przede wszyst-
kim – wieprzowina i wszelkie z tym związane 
zwyczaje.

Okazały się na tyle silne, że Pieczenica, któ-
rą po raz pierwszy zorganizowano 13. lat temu 
– trwa do dziś, a nawet rozrasta się, zarówno 
liczebnie, jak i w ilości atrakcji. W tym roku 
rywalizowano o „Złotego Ryja” i „Srebrny Ogo-
nek”.

Zestaw konkurencji też był oryginalny, bo 
rywalizowano w naśladownictwie odgłosów, 
jakie wydają „blondynki”, ale i w rzucie kością 
wieprzową na odległość, a nawet... podkładaniu 
świni. Tu bezkonkurencyjny okazał się przykład 
warszawski, bo podkładano sobie podsłuchy, 
co może nie jest już odkrywcze, ale zawsze – 
zabawne. Na Pieczenicę przybyli nawet goście 
z Ukrainy, co jest ostatnio niełatwe, więc miej-
scowi stosownie wyrazili swój podziw dla hartu 
przybyszy.

Stary kościół – nowe ciepło 
Stary kościół ewangelicki, dziś – siedziba Izer-

skiej Galerii Artystycznej w Kromnowie (gmina 
Stara Kamienica) będzie miał zainstalowany 
jeden z najnowocześniejszych systemów ogrze-
wania – pompy cieplne. Gmina Stara Kamienica 
uzyskała środki na zainstalowanie dwóch takich 
systemów – w Galerii i w bibliotece w Rybnicy, 

łącznie będzie to kosztować 550.000 zł. Żeby 
ogrzewanie było skuteczne (odpowiednio 58 
i 72 kilowaty, trzeba będzie wykonać przy Ga-
lerii 10, a przy bibliotece 12 odwiertów. Tech-
nologia – jak widać – do najtańszych nie nale-
ży, jednak dzięki temu eliminuje w 100% pyły, 
dymy i przede wszystkim – koszty zakupu 
opału. W dłuższej perspektywie z pewnością 
przyniesie to nieporównywalne z kosztami 
pożytki.

Pomniki wystawione... powodziom

Słup w Olszynie pokazuje 2 poziomy fali powodzio-
wej, z 2012 i 1880 roku. Trudno sobie wyobrazić, ale ta 
powódź sprzed 130 laty była jeszcze większa...
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cześć gościa zza Oceanu ubrali się tak, jak to na 
dyskotekach w Rybnicy wypadało się ubierać 
w tamtym czasie. Fruwały (nie tyle marynary, 
bo upał był niemożliwy), ale rozpięte koszule. 
Wprawdzie po tym wyczynie niektórzy łapa-
li powietrze, jak karpie przed Wigilią, ale dali 
z siebie wszystko i widać było, że chociaż bieżą-
cej praktyki może im brakuje, to pamięć ruchu 
i wola walki na parkiecie dopisuje. W finale wy-
stępu „spłynęli”, jak na najlepszej rewii, z tarasu 
na trawnik.

– Na czym on tak tańczy ? – dopytywały się 
ciotki, zerkając na jubilata, który był w swoim 
żywiole i wykręcał piruety, jeden za drugim. – 
Na trawie, czy po „trawie”?

Ale wszystkie wątpliwości głuszył łomot 
perkusji i wzbudzający się od czasu do czasu 
śpiew. Wyjątkowo udana była – nieco zmienio-
na – treść piosenki, śpiewanej (nieśmiało) na 
melodię znanego wówczas przeboju – „To były 
piękne dni...”

„To były piękne dni,
Kiedy wbijałaś mi
Pazury aż do krwi
Kiedy mówiłaś – Marek, bierz co chcesz...”
Niejednemu z tancerzy stanęło nie tylko ser-

ce, ale i wspomnienia – jako żywe.

– Te lamówki do spodni, to oni chyba księdzu 
z ornatu zwędzili... – ciotki nie całkiem dały się 
porwać nastrojowi chwili. 

Całe szczęście, że u Sysaków – jak w każdej 
szanującej się rodzinie – ktoś zawsze jest przy-
tomny. 

Sysaki. O tej rodzinie pisaliśmy już w ub. 
roku, kiedy to odbył się I Zjazd Rodzinny. 
Zjechało wówczas do Rybnicy ponad 80 osób, 
w rozmaitym wieku, niektórzy widzieli się po 
raz pierwszy w życiu, co nie powinno dziwić, 
skoro mieszkali od urodzenia w USA czy w Ka-
nadzie, a ich rodzice wyjechali z Pogórza nie-
mal ćwierć wieku temu.

W tak wielkiej familii, jak ta, nietrudno zna-
leźć oryginały. Jest więc „rodzinny celebryta”, 
bo zagrał w filmie, niemęczącą wprawdzie, ale 
znaczącą rolę. W serialu „Szpital” wylegiwał 
się dwa dni na szpitalnym łóżku. Sporo roboty 
miały przy nim kosmetyczki, bo – jak to Sy-
sak – rumiany jest, więc trzeba było kilka razy 
nakładać mu na twarz make up, jako że w tym 
filmie grał dramatycznie chorego ocierającego 
się o śmierć. 

Jest nauczycielka, księgowa, mechanik, kie-
rowcy, bizneswoman... Jest i naturalny kandydat 
do roli Liczyrzepy, bo takiej obfitej brody nikt 
inny w całej gminie nie ma, a i na Pogórzu Izer-
skim znamy co najwyżej jednego konkurenta 
spod Leśnej. Jest i „rada mentorów”, a właściwie 
– mentorek, bo  wcielił w nią się zespół ciotek 
(a to niemała grupa w tej rodzinie) mających 
trzeźwy osąd każdej sprawy. 

– Musi być u nas, jak to powinno w rodzinie 
– orzekły. – Czyli – powinien być ktoś wyga-
dany, ktoś silny, ładny, ale i ktoś mądry by się 

przydał... – tu potoczyły wzrokiem po zebra-
nych szukając kandydatów do tych ról, bo na 
ochotnika nikt się zgłosić nie chciał. 

– Teoretycznie – ciągnęły – można byłoby ta-
kich znaleźć, ale może ktoś wypłynie tak bardziej 
naturalnie...? Poczekamy. Nie było jednak nazbyt 
wyrywnych kandydatów do „wypływania”.

Z pewnością nie brakuje w rodzinie wy-
śmienitych kucharek, bo obiad był znakomity, 
a desery – jeszcze lepsze. Cukiernika nie ma, 
trzeba było polsko-amerykański tort zamówić 
u fachowca w innej gminie. Taki właśnie tort 
był niezbędny, bowiem pretekstem do II Zlotu 
były m.in. 50 urodziny emigranta do Stanów, 
a przy okazji jeszcze 25 rocznica jego ślubu i 25 
urodziny syna. A że pozostała rodzina duża, to 
i inne jubileusze zostały naprędce dodane, co 
pomnożyło okazje do toastów. 

– Kto ma zebrać filiżanki po kawie? – zapy-
tały ciotki, gładko wchodzące w rolę tetryków 
z loży teatralnej w „Muppet Show”. – Najlepiej 
niech zbierze ... (tu padło imię jednej z dziew-
czyn), bo akurat jej trochę ruchu się przyda... 

Kiedy któryś z mężczyzn, młodych ojców 
uniósł brew, jakby trochę w obronie wskazanej 
do noszenia filiżanek, a jednocześnie usiłując 
zmienić pieluchę jednego z maluchów, usły-
szał od razu: – Daj mi to dziecko, to tę pieluchę 
zmienię. Tobie zmieniałam, to i jemu zmienię. 
A najlepiej, jakbyś zostawił małego na jakiś czas 
u mnie na wychowanie, to bym go na ludzi 
wyprowadziła, tak jak Ciebie.... Chociaż łatwo 
z tobą nie było.

Potem uwaga skupiła się na „amerykańskim 
Sysaku”, co nie powinno dziwić, bo to on był 
bohaterem dnia. Każdy z zebranych chciał mu 
doradzić, albo pomóc.

– Nie pij tego świństwa – usłyszał, kiedy się-
gał po „Colę”. – W tej swojej Ameryce możesz 
się tym truć, tu napij się wódki.

– Ale ja nie mogę tak jeden po drugim... – 
bronił się jubilat.

– A jak możesz? Jeden po trzecim? Dziwnie 
żyjecie w tej Ameryce...

– A może macie wino bezalkoholowe?
– Jak postoi odkorkowane, to mu zejdzie 

z procentów, ale... Nie możemy pić za zdro-
wie jakiejś lury, a nareszcie możemy się napić 
z „Amerykanami”, bo mamy w końcu wspól-
nego wroga – nawiązano do aktualnej sytuacji 
geopolitycznej.

W kącie namiotu rozmawiali dwaj mężczyź-
ni, mówiąc o swoim udziale w porannej mszy, 
w intencji rodziny.

– Poszedłem na tę mszę – powiedział jeden 
– bo jak tu nie pójść przy takiej okazji? Z roz-
pędu poszedłem też do spowiedzi, a nie byłem 
ze 20 lat. Tylko z tych nerwów trochę grzechów 
pozapominałem. Całe szczęście, że ksiądz był 
ludzki, bo jak powiedziałem, że właściwie nie 
pamiętam, to on stwierdził, że nic na siłę, i że 
więcej nie trzeba. Tośmy sobie przez tę kratkę 
o życiu pogadali.

– Ten jest w porządku – ocenił rozmówca. 
– Swego czasu mieliśmy kłopot z poprzednim, 
bo zadziorny był, a pamięć miał słabą. Kiedyś 
odprawił mszę wspominkową zamiast za zmar-

łego, to za jego sąsiada, który żył. I połapał się 
dopiero na koniec. Niby przeprosił, ale całą 
intencję szlag trafił i trzeba było wszystko od 
nowa.... 

– Mówiłam, że kawa ma być sypana, a dosta-
łam rozpuszczalną... – to znowu odezwały się 
ciotki z „loży”.

– Nasypałam rozpuszczalnej, to się rozpu-
ściła – wyjaśniła logicznie rodzinna „baristka”, 
czym wprawiła ciotki w osłupienie, bo na takie 
dictum odpowiedzi właściwie nie ma.

A kiedy przy pogwarkach zaplanowano prze-
rwę w rodzinnej biesiadzie, żeby pasa popuścić 
i odsapnąć przed następnym etapem, był czas 
na program artystyczny.

Najpierw popis dali najmłodsi – którzy już 
tradycyjnie przedstawili scenki z życia i za-
śpiewali piosenki na znane wszystkim melodie 
z piosenek Simona. Hitem popołudnia był wy-
stęp taneczny, jakiego Rybnica dawno nie wi-
działa.  Mniej czy bardziej zażywni rówieśnicy 
jubilata wyszli na taras i dali pokaz swoich moż-
liwości. Było co oglądać... Tym bardziej, że na 

To nie jest relacja wierna, jota w jotę. Gdybym miał przysiąc, że tak właśnie to się wszystko 
odbywało, to chyba bym się nie odważył.

Powiedzmy... jest to relacja „odrobinę zbeletryzowana”. To znaczy – wszystkie te rozmowy, 
przytoczone w tekście się odbyły, ale budowa zdań i ew. niektóre asocjacje są już elementem do-
danym. Zblokowałem też pojedyncze wypowiedzi różnych osób, przypisując je „symbolicznej” 
grupie ciotek. Taka konstrukcja dodała odrobinę barwy i smaku tej „relacji”

Znowu „zleciały” się Sysaki 
Doroczne Święto Chleba w Milikowie pod 

Nowogrodźcem miało tym razem większy roz-
mach, niż w poprzednich edycjach, a było tych 
edycji wiele. Tym razem już po raz XIX spo-
tkano się – nie tylko gospodynie i nie tylko re-
prezentujące najbliższą okolicę – by smakować, 
wspominać i rywalizować.

Przedmiotem konkursu były bowiem nie 
tylko same chleby, ale też wszystkie wypieki, 
a precyzyjnie – wierność receptury ich wytwa-
rzania z tradycją miejsc, w których powstawały. 
Milików to wieś, którą po II wojnie światowej 
zaludnili przesiedleńcy z Bośni. Przywieźli ze 
sobą swoje tradycje, m.in. kulinarne i pieczoło-
wicie dbają o nie już grubo ponad pół wieku. 
Ale przecież – zanim ich przodkowie osiedli 
w Bośni – to przewędrowali i Kresy Wschod-
nie i niejeden inny kraj. Tradycje różnych nacji 
nawarstwiały się stopniowo i stawały się wła-
snością nie tylko rodzin, ale całych wsi.  Zresztą 
w sąsiednich wsiach Pogórza Izerskiego nie jest 
inaczej – gościszowska „Pieczenica” wywodzi 
swój rodowód także z południa Europy.

Stąd określenie „Święto Chleba” jest odrobi-
nę mylące, bo wprawdzie wypieki są głównym 
bohaterem dnia, ale nie tylko chleb. 

Zaprezentowano w Milikowie dziesiątki ga-
tunków chleba, od „wypasionych” bochnów 
żniwnych, kolorowych weselnych „korowa-
jów”, aż po „biedne placki”, pieczone na blasze, 
najbardziej siermiężne pieczywo niebogatego 
przednówka. Goście z Niemiec (bo swój stół 
przygotowała także delegacja z Hirschfelde), 
zdobyli główną nagrodę za chleb śliwkowy, ale 
było też wielce oryginalne pieczywo (trudno je 
nazwać chlebem) z dyni, przygotowane przez 

gospodynie z Gościszowa, cebulaki z Henryko-
wa Lubańskiego i „kiszka ziemniaczana” z Rzą-
sin, przepyszne ciasto z kawałkami mięsa pod-
pieczone w naturalnym flaku zwierzęcym.

Zaprezentowano także (to dzieło gospodyń 
z Milikowa)– „ koszyk żniwiarza”, to znaczy 

obiad, jaki kobiety nosiły w pole pracującym 
tam wyjątkowo ciężko mężczyznom. A dla wy-
trawnych smakoszy nie zabrakło też napitków. 

Bochny, placki, bliny, podpłomyki i bułeczki

Święto Chleba w Milikowie

Już po raz trzeci Zacisze pod Gryfowem go-
ściło dożynki o randze wojewódzkiej, organizo-
wane tym razem przez Dolnośląską Izbę Rolni-
czą. Przyjechali goście reprezentujący wszystkie 
instytucje pracujące na Dolnym Śląsku na rzecz 
rolnictwa, od (alfabetycznie) Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji 
Rynku Rolnego poprzez Inspektora Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa, skończywszy na Woje-
wódzkim Lekarzu Weterynarii.

Uroczystość była okazją do uhonorowania 
medalami i odznakami rolników zasłużonych 
dla rozwoju rozmaitych dziedzin, w tym od-
znaczenia „Zasłużony dla Rozwoju Samorządu 
Rolniczego”. Rozdano nagrody za udział w kon-
kursie „Najbezpieczniejsze gospodarstwo”. 
Zorganizowano „Piknik wieprzowy”, to znaczy 
można było posmakować świetnej wieprzowi-
ny, od wyrobów wędliniarskich, po pieczone 
prosiaki, w tym nie zabrakło izerskiego produk-
tu lokalnego – „świnki po zaciszańsku”. Odnie-
śliśmy wrażenie, że nikt przesadnie nie przej-
mował się wysokokalorycznym cateringiem. 
Impreza była wojewódzka, ale ton artystyczny 
nadawały zespoły ludowe Pogórza Izerskiego, 
bo występowały m.in. Marysieńki z Radostowa, 
czy Rybniczanki z Rybnicy, które w tym roku 
obchodzą jubileusz swojej artystycznej kariery. 

Zacisze po trzykroć

Oliwier uczestniczy już w drugim zlocie Sysaków, ale 
można powiedzieć, że fizycznie po raz pierwszy, urodził 
się bowiem dwa tygodnie po pierwszym zlocie, czyli 
jego uczestnictwo w imprezie było raczej symboliczne.

Kościoły Pogórza 
Siekierczyn

Pierwsza wzmianka o istniejącym tu kościele 
(pw. św. Antoniego z Padwy (1346), ale współ-
czesny kształt bryły, to efekt kolejnych przebu-
dów, w tym ostatniej z okresu 1798-1803. 

Rudzica 

Świątynię (pw. św. Katarzyny Aleksandryj-
skiej) postawiono w tej wsi ok. 1346 r., ale 
obiekt, który widzimy dziś powstał w 1567, 
a potem był wielokrotnie przebudowywany 
w XVIII i XIX w. Elementy wystroju i wypo-
sażenia świątyni są wcześniejsze, w tym dzwon 
(1579), czy obraz w ołtarzu głównym (1750).

Barcinek 

Pierwsza notka o kościele pochodzi z 1400 
r., potem świątynia była przebudowywana 
w 1600 r. Świątynia pw. św. Michała Archanio-
ła jest jedną z ciekawszych, choćby dlatego, że 
zachowała elementy późnogotycko-renesanso-
wego charakteru, a jako wyjątkowa na Pogórzu 
ma hełm sygnaturki w stylu rokokowym.

Platerówka 

Pierwotnie zbudowano go dokładnie w tym 
samym roku (1346), co kościoły w Rudzicy 
i Siekierczynie. Kościół pw. Niepokalanego 
Serca NMP, został przebudowany wielokrotnie, 
niemal w każdym stuleciu, niemniej zachował 
wiele elementów pierwotnego wyposażenia, 
m.in. figurę kamienną Madonny z XVI w.

Jubilatom wręczono pierwszy egzemplarz zapowie-
dzianej rok wcześniej Kroniki Rodzinnej.
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Jeden z najpiękniejszych widoków na Góry Izerskie i fragment 
grzbietu Karkonoszy rozpościera się niemal wprost z drogi Janice 
– Grudza. Jedna wieś leży w gminie Lubomierz, druga – w gminie 
Mirsk, a niemal pośrodku pomiędzy nimi powstał – zbudowany 
dzięki środkom unijnym – punkt widokowy. Prosty, funkcjonal-
ny i wygodny, bo przy wąskiej drodze znaleziono miejsce pod 
parking dla 2 – 3 samochodów. To też jest „pomysł do kupienia”, 
który podpowiadamy bez konieczności wnoszenia opłaty. 

...z powodu zbyt błahych powodów... ubolewał nad rozwo-
jem wypadków M. Nowicki, komentator polityczny w TVN 24 
(20.09)

– zespół brał udział w telewizji – stwierdził konferansjer jed-
nej z imprez w gminie Nowogrodziec, „importowany” z Jeleniej 
Góry, traktując to, jak wysokie uhonorowanie. Oglądając niektó-
re programy telewizyjne można myśleć, że „branie udziału w te-
lewizji” jest coraz częściej przykrym obowiązkiem, niż honorem, 
ale to – oczywiście – sprawa gustu. Na marginesie: nas poraził 
program, w którym panie domu obnoszą się z tym, że mają u sie-
bie nieludzki bałagan, a potem – pod okiem kamery – sprzątają 
i wychodzi na to, że już jest lepiej. Jeśli więc honorem jest po-
sprzątać pod warunkiem, że „pójdzie to w telewizji”, to trudno 
się nie zadumać nad czasami, które nadchodzą... 

– tam jest gruby kocioł – powiedziała kibicka meczu piłkar-
skiego, określanego w państwowych przepisach suchym określe-
niem „mecz podwyższonego ryzyka”, gdy wyszła w przerwie ze 
stadionu. Szczerze mówiąc bardziej wyraziste jest nieoficjalne 
określenie, bo to „przepisowe” nie oddaje nawet w części atmos-
fery rywalizacji, w której fakt, że 22 zawodników gra w piłkę in-
teresuje mało którego kibica, bo oni tylko czyhają, żeby komuś 
przylać, jako że po to przychodzą na mecze tego ryzyka.

W Pasieczniku, gmina Lubomierz jeden z mieszkańców wpadł 
na pomysł wykorzystania starego siewnika jako kwietnika. Ory-
ginalne, zabawne i po prostu – urocze. Takich pomysłów widzie-
liśmy wiele, bo w Strzyżowcu powstał oryginalny kwietnik (a 
właściwie – donica) w zagłębieniu wielkiego głazu, mały klomb 
widzieliśmy w Wojciechowie, a kwiaty rosły tam w wydrążonym 
przez ogień kawałku starego pnia po ściętym drzewie. W Suliko-
wie – co prezentowaliśmy już w „Echach” za pomocą kilku kropel 
farby bezkształtne z pozoru głazy zyskały formę świnki-skarbon-
ki, sowy, itp., itp., itd.

Prezentujemy poniżej kwietnik – siewnik, ale prosimy Czytel-
ników o podpowiadanie miejsc, w których zmaterializowały się 
podobne pomysły, bo warto je upowszechniać. A nuż dla kogoś 
innego okażą się inspiracją do równie odkrywczych działań. 

Widzieliśmy już numery domów na wsiach wykute w kamie-
niu, wyrzeźbione w drewnie, napisane na okorkach, odkute przez 
kowala, itp. Wszystko to wymaga wiele mitręgi, a czasami i pie-
niędzy. Najczęściej zresztą pieniędzy. Ale zobaczyliśmy też inny 
„wynalazek” z tej sfery – numer domu... wydrapany w mchu! 
Ta technologia obywa się bez gotówki, ale potrzebuje wyobraź-
ni i cierpliwości. Wyobraźni, bo trzeba na taki pomysł wpaść 
i cierpliwości, bo jednak mech nie rośnie w oczach na życzenie 
mieszkańca, tylko w swoim własnym, niewymuszonym tempie. 
Może znajdą się naśladowcy, którzy będą mieli takie numery, jak 
w Dębowym Gaju, już za... dziesięć lat? 

Przy Sobocie...

Izerskie pomniki 

Ku czci żołnierzy... 
carskiej Rosji

Historia lubi płatać figle, o czym najdobitniej świadczy pomnik 
ku czci żołnierzy carskich, wystawiony w Gryfowie Śląskich, 
a ostatnio gruntownie odnowiony. Mamy dziesiątki tysięcy po-
wodów, by carskie czasy wspominać źle, a najlepiej – nie wracać 
do nich w ogóle, nawet najdrobniejszą myślą. Z drugiej strony 
wielu Polaków żywi sympatię i sentyment do cesarza Francu-
zów i okresu napoleońskiej batalii. A jednak – w Gryfowie stoi 
pomnik honorujący żołnierzy cara, walczących z armią... napo-
leońską. I trudno przeciwko temu protestować, ani nawet temu 
się dziwić (pisaliśmy o pomniku już wcześniej, ale wówczas był 
jeszcze zdekompletowany).

Otóż w życiorysie miasta jest incydent z kampanii napoleoń-
skiej, dokładnie z 31 sierpnia 1813 r., kiedy to wycofujący się 
żołnierze francuscy postanowili spalić miasto do szczętu, żeby 
utrudnić atak nacierającej armii carskiej. Rosjanie zorientowali 
się w planach i zorganizowali gwałtowne natarcie na tyle wcze-
śniej, że Francuzi musieli się wycofać, nim podłożyli ogień pod 
domy Gryfowa. Aż 63 carskich żołnierzy przypłaciło to życiem 
i to dla nich wystawiono ten pomnik. Jest z pewnością jednym 
z nielicznych, albo może i jedynym pomnikiem ku czci żołnierzy 
cara na polskiej ziemi, przeciwko istnieniu którego nikt się spe-
cjalnie nie buntuje. 

Spróbuj... wkładek 
do obuwia?!

Widoki w drodze 

Wydrapiemy sobie
co nieco...

Siewnik = kwietnik

... po robocie można rozegrać piłkarski mecz w oryginalnych 
warunkach. Siatce w bramce „puściły oczka”, więc na wszelki 
wypadek zainstalowano tzw. piłkochwyt, żeby piłka po golu nie 
wpadła w kukurydzę, bo gospodarz mógłby się rozeźlić i zakoń-
czyć spotkanie przed ostatnim gwizdkiem swoim ostrym wej-
ściem.

A stanowisko dla piłkarzy gości zorganizowano w budce po 
przystanku PKS. Wprawdzie budka nie ma ani dachu, ani ścian 
bocznych, więc osłona przed deszczem, czy wiatrem jest dość... 
iluzoryczna, ale w końcu piłkarze rezerwowi muszą się rozgrze-
wać cały czas, by od razu wejść na boisko, więc takie drobne fele-
ry nie powinny im przeszkadzać.                                                    

Podczas jednej z imprez dożynkowych w gminach Pogórza 
Izerskiego (w Rząsinach, gmina Gryfów Śląski) zobaczyliśmy 
oryginalny samochód z rejestracją z Pogórza – na szczęście – Ka-
czawskiego. Na szczęście, bo nie wiemy, co o tym myśleć.

Auto przystosowane było bowiem do wydawania dań, po części 
zapewne gorących, bo wystawiono przy nim nawet butlę gazową, 
a na ladzie, zamontowanej w środku, były nawet musztardy i ket-
chup. To oznacza w domyśle obecność co najmniej kiełbasy na 
gorąco, albo nawet parówki z wody. Ale... reklama na burcie auta 
dotyczyła ewidentnie... obuwia! Było bowiem napisane „Kom-
fort – wkładki do obuwia”, a poniżej „Kup, spróbuj, efekt zaska-
kujący”. Jesteśmy pewni, że jak ktoś spróbowałbym wkładki do 
obuwia, nawet w panierce zdobionej ketchupem, to efekt byłby 
zaskakujący, ale nie spodziewaliśmy się tak oryginalnego menu 
na dożynkach. Dożynki – swoją drogą – były okazałe, począw-
szy od nazwy i przesłania („Perepełka”, więcej o tym w środku 
numeru), ale takiej skali doznań gastronomicznych nikt się nie 
spodziewal. Gospodarzom gratulujemy fantazji, a konsumentom 
– odwagi skosztowania serwowanych specjalów.

Powiedzieli... cytaty z posiedzeń


