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O kościołach, kaplicach, krzyżach i świąt-
kach na Pogórzu Izerskim można pisać bez 
końca i to nie tylko dlatego, że wiele z nich 
to przykłady najwspanialszych zabytków bu-
downictwa sakralnego na Dolnym Śląsku, 
nie tylko miejsce modlitewnego skupienia, 
ale też świadectwo skomplikowanej przeszło-
ści tych ziem, a także – dowód na przenika-
nie się kultur. Wiele świątyń ewangelickich 
stało się po 1945 roku – katolickimi, ale kilka 
wieków wcześniej niejeden kościół katolicki 
został oddany ewangelikom. Obowiązywała 
bowiem zasada – „czyja władza, tego religia”. 
Gdy Śląsk był pod panowaniem katolickich 
Habsburgów, ewangelicy mieli problemy  
z kultywowaniem swojej wiary, gdy przeszedł 
pod panowanie ewangelickich władców Prus 
– te same kłopoty zaczęły spotykać katoli-
ków. 

dokończenie na str. 10

Zabytki sakralne – świadectwo nie tylko historii i wiary

Policjanci nie żartują z przestępcami, ale... 
okoliczności różnych zdarzeń sprawiają, że 
uśmiechamy się słysząc niektóre opowieści, 
choć to nie oznacza, że ktokolwiek komukol-
wiek w czymkolwiek pobłaża.

– Plagą Gryfowa Śląskiego w pewnym okre-
sie – powiedział nam Marek Madeksza, ofi-
cer prasowy Komendy Powiatowej Policji we 
Lwówku Śląskim – były włamania i kradzieże 
z komórek, garaży i piwnic. Wszystko wska-
zywało na to, że sprawca działał sam, ale wy-
jątkowo udanie. Zawsze jednak taka sprawa 
ma swój koniec. Którejś nocy jeden z naszych 
policjatów „nakrył” na gorącym uczynku 
złodzieja, ten jednak uciekał wyjątkowo 

Policja – całkiem na serio 
i z przymrużeniem oka

szybko, znał teren, przeskakiwał przez płoty, 
rowy, murki... Policjant ścigał go, nie dając 
za wygraną. Nagle złodziej przeskoczył jakąś 
rzeczkę i... zniknął w ciemnościach. Funkcjo-
nariusz uznał, że to jest niemożliwe, by tak 
bezgłośnie i bez śladu uciec, więc po cichu 
przeszukiwał miejsce, gdzie „wsiąkł” ścigany 
złodziej?  Zorientował się, że ten ukrył się w... 
wodzie. Wystawił na powierzchnię tylko nos 
i usta i nie wychodził, mimo, że woda była 
koszmarnie zimna. Policjant odczekał chwilę 
i poklepał uciekiniera po policzku,  powie-
dział: Koniec zabawy, wychodzimy, bo się 
jeszcze przeziębisz i będzie kłopot w aresz-
cie...

dokończenie na stronie 7

Mamy dwie dobre informacje – jesień za-
powiada się bardziej udanie, niż w ub. roku  
i z pewnością bardziej kolorowa. Drzewa nie 
tracą tak gwałtownie liści, więc klony, buki  
i czerwone dęby aż płoną barwami. 

A my pokazując fryzurę z trawką i jabł-
kiem (autorstwa Studia Fryzur i Wizażu Be-
aty Szymczyk z Jeleniej Góry) zachęcamy do 
udziału w konkursie „MISS FOTO POGÓ-
RZA”. Jedną z nagród dla finalistek będzie 
m.in. możliwość wykonania fryzury karna-
wałowej właśnie w tym Studio. O szczegółach 
konkursu – wewnątrz tego numeru, wraz  
z prezentacją kolejnej kandydatki do tytułu. 
A poza tym podjęliśmy starania, by jeszcze 
inną nagrodą w konkursie MISS był karnet 
do SPA, więc pula nagród rośnie. 

Czy to jest wystarczającą zachętą dla 
dziewczyn z Pogórza Izerskiego, by się zgłosi-
ły do udziału w sesji fotograficznej i zdobyły 
całą gamę nagród?

Zachęcamy do zmierzenia się z własną 
nieśmiałością.

Fryzura na jesień

Słowo o wyborach
Dorośli wychodzą ze skóry, by się sobie 

nawzajem przypodobać. Wydają ulotki, pi-
szą o sobie pochwalne teksty w gazetach, a to 
wszystko dlatego, że chcą być wójtami, bur-
mistrzami i radnymi. Dzieci do takiego hała-
su mają dystans, ale mają też swoje zdanie.

Zapytaliśmy przedszkolaków ze Starej Ka-
mienicy – jakie cenych powinien mieć najlep-
szy kandydat. Padła najprostsza, najbardziej 
oczywista odpowiedź, jaką można wymyśleć: 
– Powinien mieć słuch – powiedział jeden 
pięciolatek. – Po co? – zapytaliśmy naiwnie. 
– Taki kandydat musi uważnie słuchać ludzi – 
wyjaśnił przedszkolak. – My też możemy mu 
powiedzieć, co jest najważniejsze w gminie, 
niech tylko do nas przyjdzie... 

Skóra nam ścierpła, bo świadomość 
demokracji, jej zalet i możliwości już się  
w przedszkolach tli, przynajmniej w Starej 
Kamienicy. Obiecaliśmy dzieciom, że wróci-
my do nich, kiedy skończy się kampania wy-
borcza i będzie można o tym porozmawiać 
spokojnie.

W ostatnim wydaniu „Ech Izerskich” zamie-
ściliśmy fotografię wykonaną na „bramie 
weselnej„ wykonanej na ślubie młodej pary. 
To był początek naszej „Izerskiej Kroniki 
Towarzyskiej”. Przypominamy – jeśli zapro-
sicie naszego fotoreportera 
na swój ślub, to zdjęcie z tej 
uroczystości ukaże się na ła-
mach naszej gazety. Możecie 
też przysłać do nas zdjęcie 
wykonane przez jednego  
z Waszych Gości i jeśli bę-
dzie miało jakość wymaganą 
do druku – także je zamie-
ścimy. Ale nie tylko  śluby 
nas interesują – "IKZ”, to 
znaczy "Izerska Kronika To-
warzyska” to miejsce, gdzie 
możemy się dzielić radością  

Twój ślub w naszej gazecie
i ze ślubów, czy wesel, ale też narodzin po-
tomka, chrzcin, komunii, ważnych rocznic 
(np. jubileuszu małżeństwa) i innych waż-
nych dla naszych Czytelników wydarzeń.

dokończenie na str. 11

O przygodzie policjantów z sarenką na stronie 7

Kościół pw. św. Jadwigi w Gryfowie Śląskim
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Wydawca: „Stowarzyszenie LGD Part-
nerstwo Izerskie”, Ubocze 300, 59-600 
Gryfów Śląski, red. nacz. – Bożena Mulik

Z dalekich stron na ślub do Lwówka Śląskiego

– Dawałam ślub wieku parom, które wpraw-
dzie nie pochodziły ze Lwówka, ani nie orga-
nizowały tu przyjęcia weselnego, ale przyjeż-
dżały do nas, by w tej właśnie sali wziąć ślub 
– mówi kierowniczka lwóweckiego USC. 
Przyjeżdżali nawet z Wrocławia na tę jedną 
chwilę. I trudno się dziwić, bo ta sala jest 
niezwykła, pełna dobrych symboli i jedyna  
w swoim rodzaju.
Rzeczywiście, w żadnym innym mieście ta-
kiej sali ślubów się nie spotka. Nastrojowo 
mroczna, ozdobiona jesionem i dębem, za-
chowała wystrój, jaki nadal jej u progu XX w. 
Autorzy przebudowy Ratusza. Każdy zakątek 
jest pełen zdobień, m.in. widać płaskorzeź-
by ilustrujące bajki braci Grimm, żyrandol 
z symbolami miłości i płodności, makaty ze 
znakami ślubnymi, witraże. Metalowe wspor-
niki są także ażurowe i jesli ktoś podczas swe-
go ślubu byłby przytomny, to mógłby od tych 
zdobień oczu nie odrywać.
Ale o przytomnego w trakcie uroczystości 
trudno – kierowniczka USC rozumie ten 
stres. – Młodzi ludzie podlegają stresowi w ta-
kiej chwili, choć są i tacy, którzy przychodzą tu  
w przekonaniu, że to tylko drobna formal-
ność przed dobrą imprezą. Ale niemal każdy  
w chwili składania oświadczenia jest wzruszo-
ny. My też, bo przecież dla dwojga ludzi za-
czyna się nowe życie i to my bierzemy udział  
w tej intymnej ich chwili. To przed nami wy-
powiadaą słowa oświadczenia, rodzaj przy-
sięgi małżeńskiej. Kiedy słyszą pytanie, czy 
są gotowi, zdecydowani i niczym nieprzymu-
szeni, by wstąpić w związek małżeński, to oni 
muszą powiedzieć „tak”. I nie zawsze wiedzą, 
że to jest najważniejsze, nawet jeśli potem nie 
podpisaliby dokumentów. Powiedzieli – „tak”, 

więc są małżeństwem i późniejsze żarty gości 
„nie podpisuj, nie podpisuj” już nie mają żad-
nego znaczenia. W tej ceremonii słowo jest 
najwyższym dowodem. Po to istnieje instytu-
cja świadków, by potwierdzili wyrażoną przez 
nich wolę, której konsekwencją jest poddanie 
się przepisom Konstytucji, kodeksu rodzinne-
go i opiekuńczego, regulującego prawa i obo-
wiązki małżonków.
Ślub, to nie technologia, to rodzaj spekta-
klu, którego scenariusz pisze prawo, ale... 
nie tylko. Urzędnicy starają się pomóc prze-
trwać parom ten stres, jesli tylko różne po-
mysły młodych nie naruszają powagi urzędu  
i procedury. Ta sala pamięta ślub mieszkan-
ki Lwówka i Japończyka, w którym ze stro-
ny mężczyzny brałi udział goście z dalekich 
wysp, w charakterystycznych kimonach, byli 
tej na innym ślubie Afrykanie, a raz zdarzył 
się narzeczony z Chile, który prosił, by na 
jego ślubie mogła brzmieć indiańska muzyka 
z jego ojczyzny. I tak się stało – w tle cere-
monii cichutko brzmiały charakterystyczne 
frazy z Andów.
W przypadku obcokrajowców nie posiłkują-
cych się językiem polskim musi w ceremonii 
uczestniczyć tłumacz, dla którego to też stres, 
i który po krótkiej przecież uroczystości bywa 
też psychicznie wyczerpany. Zna bowiem 
wagę swojej roli.
Czy na swój ślub należy przyjść ubranym 
nadzwyczajnie? – Na nas taki obowiązek 
spoczywa – mówi kierowniczka USC. Repre-
zentujemy urząd i przepisy ściśle określają, że  
w takiej chwili musimy być ubrani odpowied-
nio do powagi chwili. Na młodych taki obo-
wiązek nie ciąży i niektórzy – bywa – przy-
chodzą „na luzie”. Ale to rzadkie przypadki, 

a jeśli nawet się zdarzają, to rozumiem, iż to 
rodzaj pozy, pokrywającej najczęściej zde-
nerwowanie i ilustrującej chęć pokazania, że 
„na mnie ślub nie robi wrażenia”. A robi, na 
każdym robi.
Trudno wprost uwierzyć, że ta sala na począt-
ku swego istnienia była... gabinetem burmi-
strza! Kiedy  śluby przestały być zastrzeżone 
do ceremonii kościelnych i władze świeckie 
przejęły te obowiązki burmistrz udzielał 
ślubów, więc jego gabinet musiał m.in. od-
powiadać takim potrzebom. Zdarzają się 
–  z latami coraz rzadziej – że starzy Niemcy 
przyjeżdżali do Lwówka i prosili o możliwość 
zwiedzenia sali, by jeszcze raz odwiedzić 
miejsce, gdzie „ich stary burmistrz dawał im 
ślub”. Byli zdziwieni i zachwyceni, że nastrój 
tej sali pozostał taki, jak w ich pamięci.
– Ale to już zasługa naszego burmistrza, Lu-
dwika Kaziowa – mówi kierowniczka USC. 
To on z niezwykła determinacją poszukiwał 
środków na remont Ratusza, bo istnienie 
sali było zagrożone ze względu na przecieki 
wody z dachu. Gdyby nie ten wielki remont, 
to zapewne trzeba byłoby salę przebudować 
i unowocześnić wystrój... zniknęłaby jedna  
z największych atrakcji nie tylko Ratusza, i nie 
tylko Lwówka Śląskiego. Można powiedzieć, 
że to rodzaj sztafety pokoleń burmistrzów, 
ten z początku XX w. wybudował salę, ten  
z początku XXI w. – uratował.
Ale... jest nadal w tej sali jakaś tajemnica. Jest 
ciepła zimą, chłodna latem, Gdzieś muszą 
być jakieś tajemnicze kanały wentylacyjne, 
które umożliwiają wymianę powietrza, bo 
przecież nie ma tu klimatyzacji, a czuć ruch 
powietrza, nie ma śladu stęchlizny... Lwó-
wecki Ratusz nie zdradził jeszcze wszystkich 
swoich tajemnic.

Najsławniejsi 
na Pogórzu

Z Pogórza Izerskiego pochodzi wielu słynnych 
ludzi, zarówno z okresu po 1945 r., jak i dale-
go wcześniej. Trzeba byłoby grubej księgi, by  
o nich wszystkich napisać, ale najsłynniejszych 
będziemy wspominać w naszej gazecie, wszak 
to „Echa”... 

Kaspar Schwenckfeldt  (1672-1730). Naj-
większa bodaj postać Gryfowa Śląskiego.  
W tym miasteczku się urodził, tu – po studiach 
w Lipsku – zaczął pracę medyka miejskiego, 
ale w 1593 r. został skuszony przez władze Je-
leniej Góry, i tam zasłynął z owocnych badań 
fauny i flory Karkonoszy. Pełnił funkcję leka-
rza miejskiego, osobistego lekarza właściciela 
uzdrowiska i sporej połaci Cieplic, Krzysztofa 
Schaffgotscha, ale prawdziwą sławę przynio-
sła mu pasja badacza przyrody. Zbadał obszar  
o pow. prawie 4.000 km, od Lubawki po Zgo-
rzelec, zebrał okazy niemal 1,5 tys. roślin  i pra-
wie 200 minerałów, wydał opasłe dzieło, które 
jeszcze dwa wieki później służyło za punkt 
odniesienia do prac innych naukowców. Był 
badaczem świata zwierzęcego, położył podwa-
liny pod naukę o balneologii, geografii, histo-
rii i – właściwie – turystyki. W tym ostatnim 
wyprzedził swoją epokę, bowiem turystyka 
współcześnie pojmowana bierze swój począ-
tek dopiero w XIX w. Zmarł w Zgorzelcu

Johann Gottlob worbs (1760-1833). Urodził 
się w skrajnie biednej rodzinie w okolicach 
Mirska, ale już w wieku dziecięcym poznano 
się na jego naukowych możliwościach, posy-
łano do dobrych szkół (m.in. w Jeleniej Górze, 
uniwersytetu w Halle, i in.). Znał 5 języków. 
Po krótkiej przygodzie z profesją nauczyciel-
ską został tzw. superintendentem prowincji 
śląskiej, wciąż awansując w hierarchii na-
ukowców-historyków. Chociaż nie ograniczał 
się ani do historii, ani filizofii (otrzymał tytuł 
doktora filozofii i doktora teologii), ale żywo 
zajmował się też ornitologią, botaniką i ję-
zykoznawstwem, jednak ze szczególną pasją 
tymi sferami wiedzy i nauki, które dotyczyły 
obszaru Łużyc.

hieronim wietor  (1480-1546). Pochodził  
z Lubomierza i jest jednym z nielicznych 
Łużyczan, który dziś ma w tym miasteczku 
ulicę swego imienia.Wybitny drukarz i księ-
garz, pracujący najpierw w Krakowie, potem 
w Wiedniu, później znów w Krakowie. Sławę 
zdobył wydając dzieło „Chronica Polonorum” 
ok. 1515 r. – historię Polski i inną polską książ-
kę, pierwszą powieść w tym języku „Rozmo-
wy, które miał król Salomon mądry z Marcho-
łem grubym a sprośnym”. Policzono, że z jego 
drukarni wyszło ponad 550 tytułów różnych 
dzieł. Pracował cały czas w Krakowie, więc 
pod bokiem króla, a mimo, iż był pochodze-
nia niemieckiego, to polski władca Zygmunt 
I Stary mianował go królewskim drukarzem  
i wydawcą. Zmarł w Krakowie.

Joseph Ignaz Schnabel (1767-1831). Nim 
może chwalić się Nowogrodziec. Europej-
skiej klasy muzyk i kompozytor znany w całej 
Europie, przyszedł na świat w rodzinie umu-
zykalnionej, więc trudno się dziwić, że i on 
wybrał tę drogę życiową. Autor ponad dwustu 
utworów muzycznych, kapelmistrz katedry 
wrocławskiej, koncertmistrz... Ale człowiek 
tragicznie doświadczany w życiu osobistym – 
dwukrotnie owdowiały, przeżył śmierć 21 z 25 
swoich dzieci.

* * *

Informacje pochodzą m.in. z książki „Z biegiem 
Kwisy – przyroda i człowiek”, autorstwa Waldema-
ra Beny i Andrzeja Paczosa, której lekturę gorąco 
polecamy mieszkańcom Pogórza.

Drzewo starsze od... Polski
O cisie w Henrykowie Lubańskim pisaliśmy już kilka razy, choćby z tego powodu, że trudno nie pisać o nim, skoro jest symbolem Pogó-
rza. Ale warto też sobie uświadomić (i w ramach promocji przekazać innym), że to drzewo jest zdecydowanie starsze od naszego Państwa. 
Polska obchodziła niedawno Milenium, z tej to okazji stanął w kraju las krzyży. A cis jest tylko pojedynczym, skromnym drzewem, ale 
przecież ma grubo ponad TYSIĄC lat! Dendrolodzy nie są zgodni co do oceny wieku, różnice są spore, bo jedni szacują, że cis ma 1200, 
inni – że 1500 lat. Z pewnością jednak sędziwe drzewo przeżyło wszystkie ustroje, epoki, rewolucje i kataklizmy, jakie nawiedziły skoła-
tany nieszczęściami kraj. I trwa... czego naszym Czytelnikom szczerze życzymy.



A całej historii dodaje smaczku 
fakt, że właściciel Radomierzyc 
był szambelanem na dworze Au-
gusta Mocnego, który w historii 
zapisał się jako król Polski i ksią-
żę elektor Saksonii. W tym czasie 
formalnie Polska i Saksonia miały 
jednego władcę, ale to implikowa-
ło nie tylko sprawy gospodarcze, 
ale też dynamizowało związki w 
sferze kultury i sztuki. Nieopodal 
zresztą przebiegał szlak komu-
nikacyjny – pocztowy, łączący 

Warszawę i Drezno. 
Jedeny zachowany  
w całości słup pocz-
ty saskiej, pamiątka 
po tamtych czasach  
(pisaliśmy o nim w 
poprzednich wyda-
niach „Ech”), stoi dziś  
w Ołdrzychowie, wsi 
włączonej w granice 
Nowogrodźca.

Tuż obok mauzoleum, wtopiono w ceglasty mur oka-
lający cmentarz NAJSTARSZĄ W GÓRNYCH ŁUŻY-
CACH tablicę nagrobną. Jest ona poświęcona zmarłe-
mu w 1313 r. szlachcicowi De Losow.

Do jakiej monety jest najbardziej przywiązany? – Do wszyst-
kich – bez zastanowienia odpowiada K. Nuckowski. – Dla 
takiego zbieracza jak ja najważniejszy jest komplet. Komplet 
monet wszystkich mennic i wszystkich roczników z wybra-
nego okresu konkretnego kraju. O ile pierwsze egzemplarze 
zbiera się łatwo, to ostatnie – z najwyższym trudem. I nic 
dziwnego, bo niektóre monety miały wielomilionowe emicje, 
a inne – 60.000 szt. Może ich po prostu nie być... Miały niskie 
nominały, ludzie nie dbali o nie. Kto by sobie zawracał głowę 
10 fenigami, które dziś są warte... 800 dolarów! Jeśli dodać do 
tego tzw. notgeldy, czyli monety i banknoty wybijane i druko-
wane w okresie kryzysu i szalonej inflacji w latach 20-tych XX 
w., to zbieracz może nie ogarnąć wszystkiego, mimo zapału. 
Są bowiem banknoty w gatunku „notgeldów”, które nigdy nie 
weszły do obiegu, bo już w momencie ich wydrukowania – 
ze względu na inflację – straciły jakąkolwiek wartość! Wtedy  
w obiegu były banknoty o nominale 10 czy 20 miliardów ma-
rek...

Są kraje, które emitują monety, jako repliki dawnych, szcze-
gólnie urodziwych, jak choćby talary habsburskie Teresy, 
uznawane za jedne z najpiękniejszych. Są i takie, które biją 
monety z kruszcu, kopie sprzed lat, jak złota moneta z Mek-
syku, której pierwowzór znajdował się w obiegu ok. 1865 r.,  
a dziś jest rodzajem pamiątki. 
– Nie znam wartości swoich zbiorów i jej nie liczę – mówi K. 
Nuckowski – bo nie mam jeszcze takiego kompletu, żebym 
mógł powiedzieć – ten rozdział jest zamknięty. A przecież za-
wsze będzie jakiś nowy komplet do zbierania... 

Na zdjeciach m.in. jeden z bardziej zabawnych nominałów 
–„dwa kwachy” z Zambii i łudząco podobne do dolarów 
banknoty z Ekwadoru oraz oryginalny banknot z Zairu.
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„Gdyż ten stary przeważnie drewniany młyn schylił się do cał-
kowitego upadku, ogromnymi trudami w roku 1700  stała wy-
robiona taka całkowicie kamienna budowla na koszty i kłopo-
ty wielmożnego Pana Joachima Siegismunda von Ziegler, Pan  
i Lennodawca nad Radmeritzen, Jej Królewskiej w Polsce Mości 
i Elektorski Książęcej w Saksonii mości szambelan".

Ta skomplikowana inskrypcja, tłumaczona „na surowo” na 
polski widnieje nad wejściem do młyna, będącego dawniej 
częścią przypałacowych dóbr w Radomierzycach. W starym 
młynie dziś istnieje chętnie odwiedzana kawiarnia, której 
właściciel, Zbigniew Trawiński, zachowuje liczne pamiątki  
z przeszłości obu tych budowli – młyna i pałacu.

– Z dokumentów wynika, że pierwszy młyn istniał tu już  
w 1444 r. – powiedział nam – a 250 lat później rozsypał się  
i zaszła potrzeba budowy nowego, kamiennego, o czym mowa 
w inskrypcji,  która – wprawdzie z ubytkami – ale zachowa-
ła się przez 400 lat! Z wielką pieczołowitością podchodzimy 
do wszelkich pamiątek historii, która tutaj, na styku Saksonii  
i Polski zawsze była szczególna.

Stary młyn

– Gdybym miał powiedzieć, 
skąd to hobby się wzięło, to 
musiałbym stwierdzić, że nie 
wiem – mówi Krzysztof Nuc-
kowski z Lubomierza. – Każ-
de dziecko coś zbiera, ja też 
w dzieciństwie miałem swoje 
kolekcje, ale nie pasjonowałem 
się nimi ponad miarę. Dopiero 
kilkanaście lat temu wróciło to 
do mnie...
Początki zbieractwa zawsze 
są przyjemne i niedrogie,  

z czasem jednak sprawa się komplikuje. Szczególnie dotyczy 
to monet, bowiem jedno wiadome jest od początku – nigdy 
żadnemu zbieraczowi nie uda się zebrać wszystkich. Różne 
państwa specjalizują się w biciu monet w takim tempie i ta-
kiej rozmaitości, że zebranie choćby kompletu monet Kanady 
graniczny z cudem. Właśnie m.in. Kanada kusi choćby tym, 
że z okazji ważnego wydarzenia wybija się tam – dla przykła-
du – kilkadziesiąt rodzajów monety o tym samym nominale, 
jak ostatnio 25-centówek z okazji Olimpiady w Vancouver.

Ale K. Nuckowski wybrał monety niemieckie, głównie z okre-
su Republiki Weimarskiej i III Rzeszy. Nawet to jest wyzwa-
niem dla zbieracza, bowiem w Niemczech jest kilka mennic, 
które biją tę samą monetę, o tym samym nominale, ale każda 
z nich emituje (emitowała) różne ilości tych monet, specjalnie 
je oznaczają, więc może się zdarzyć, że jednomarkówka z tego 
samego roku różni się ceną kilkanaście razy! – Te z literką „A”, 
emitowane przez Berlin są nieporównanie tańsze, niż z „J” – 
przez mennicę w Hamburgu – wyjaśnia kolekcjoner. 

Każda moneta i każdy banknot (choć te drugie K. Nuckowski 
zbiera już z mniejszym zainteresowaniem) ma swoją historię, 
a wszystkie razem pozwalają prześledzić historię monetarzy-
mu i polityki gospodarczej różnych krajów. Przed II wojną 
światową wiele krajów emitowało również monety obiegowe 

w srebrze i złocie, po wojnie Polska zaprzestała tego zwyczaju. 
I chociaż monety z kruszcu mają swoją trwałą wartość wyni-
kającą choćby z zawartości srebra, to perełkami w zbiorach 
są niepozorne monety niklowe, czasem żelazne, jak choćby 
maleńka „połuszka”, tj. 1/4 kopiejki z 1720 r., na którą nie-
wiele osób zwróciłoby uwagę. Wśród zbieraczy ma wartość 
oscylującą wokół 300 euro...

Monet się nie czyści – oczyszczone tracą na wartości, choć 
zyskują optycznie. Ale naturalna śniedź jest najlepszą reko-
mendacją wartościowej monety.

Każdy zbiera pieniądze, ale niektórzy – inaczej

Ludzie i pasje

Mauzoleum Niezamężnych 
Panien Dobrego Pochodzenia

radomierzyce. W tej poturbowanej przez ostatnią po-
wódz miejscowości z budowli sakralnych ważny jest nie 
tylko kościół pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła, powstały 
na początku XVI w., ale przede wszystkim – mauzo-
leum. Powstało w 1733 r. z myślą o szlachciankach za-
mieszkujących w pobliskiej Fundacji dla Niezamężnych 
Panien Dobrego Pochodzenia. Fundacja miała siedzibę 
w nieodległym pałacu, a zamieszkiwało ją 12 szlachcia-
nek, które nie z własnej winy znalazły się w fatalnym 
położeniu finansowym. Mauzoleum wzniesiono na po-
lecenie właściciela Radomierzyc, Sigismunda von Zie-
glera und Klipphausena. Warto zwrócić uwagę na fakt, 
że architektami pałacu i mauzoleum byli uznani wów-
czas w Europie twórcy – Matthaus Poppelmann (twórca 
drezdeńskiego Zwingera) i Johann Karcher, architekt 
krajobrazu, Saksońsko-Polski Budowniczy Krajowy.
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Pilchowice 12 – Dom z bajki

– Nigdy nie myślałam ani przez chwilę, że mogę mieszkać 
na wsi, a dziś nie wyobrażam sobie, że mogłabym wrócić do 
życia w dużym mieście... – Agnieszka Borkowska – sama się 
dziwi trochę własnym słowom.
Przyjechała tu z Warszawy, ale... jakby przyjeżdżała na raty, 
najpierw pojedyncze wypady, coraz dłuższe i coraz częst-
sze, a potem decyzja o kupnie domu, niespełna 3 lata temu,  
a potem od lipca ub. roku – zamieszkanie.
– To niezwykłe miejsce – mówi. – Cudowne, ale... Ja już wiem, 
że ten dom mnie przerósł, jest dla mnie za wielki, szczegól-
nie ostatnia zima pokazała, co to znaczy żyć w zabytkowym 
domu, odbudowywanym dla własnej radości, ale trochę nie-
racjonalnie. Radość – jak każda emocja – może być nieracjo-
nalna, ale życie warto podporządkować pewnym normom, bo 
inaczej jest trudno. Jak wtedy, gdy do łazienki trzeba z ciepłej 
kuchni chadzać przez sień, a w niej... plus 4 st. C. Żeby dojść 
do łazienki, trzeba w kuchni zakładać szalik.
I dlatego w myślach już pożegnałam się z tym domem, choć 
taki piękny i wymarzony. Chciałabym, by go kupił ktoś, kto 
uszanuje jego zakątki i tę niezwykłą malowniczość, i aurę, ale 
będzie nad nim dominował. A ja? Nie wrócę już do miasta, 
kupię gdzieś na Pogórzu inny dom, trochę mniejszy... Moim 
domem, z którego nie chcę rezygnować, stało się Pogórze. 
I ludzie, którzy tu żyją, zafascynowali mnie rozmaitością 
swoich zainteresowań, i tym, że nie pozwalają, by nad nimi 
zapanował system numerów, PIN-ów, NIP-ów, PESEL-i, itp.
Domów przysłupowych na Pogórzu nie brakuje, ale ten 
w Pilchowicach pod nr 12 jest wyjątkowy, niepoddawany 
wcześniej różnym przebudowom, więc budzi zrozumiałe 
zainteresowanie wielu przejeżdżających obok. A i w środku 
zachwyca – wąskimi schodami, ściankami działowymi mię-
dzy pokojami, jak ze starych sztychów, gdzie widać nieotyn-
kowane, szerokie cegły wypełniające konstrukcję z drew-
nianych belek. W przyziemiu – chlebowy piec z wnętrzem  
z poczerniałych cegieł, kredensy wypełnione przetworami 
na zimę, klepisko w izbie zwanej „muzeum”, kosze pachną-
cych jabłek pod piecem z płytą, zbudowanym przez praw-
dziwego zduna...

– Zostawiłam tu wiele własnej pracy i serca i nie żałuję tego 
wysiłku, bo ten dom na wszystko zasługuje...

Zjeżdżali tu przyjaciele, z dalekiego Wolimierza i pobliskich 
Radomic, rękodzielnicy, którzy – podobnie, jak właścicielka 
domu w Pilchowicach, są artystami w swoich profesjach – 
ceramice, kowalstwie, sitodruku, kulinariach. Wszyscy ko-
lorowi, jak ten dom, bo przecież kto przeciętny z wielkiego 
gwoździa potrafi zrobić efektowny świecznik, a z kawałka 
lnianego płótna – przyciągającą oko kreację? Gospodyni 
tego domu właśnie przygotowuje ozdobne guzy, których 
sednem są... stare tarcze ręcznych zegarków.

– Przyjaciele moi i domu zajmują się także rękodzielnic-
twem, ale i muzyką, nietypowym krawiectwem... Stworzyli 

Stowarzyszenie "Unia Izerska", Ekomuzeum Ziemi Izerskiej, 
a to wszystko pozwala na lepsze zorganizowanie się, by pro-
mować i region, i swoj talent.
Pogórze, to miejsce, w którym nikogo nie muszę udawać – 
mówi A. Borkowska – jestem taka, jaką chcę być. Zaczynam 
wierzyć, że można myślami przyciągnąć ludzi, przybliżyć 
spełienie marzeń, jak choćby takiego, by moje dzieci na-
uczyły się grać na bębnach. Polecono mi kiedyś, jako mistrza 
tej gry, "Sikora" z Wojcieszowa. Bardzo chciałam, by dzieci 
wzięły udział w jego warsztatach muzycznych, ale jakoś nie 

mogłam się tam wybrać. Któregoś dnia byliśmy ze swoimi 
rzeczami na jednym z jarmarków, doszedł do nas ktoś z in-
nego stoiska, powiedział, że jest z Wojcieszowa, spytałam, 
czy zna "Sikora", i usłyszałam, że to właśnie on! I Jak tu nie 
wierzyć w los i jego spełnienie?
A że wolność czasami trzeba okupić?... to też los. Kiedy jest 
chłodno, wstaję przed piątą, by rozpalić w piecach, a kładę 
się późno, bo i pracy niemało, i ogień trzeba utrzymać moż-
liwie długo, ale... kiedy wyjdę na taras, spojrzę przed dom  
i wokół widzę niemal wyłącznie zieleń, to myślę, że było 
warto.

Jeden z przyjaciół podarował kiedyś wielką kartę, na której 
wypisał sprawy dla domu najważniejsze. Kiedy się czyta te 
sentensje trudno się oprzeć wrażeniu, że choć są uniwersal-
ne, to właśnie do takich domów, jak ten, pasują najlepiej, 
jakby wręcz tu się poczęły.

Nieprzebudowane i niezniszczone modernizacją wnętrze domu 
zachowuje klimat starego domostwa, a nieotynkowane ściany 
działowe są wręcz niepowtarzalne w swojej autentyczności.

Właścicielka domu zajmuje się rękodziełem – fantazyjne guzy, 
oryginalne ozdoby kobiece, powstają w tym domu jakby od nie-
chcenia... 
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Przykazania domowe dla mieszkańców 
i ludzi dłużej niż trzy dni w domu bytujących 

Czcij i zachowaj ciszę, spokój i pogode domu tego, aby 
stały się w Tobie

Będziesz stale zajęty pracą wedle Twoich sił, zdolności  
i zamiłowania

Nie będziesz śmiecił i czynił bezładu ani zamieszania do-
mowego porządku

Pamiętaj, abyś nie kaził myśli ni to mową o złem, mar-
ności i głupstwie

Nie będziesz opowiadał, szczególnie przy posiłku o cho-
robach, kalectwie, kryminałach i smutkach

Nie będziesz się gniewał ani podnosił głosu z wyjątkiem 
śpiewu i śmiechu

Nie będziesz zatruwać powietrza domu złym i kwaśnym 
humorem

Nie wnoś do domu tego szatańskiej czci pieniądza i prze-
kleństwa spraw jego 

Zachowaj przyjacielstwo dla Bożych stworzeń, za do-
mowników przyjętych jako psy, ptaki, jeże i wiewiór-
ki

Nie okazuj trwogi, a znoś ze spokojem wszelki Boży do-
pust, jako głód i chłód, biedę, chorobę i najście nie-
pożądanych ludzi.

Historia tej wsi jest pogmatwana jak jej 
wygląd. Do połowy XVI w. należała do 
Łużyc Górnych w królestwie czeskim, 
potem do Austrii, później – do Prus. 
„Duża i długa” – tak o niej mówiono  
i nic dziwnego, bo jest tak rozległa, że 
administracyjnie podzielono ją na trzy 
osobne – Dolne, Średnie i Górne. 
Problemy państwowe dotyczące wsi już 
dawniej dawały się we znaki, bo po woj-
nie 30-letniej Grabiszyce Dolne pozosta-
wały enklawą austriacką, podczas gdy 
dwie pozostałe części wsi należały już do 
Saksonii. A że pobliski Godzieszów też 
był austriacki, to obie wsie połączono spe-
cjalną drogą, zwaną „cesarską”, na której 
obowiązywały inne przepisy celne.

Dziś jeszcze widać, choćby w stylu za-
budowy, skutki historycznego rozdar-
cia. Wygląd wsi w jej różnych częściach 
jest zasadniczo inny, a i domy wygląda-
ją inaczej – są i szachulcowe, ale i bu-
dowane ze szlachetnej cegły. Spośród 
trzech obiektów, które można uznać za 
pałacowo-dworskie, dwa – w Dolnych  
i Górnych – były mocno zapuszczone.  
W pałacu w Średnich mieści się dziś 
szkoła. Dwór w Dolnych właśnie prze-
żywa remont dachu i elewacji zewnętrz-
nych, pałac w Górnych należący już do 
prywatnego właścicielka przeżył remont 
zabezpieczający dachu i elewacji, a na re-
mont wnętrz musi jeszcze zapewne po-
czekać. Rozległy park i dwa stawy dopeł-
niają obrazu rezydencji, powstałej dość 
późno, bo ok. 1830 r.

W starych szafach czekają już na zimę przetwory z przydomo-
wych owoców i warzyw...

... a piec chlebowy czeka na zdolnego zduna. Może komuś uda 
się uratować aromat pieczywa powstającego w tym miejscu?

Pałace Grabiszyc

Krzewie Wielkie wieś, która ma swoją długą historię ni-
gdy nie należała do znaczących, pomi-
mo, że najprawdopodobniej powstała 
już w XIII w. jako posiadłość rycerska, 
ale nie zbudowano tu dworu. 

W XV wieku jej część wykupił lubo-
mierski klasztor benedyktynek, w XVII 
właściciel, von Kyaw sprzedał klasztoro-
wi resztę wsi i aż do kasaty zakonu po-
zostawała częścią jego dóbr. W połowie 
XIX w. była w miarę bogatą miejscowo-
ścią, bo miała i szkołę, i młyn wodny, 
gospodę, torfiarnie i sto domów. Nie 
zbudowano tu kościoła. Nawet budowa 
linii kolejowej nie wpłynęła na rozwój 
wsi, bo nie powstał tu nawet przysta-
nek kolejowy. Dziś droga łącząca Jelenią 
Górę ze Zgorzelcem też omija Krzewie 
Wielkie szerokim łukiem...
Na zdjęciu: Krzewie Wielkie, w tle – 
Gryfów Śląski

Na pierwszej stronie gazety „Echa Izerskie”, ale i we wszyst-
kich naszych publikacjach i pamiątkach zamieszczamy logo 
– podobne do serca z czerwoną kropką w tle. To graficzne 
nawiązanie do jednego z najbardziej tajemniczych i cennych 
bogactw Pogórza, dziś już niemal nieosiągalnego – perły, 
„córki” skójki perłorodnej.

Perły rodziły się w potokach i rzekach Pogórza i Gór Izer-
skich, najwięcej – w Kwisie. Zwano je „ŁZAMI ANIOŁÓW”. 
Powstawały w muszli małży, skójki perłorodnej, żyjących  
w słodkich wodach, a środowisko rzek, dobrze natlenionych, 
ubogich w wapń, sprzyjało ich rozwojowi.
O perłach pisał m.in. przywołany już w tym wydaniu Gazety 
Kaspar Schwenkfeldt – „w piasku Kwisy łowią niekiedy ry-

Słowo o perle, czyli 
jak powstawało logo 
naszego Stowarzyszenia

bacy perły (…) jedne są małe, inne – wielkie, jedne połysku-
jące i dojrzałe, inne czerwone, albo w połowie białe”. Pereł 
swego czasu było tak wiele w okolicy, że w Miłoszowie pod 
Leśną urządzono ich szlifiernię. Ale „łzy aniołów” odradza-
ły się wolniej, bo rabunkowo prowadzony ich połów trzebił 
zasoby. Postanowienia władców (m.in. Augusta II Mocnego)  
o ustanowieniu okresu ochronnego i ograniczeniu połowów 
w 1729 r.) nie zdały się na nic. Z jednej strony pożądliwość 
zbieraczy, z drugiej – postępujące dynamicznie zanieczysz-
czenie wód, m.in., na skutek pojawiającego się przemysłu 
sprawiły, że już w XIX w. skójka zniknęła z izerskich potoków. 
W latach 60-tych XX wieku podjęto próby powtórnego osie-
dlenie tego małża, ale bez widocznego sukcesu…

Być może jednak natura zrobi swoje i skójka powróci do wód 
Pogórza Izerskiego. Nasze logo jest swoistym wspomnieniem 
o niej, ale i podkreśleniem, że na Pogórzu pojawiają się per-
ły – te naturalne, i te metaforyczne. Te drugie – to postawy  
i działanie ludzi, którzy budują nową rzeczywistość. O nie-
których z nich piszemy w tym wydaniu Gazety, o innych bę-
dziemy pisać w kolejnych.

Pałac w Grabiszycach Górnych

Dwór w Grabiszycach Dolnych
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Niemal każdy wjeżdżający to Płuczek Górnych przybysz musi 
ulec urokowi tej wsi, zabudowanej malowniczymi domami, 
w głębokiem wąwozie, nad wijącym się potokiem, nad któ-
rym przerzucone są mostki, omszałe na zielono, porośnięte 
mchem. I choć liczne z tych domów wymagają pilnego re-
montu, a dla niektórych wręcz na ten remont jest już za 
późno, to jednak nie zaciera to wrażenia, że wjechaliśmy do 
krainy wręcz bajkowej, zupełnie odmiennej od nieodległych 
przecież Ubocza, Pławnej, czy Olesznej.

– Tu jest naprawdę pięknie – dwie rozmówczyni nie mu-
siały mnie do tego przekonywać, ale dawały liczne dowody, 

Republika Maltanowo, 
czyli po prostu – Płuczki Górne

że i innym też się tu podoba. Przytaczały przykład jednej  
z byłych mieszkanek, z okresu sprzed 1945 r., której udało się 
– jako 17-latce – zbiec do amerykańskiej strefy okupacyjnej 
Niemiec, więc (wedle ówczesnych opinii) miała niesamowite 
szczęście, ale powróciła do Płuczek, bo nie wyobrażała sobie 
życia gdzie indziej.

Wiesława Fiszer, sołtys Płuczek, też nie pochodzi stąd, a z 
Grudziądza, ale przyjechała tu 30 lat temu i została z wła-
snego wyboru. Jolanta Mankiewicz wyjechała stąd z rodzica-
mi jako pięcioletnia dziewczynka, do zamożnego Jastrzębia 
Zdroju, ale kiedy tylko mogła sama decydować o swoim ży-
ciu, natychmiast tu powróciła i nie wyobraża sobie, że mogła-
by mieszkać gdzie indziej, choć pewnie „gdzie indziej” byłoby 
trochę łatwiej. 
– Pamiętam, że na początku życia w Jastrzębiu zaciskałam 
powieki i wyobrażałam sobie, że jak otworzę oczy, to będę  
w Płuczkach... To była taka dziecięca wiara w cud. Cud się nie 
ziścił, trzeba było wziąć sprawy w swoje ręce i wróciłam, gdy 
tylko mogłam – wspomina.

Płuczki są magentyczne i magiczne, a przecież nigdy nie były 
bogate. I teraz, i przed 1939 r. Więcej ludzi tu marzyło o chle-
bie, niż można sobie wyobrazić. – Właśnie ta Niemka, dziś 
staruszka, która wróciła po wojnie opowiadała, jak jej sąsiedzi 
chadzali do rzeźnika po wodę po wygotowanej kiełbasie, żeby 
mieć choć trochę tłuszczu do zupy... – opowiadają nasze roz-
mówczynie. – Bieda była więc trudnowyobrażalna, dziś też 
jest skromnie, ale przecież inaczej.

A może być jeszcze inaczej, bo obie panie mają na to liczne 
pomysły, niektóre z nich już się sprawdziły. Udało się pozy-
skać nieco pieniędzy z zewnątrz i dwa programy „Małe rączki 

– wielkie serca” oraz tzw. witacze – efektowne tablice na krań-
cach wsi, są zrealizowane. Udało się dzięki nadleśnictwu uzy-
skać drewno, z którego powstały efektowne kramiki. Dziś na 
przeróżnych festynach i jarmarkach Płuczkowianie nie roz-
stawiają tandetnych, pospolitych namiotów, a swoje gustow-
ne, lipowo-modrzewiowe stragany. Pani sołtys zabiegała kilka 
lat o to, by uzyskać pieniądze na utwardzenie drogi do ko-
ścioła. Udało się w końcu, choć efekt nie zadowala Wiesławy 
Fiszer. Położono tam betonową kostkę. Fakt, ludzie dochodzą 
do kościoła suchą nogą, nie muszą brnąć w błocie, ale wyglą-
da to szpetnie, zupełnie nie na miejscu. A Płuczki powinny 
być chronione w rozumieniu zachowania takiego wizerunku, 
który sam w sobie przyciąga. To sprawa dla radnych nowej 
Rady Gminy – zadbać o takie miejsca i zwrócić na nie uwagę. 
My w Płuczkach już to robimy, na własny rachunek i – póki 
co – niemal wyłącznie za własne pieniądze.

I na własne sposoby, co warto podkreślić. Niewiele jest wsi, 
które wydały własną mini-monografię, a Płuczki mają „Wieś  
z agatem w herbie”. Ostatnio organizuje się tu własnie coso-
botnie jarmarki. O godzinie 17, w świetlicy wiejskiej spotyka-
ją się z jednej strony miejscowi „producenci” wyrobów lokal-
nych – przetworów, dżemów, ciast, makaronów, czy miodu,  
a z drugiej – coraz liczniejsi klienci. Ludzie z miasta, znie-
chęceni kurczakami z super- i hipermarketów, smakującymi 
jak dorsze, a pachnącymi jak śledzie, przyjeżdżają do Płuczek 
w poszukiwaniu „kury, która chodzi po prawdziwym gnoju”. 
Pomysł tych kiermaszy zrodził się nagle, ale się przyjął i – co 
najważniejsze, jak podkreśla pani sołtys, W. Fiszer – ludzie 
wyszli z domów i zaczęli ze sobą rozmawiać o sprawach co-
dziennych, na co nie zawsze jest czas i ochota.
– Nie każdemu łatwo jest się otworzyć przed innymi – mówi 

W. Fiszer – a to dobra okazja, jedna z pierwszych, ale będą 
też inne. 

W planach pań Wiesławy i Jolanty jest „CZEREŚNIADA”, 
wielka impreza, która będzie początkiem lokalnego działa-
nia większej grupy mieszkańców. Dla każdego, kto zechce, 
znajdzie się coś do roboty, ale każdy będzie mógł z tego tortu 
skosztować nie tylko satysfakcji. Są tu liczne drzewa czere-
śniowe, jest „droga czereśniowa”, obsadzona starymi, rozsy-
pującymi się już drzewami. 

– Chcemy ją odtworzyć, ale z gatunkami tradycyjnych czere-
śni. Nawiązałyśmy już kontakt ze specjalistą – sadownikiem, 
który wie, jak preparować takie sadzonki i skąd je można ku-
pić. Zaprosimy na inaugurację najsławniejszego „Czereśnia-
ka”, Wiesława Gołasa, który przecież karierę aktorską zaczynał 
w Jeleniej Górze, więc może sentyment go do nas przyciągnie. 
Będą targi z przetworami, przepisami (bo przecież różne 
rzeczy robi się też z czereśniowych pestek i liści), dżemami,  

a nawet nalewką. Przepis na nalewkę już jest i cieszy się zro-
zumiałym zainteresowaniem.

– Są miejsca w Płuczkach – mówi Pani Jolanta – z których wi-
dać przy dobrej pogodzie całe połacie Dolnego Śląska, choćby 
Bolesławiec i Raciborowice, albo i Grodziec. Stała tam daw-
niej wieża widokowa, potem – traingulacyjna, dziś nie ma 
ich, ale przecież można je odbudować. Oczywiście, wszystko 
po kolei, żeby niczego nie zepsuć.

Płuczek bowiem nie można nie chronić. Taki krajobraz wsi, 
jakich już prawie nie ma jest bogactwem, które trudno oce-
nić. – Sama sobie wyrzucam, że wstawiłam okna plastyko-
we – mówi W. Fiszer – ale dom musiał być wyremontowany  
i ocieplony, a drewniane były poza moim zasięgiem. Jednak ja 
je znowu wymienię, obiecałam to sobie i temu domowi. A w 
ogóle może właśnie Płuczki zachowały swój charakter dlate-
go, że ludzie nie mieli pieniędzy na remonty w czasach, kiedy 

Czy wiecie, że...
Płuczki tuż po wojnie nosiły nazwę Maltanowo, bo wieś 
zaczęła się rozwijać po przejęciu jej górnej części  przez 
zakon Kawalerów Maltańskich, ale początki Płuczek się-
gają głębiej, bo 1217 roku, kiedy nadano mieszczanom ze 
Lwówka kilkadziesiąt łanów tutejszych gruntów. Dziś ist-
nieje tu Stowarzyszenie Maltanowo, 30-osobowa grupa, 
która zawiązała się w marcu 2010 r., a jej prezesem jest 
sołtys wsi, Wiesława Fiszer.

Czy wiecie, że...
Historia nie oszczędzała Płuczek – w 1427 r. wieś naje-
chali husyci. Niespełna dwa wieki później nowy kata-
klizm wojenny – wojna trzydziestoletniadoprowadziła do 
wyludnienia wsi i zniszczenia części domów. Nie inaczej 
było podczas III wojny śląskiej (1756-63). Nie oszczędziły 
Płuczek kłopoty związane z wojskami Napoleona, który 
nieopodal toczył ciężkie walki. Jakby nie dość było kata-
klizmów wojenych, to wieś dotykały też inne, jak choćby 
wielki pożar w grudniu 1868 r., który spustoszył część wsi 
do fundamentów 

Rozmaitość domów szachulcowych, typowych dla wielu wsi Pogórza Izerskiego, w Płuczkach Górnych jest ogromna. Mało która miejscowość może się szczycić takim bogactwem. Faktem jest, że niektóre z tych domów już nie doczekają się remon-
tu – uległy pożarowi, albo upływowi czasu, ale większość jest jeszcze do uratowania, choć z pewnością potrzeba na to sporo gotówki, której mieszkańcy nie mają. Brak pieniędzy – o ironio – sprawił, że te domy nie zostały zniszczone nieudolnymi 
remontami, a brak mieszkań i pieniędzy na budowę nowych – że wieś nie została zniszczona niemądrymi decyzjami władz, jak to miało miejsce w latach 60-tych XX w. choćby w zabudowie lwóweckiego Rynku. Płuczki Górne mogą być wizytówką 
i symbolem Pogórza, ale trzeba im w tym pomóc.
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królował eternit i podobne „cuda”? Dziś są nowe technologie, 
nowe materiały i nowe widzenie wartości krajobrazu. Mamy 
więc szansę i musimy to wykorzystać, ale... są ludzie, którym 
w tej pracy powinniśmy pomóc, bo sami tego nie zrobią, a ich 
domy nie wytrzymają jeszcze kilkunastu lat. Myśle, że takie 
są właśnie zadania dla lokalnego samorządu, rady gminy, ale 
i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, bo stamtąd należy 
ściągać pieniądze na realizację wspólnych, dużych planów.

A malutkie, choć tak samo ważne, dzieją się już dziś. Jolan-
ta Mankiewicz jest twórczynią pomysłu  skrzatów z Płuczek.  
I – co ważne – nie tylko pomysłu, ale i samych skrzatów. – Ła-
twiej jest mieć pomysł, który podrzuca się innym jak kukuł-
cze jajo, ja sama swoje realizuję. 

Jej skrzaty chowają się w konarach zmurszałych drzew, pso-
cą w trawie, będą w okresie świąt w szopce bożonarodze-
niowej... Są podziwiane na wielkich imprezach, od Lwówka, 
gdzie zachwyciły podczas Lwóweckiego Lata Agatowego, i w 

Poznaniu, gdzie były – wspólnie z twórczynią – zaproszone 
do promowania Dolnego Śląska. – W tym roku przed Święta-
mi Bożego Narodzenia wydamy kartkę świąteczną z naszymi 
skrzatami. Mieszkańcy Płuczek będą mogli wysyłać do rodzin 
i znajomych swoją kartkę. To już możemy obiecać – powie-
działy panie Jolanta i Wiesława.

W Płuczkach w sklepie można usłyszeć rozmowy, których 
obcy nie zrozumie. – „Proszę dwie łechty...” albo „ja chryma-
ła, chrymała, a ty – co?”... albo – „cały dzień kartofle sapa-
łam”... – Kto wie, że łechta, to margaryna, chrymanie to pu-
kanie, a sapanie, to hakanie ziemniaków? – My wiemy, my 
z Płuczek – słyszę w odpowiedzi. To wieś, gdzie żyją ludzie, 
którzy przyjechali zewsząd – z Serbii, Białorusi, Ukrainy, czy 
z Grudziądza. Razem czujemy się świetnie, a jest nas niemało, 
ok. 540 osób – mówi W. Fiszer. Jestem tu tak długo, a miejsco-
wi wciąż pamiątają, że przyjezdna. Ostatnio, gdy były huczne 
obchody rocznicy bitwy pod Grunwaldem, mąż otrzymywał 
telefony z wyrazami... współczucia, że znowu nam, „Krzy-
żakom”, Polacy i Litwini spuścili manto. To oczywiście były 
żarty, ale świadczą i o dobrych relacjach, i... dobrej pamięci 
mieszkańców.
W grudniu grupka z Płuczek pojedzie do niemieckiego Wil-
den na jarmark adwentowy. Pojadą – co oczywiste – także 
skrzaty. A potem wszyscy wezmą się do pracy, bo w przy-
szłym roku trzeba zorganizować w Płuczkach (bo gdzieżby 
indziej?!) Bieg Agatowy, może wydać książeczkę z bajkami 
o skrzatach, ilustrowaną zdjęciami płuczkowskich skrzatów. 
Panie Wiesława i Jolanta znalazły już fotografa i wydawcę... 
więc jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Płuczki będą 
miały znowu coś nowego, własnego... 

Policja – całkiem 
na serio 

i z przymrużeniem 
oka

dokończenie ze strony 1

Takich spraw w policyjnych protokołach jest więcej, bo każdy 
patrol spotyka się czasami z sytuacjami, których nikt by nie 
wymyślił, nawet dla potrzeb seriali telewizyjnych. Inny zło-
dziej, ale także w Gryfowie (to miasteczko, jak widać, pełne 
jest oryginałów) włamywał się do budynku mieszkalnego. 
Właściciel domu zawiadomił telefonicznie policję, ale po-
stanowił od razu spłoszyć złodzieja. Wyszedł po cichu przez 
okno w parterze i rzucił się w pogoń za uciekającym. Ten,  
w panice, zgubił buty. Policjanci schwytali go, gdy usiłował 
uciekać na bosaka, odnalezione na trasie ucieczki buty stały 
się dowodem w sprawie... 

Patrol ruchu drogowego sprawdzał w ramach rutynowych 
kontroli przejeżdżające pojazdy. Nagle jeden z nadjeżdżających 
zatrzymał się na widok policji i stanął na poboczu ok. 30 m 
przed patrolem. Policjanci bez żadnego problemu zdołali zo-
baczyć, że pasażer i kierowca (mężczyzna i kobieta) zamieni-
li się miejscami. Po chwili auto ruszyło, zostało zatrzymane 
do kontroli i okazało się, że oboje w samochodzie byli pijani, 
tyle, że kobieta, która podjęła się roli kierowcy – nieco mniej. 
Oboje trafili do sądu z aktem oskarżenia i oboje stracili prawo 
jazdy.

Także w Gryfowie (!) policjanci zostali powiadomieni, że ja-
kiś człowiek trzyma sarnę... na sznurku. Skierowany tam pa-
trol faktycznie zastał mężczyznę, który (na pasku wprawdzie) 
trzymał sarnę zawiadomił policję. Sarna bowiem plątała się 
po mieście, a mężczyzna obawiał się, że może stać się przy-
czyną wypadku, więc ją złapał i wezwał policję, by pomogła 
odtransportować zwierzę do weterynarza, bądź leśnictwa.
Codzienność naszej pracy nie jest aż tak zabawna – powie-
dział M. Madeksza. – Często mamy do czynienia z tragicz-
nymi zdarzeniami, i drogowymi, i wynikającymi z fatalnych 
okoliczności popełniania przestępstw, które niekiedy kończą 
się śmiercią złodzieja, jak w Orłowiach, kiedy dwóch mło-
dych mężczyzn usiłowało kraść złom i jeden z nich został po-
rażony śmiertelnie prądem. Uważali (niesłusznie), że napięcie 
jest odłączone od sieci, skoro fabryka już dawno nie pracuje. 
Okazało się, że to przyłącze nadal działa, bo zasilało jeszcze 
innych odbiorców, ale ta pomyłka dla jednego ze złodziei 
skończyła się fatalnie.

Funkcjonariusze często spotykający się z nieszczęściami, są 
szczególnie wyczuleni na potrzebę niesienia pomocy. Ma-
riusz Skrobuk, honorowy dawca krwi, policjant ze Lwówka 
oglądał swego czasu jakiś program telewizyjny o potrzebie 
pobierania szpiku do ratownia ludzkiego życia. Zainspiro-
wany tym, poprosił kolegów z lwoweckiej Komendy, by też 
poddali się badaniu, czy mogą być dawcami. Znalazło się aż 
15 funkcjonariuszy, ale zrodził się pomysł, by tę inicjatywę 
zgłosić szerzej. Skutek jest taki, że w konsekwencji inicjatywa 
lwóweckiego policjanta skończyła się tym, że ponad 200 osób 
zostało zarejestrowanych, jako możliwi dawcy. W tej grupie 
są też uczniowie z klas o profilu policyjnym w liceum w Lu-
bomierzu (o tym napiszemy osobno, podobnie jak o policjan-
tach, których interesujące pasje pozazawodowe zachęcają do 
naśladownictwa).

Czy wiecie, że...
Dwa, a nawet trzy 
Kościelniki
Kościelniki Dolne i Górne dzieli rzeka, ale przede wszyst-
kim... historia. Choć obie wsie leżą równolegle do siebie 
po obu brzegach Kwisy, to mostków między nimi niewie-
le, bo rzeka była przez wieki granicą państw i religii. Na 
zachodnim dominowali ewangelicy, na wschodnim – ka-
tolicy. Żeby sprawy były jeszcze bardziej skomplikowa-
ne, wszystkie trzy wsie (bo są jeszcze Średnie) miały w 
pewnym okresie zupełnie różnych właścicieli, ale do dziś 
nie wiadomo, która z tych wsi była najstarsza. Średnie z 
pewnością były najbogatsze, bo do dziś zachował się tu 
okazały pałac

Rozmaitość domów szachulcowych, typowych dla wielu wsi Pogórza Izerskiego, w Płuczkach Górnych jest ogromna. Mało która miejscowość może się szczycić takim bogactwem. Faktem jest, że niektóre z tych domów już nie doczekają się remon-
tu – uległy pożarowi, albo upływowi czasu, ale większość jest jeszcze do uratowania, choć z pewnością potrzeba na to sporo gotówki, której mieszkańcy nie mają. Brak pieniędzy – o ironio – sprawił, że te domy nie zostały zniszczone nieudolnymi 
remontami, a brak mieszkań i pieniędzy na budowę nowych – że wieś nie została zniszczona niemądrymi decyzjami władz, jak to miało miejsce w latach 60-tych XX w. choćby w zabudowie lwóweckiego Rynku. Płuczki Górne mogą być wizytówką 
i symbolem Pogórza, ale trzeba im w tym pomóc.

Kościół w Płuczkach
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UroDZINy GołĘbIarKI
Turniej lotów gołębi pocztowych, Zapiecek u Gołębiarki, 
konkurs Miss Foto Gołębiarki czy tort urodzinowy to tylko 
niektóre z atrakcji, które towarzyszyły tegorocznemu Świętu 
Miasta i Gminy Wleń czyli „Urodzinom Gołębiarki”.  Wleń 
jest miasteczkiem, które gołębiami żyje na co dzień, nie tylko 
od święta. To tutaj mieszka wielu miłośników tych ptaków,  
którzy hodują  gołębie  dla czystej  przyjemności od wielu 
lat. 

Zdarzyło się latem...

Tegoroczna impreza  od-
była   się w dniach 24/25 
lipca, a program skiero-
wany został głównie  do 
najmłodszych. W sobotę 
były to m.in. warsztaty  
artystyczne  i  koncert 
laureatów festiwalu pio-
senki dziecięcej „Zakrę-
cona Nutka”. Podczas 
pierwszego dnia  na sce-
nie dominowały forma-
cje taneczne i zespoły,  
a wśród nich gwiazda 
wieczoru Bracia Kindla. 
Od wczesnych godzin po-
rannych w niedzielę roz-
poczęto  obchody Święta 
Miasta i Gminy Wleń, 
turniejem wędkarskim i turniejem Lotów Gołębi Poczto-
wych, którym towarzyszyła wystawa  oraz targi gołębi i pta-
ków ozdobnych na targowisku miejskim. Przeprowadzono 
warsztaty artystyczne dla dzieci, odbyła się sesja zdjęciowa 
pod pomnikiem wleńskiej Gołębiarki dla pań i dziewcząt, 
które rywalizowały o tytuł Miss Foto Gołębiarki.  W trakcie 
uroczystej  Gali  wręczono  statuetki  „Gołębie Serca”  dla osób 
zasłużonych dla kultury.  Punktualnie o godzinie osiemnastej 
przy uroczystym torcie gołębiarki  wypuszczono 700 gołębi 
pocztowych, które widowiskowo przefrunęły nad wleńskim 
rynkiem.  Niezwykle emocjonująco przebiegał konkurs  zor-
ganizowany dla Panów, w którym główną nagrodą była Rand-
ka z Gołębiarką. Święto Gminy i Miasta zakończył pokaz 
sztucznych ogni i występ gwiazdy wieczoru „Siwy dym”. 

GaLa IZErSKa

Ciemne  chmury i  deszcz towarzyszyły podczas pierwsze-
go dnia tegorocznej  GALI IZERSKA – plenerowej imprezy 
folkloru odbywającej  się rokrocznie na stadionie miejskim 
w Mirsku. Pomimo kapryśnej pogody humory dopisywały. 
Przeprowadzono konkurs rękodzieła artystycznego i żywno-
ści ekologicznej Pogórza Izerskiego RĘKODZIEŁO, jak rów-
nież program estradowy dla dzieci i Ogólnopolski Przegląd 
Zespołów Rockowych „Rock nad Kwisą”.  Podczas imprezy 
nie zabrakło gwiazd polskiej estrady, wystąpił m.in. Pectus, 

Maciej Maleńczuk z zespołem Psychodancing, Małgorzata 
Roztoczyńska i  kabaret Łowcy B. Do późnych godzin noc-
nych uczestnicy mogli bawić się na dyskotece z Muzycznym 
Radiem  prowadzonej przez Macieja Wowk i Annę Tarkotę. 
W niedzielę odbyło się Uroczyste otwarcie Gali Izerskiej, 
któremu towarzyszyły prezentacje  tradycyjnych potraw  
i występy zespołów tanecznych,  folklorystycznych. W trak-
cie imprezy wręczono statuetki „Izerskie Kryształy” dla naj-
bardziej zasłużonych dla regionu. Punktem finałowym był 
wielki korowód z polonezem, który zakończył oficjalnie część 
artystyczną poświęconą kultywowaniu tradycji folklorystycz-
nych. Zwieńczeniem niedzielnego wieczoru był zachwycający 
pokaz fajerwerków oraz  biesiada pod izerskim niebem.
Gala Izerska –  Święto Miasta Mirsk jest największym ple-
nerowym wydarzeniem kulturalnym odbywającym się na 
obszarze działania  LGD Partnerstwo Izerskie utrzymanym  
w  tematyce  izerskiej tradycji i folkloru. Już teraz zapraszamy 
w przyszłym roku na kolejną Galę Izerską, gdzie z pewnością 
nie zabraknie akcentów folklorystycznych, degustacji potraw 
regionalnych i jarmarku rękodzieła artystycznego. 

KwISoNaLIa 
w GryfowIE ŚLąSKIm
W dniach 11-13 czerwca w zakolu rzeki Kwisy odbyła się do-
roczna impreza. „Kwisonalia”, bo o nich mowa, to impreza  
o ogólnopolskim charakterze, która od 11 lat bawi mieszkań-
ców i gości przybyłych na tereny Pogórza Izerskiego. Głównym 
obchodom tego święta towarzyszy wiele atrakcji min. zawody 
wędkarskie o „Złoty haczyk” Burmistrza Gryfowa Śląskiego, 
spływ rzeką Kwisą „na czym kto może”, Turniej Miast „O ga-
lon wody święconej przemienionej w wino”, a było też coś dla 
podniebienia – konkurs kulinarny „Smaki Kwisy”. 
Przez trzy dni na estradzie i poza nią można było zobaczyć 

m.in.pokazy tańca towarzyskiego, program artystyczny przy-
gotowany przez młodzież szkolną, warsztaty pszczelarskie, 
wystawę rzeźby z piaskowca. Główną atrakcją sobotniego 
wieczoru był zespół Leszcze, zaś w niedziele wystąpił Andrzej 
Piaseczny z zespołem. Organizatorzy przygotowali liczne sto-
iska z gastronomią, zadbali też o najmłodszych, którzy mogli 
się bawić w wesołym miasteczku. Ogromnym zaintereso-
waniem cieszył się spływ „Na czym kto może”, gdzie sensa-
cję wzbudziła para młodych ludzi przebranych za przybyszy  
z wyspy Gryfin, którzy zostali zwycięzcami tej konkurencji, 
ale był też pływający czołg, tratwy, ciągnik marki URSUS  
i wiele innych. Style przeprawy przez Kwisę  były różne, ale 
śmiechy było co niemiara.
„Kwisonalia” za rok, zapewne atrakcji będzie jeszcze więcej.

 

PIEcZENIcA 2010
Gościszów – wieś malowniczo położona na Pogórzu Izerskim 
była już po raz dziewiąty gospodarzem imprezy plenerowej 
Święta Pieczenicy.  Miejsce   nie pozostaje bez znaczenia,  gdyż 
to  przede wszystkim impreza promująca zwyczaje mieszkań-

ców Gościszowa i Nowogrodźca, w większości reemigran-
tów z terenów dawnej Jugosławii, którzy przywieźli przepisy  
i umiejętności  przygotowania „pieczenicy”, czyli pieczonego 
prosiaka.  Tradycje i obrzędy  przekazywane są z pokolenia 
na pokolenie i pielęgnowane do dziś. Stąd też w Parku Dwor-

skim w Gościszowie  uczestnicy mogli nie tylko posmakować 
tradycyjnej potrawy, ale również zobaczyć w jaki sposób się ją 
przygotowuje i piecze na kiju nad ogniskiem.  
Przygotowano również wiele innych atrakcji:  występy zespo-
łów, konkursy, wybór Gościszowiana i Gościszowianki Roku 
oraz turniej o „Złoty Ryj”, w którym zaprezentowały się  dwie 
reprezentacje: Gmina Nowogrodziec oraz ekipa z Gminy 
Siedlec. W trakcie rywalizacji drużyny zmierzyły się w 9 wy-
szukanych konkurencjach m.in. rzut na odległość świńskim 
ogonem, opowiadanie „nie świńskich kawałów”, oddzielanie 
skóry od słoniny czy najbardziej usypiające ziewanie. 
Pieczenica to przede wszystkim kulinarna uczta dla sma-
koszy, ale także doskonałe miejsce dla rekreacji i zabawy.  
Obchodom Święta towarzyszyły występy zespołów folklory-
stycznych oraz  gwiazd polskiej estrady, natomiast  gościem 
specjalnym był Bolesław Osipik, który przejechał na rowerze 
300 tys. km.
Pieczenica  odgrywa  ważną rolę w życiu kulturalnym i spo-
łecznym całej Gminy Nowogrodziec.  To impreza promocyj-
no-integracyjna mieszkańców, która wyróżnia się spośród 
pozostałych wydarzeń kulturalnych na naszym obszarze, 
przede wszystkim zachowaniem obyczajów i kultywowaniem 
tradycji jugosłowiańskich. 

UroDZINy JaKUba
– DNI ZAWIDOWA 2010
Tegoroczne obchody Urodzin Jakuba miały nieco skromniej-
szy charakter niż przed laty, co nie znaczy, że nie obfitowały  
w szereg atrakcji. Obchody święta rozpoczęły się 27 sierpnia 
turniejem tenisa stołowego, w kolejny weekend rozegrano 
Turniej Streetballa o puchar Prezesa PGE Kopalni Węgla Bru-
natnego Turów S.A. i rozstrzygnięto konkurs na „Najpiękniej-
szą posesję 2010 w mieście Zawidów”. W piątkowe popołu-
dnie świętowała młodzież  przy muzyce rockowej, natomiast 
w sobotę spędzić można było oglądając występ kabaretu i słu-
chając koncertu w wykonaniu Oli Ost i Tomka Kalczyńskie-
go. Obchody zakończyły się dyskoteką w rytmach z lat 80-90, 
dochód z której został przeznaczony na rzecz powodzian.
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Zdarzyło się latem...

„NIEcoDZIENNa ImPrEZa” w moJESZU…
„Niecodzienne Jarmarki Dziedzicowe w Mojeszu”  to pierw-
sza impreza w regionie, której uczestnicy mogli „przenieść się 
w odległe czasy” i poznać historię regionu, którą przybliżył 
Józef Andrzej Bossowski, historyk fascynujący się w szczegól-
ności wojskami napoleońskimi.  Inicjatorami i pomysłodaw-
cami imprezy  byli członkowie Stowarzyszenia Srebrna Dolina 
i Rada Sołecka Wsi Mojesz. Największą atrakcją były oczy-
wiście wojska napoleońskie, które przemaszerowały dumnie  
przez rynek lwówecki  a także inscenizacja bitwy, która odby-
ła się w Mojeszu. Wydarzeniom towarzyszyły wystrzały salw 
armatnich i dźwięk bębnów, co dodatkowo pozwoliło przy-
bliżyć atmosferę tamtych zdarzeń.  Żołnierze rozbili obóz,  
w którym panowały warunki nawiązujące w pełni  do wyglądu 
XIX-wiecznego obozu wojsk napoleońskich. Nie bez powodu 
imprezie towarzyszyły jarmarki rękodzielnictwa i produktów 
regionalnych,  które nawiązywały do jarmarków z 1813 roku, 
kiedy to mieszkańcy wystawiali swoje produkty na sprze-
daż, wiedząc że głodnym żołnierzom będzie można sprzedaż 
praktycznie wszystko. Na straganach w Mojeszu  można było 
kupić rękodzieła artystyczne i użytkowe oraz skosztować do-
mowych, tradycyjnych wypieków i potraw. 
Cała impreza powstała dzięki zaangażowaniu i pracy przede 

wszystkim mieszkańców wsi, którzy budowali stragany i przy-
gotowywali inscenizacje. Kobiety odpowiedzialne były za 
przygotowanie ciast, potraw i chleba, którymi rozkoszowali się 
uczestnicy imprezy. Wspólna pracy przy organizacji przedsię-
wzięcia dobrze wpłynęła na integracją mieszkańców. Ponadto 
przy pracach organizacyjno-porządkowych pomagali wycho-
wankowie Zakładu Poprawczego z Jerzmanic Zdroju, który 
od lat współpracuje z sołectwem Mojesz.  W zorganizowaniu 
imprezy pomogło w szczególności Nadleśnictwo Lasów Pań-
stwowych z Lwówka Śląskiego, użyczając nagłośnienia i wypo-
sażenia koniecznego do aranżacji jarmarku.  Dzięki  życzliwo-
ści sponsorów organizatorzy mogli ugościć grupy historyczne 
obozów napoleońskich i wszystkich zaproszonych gości. 
Impreza spotkała się z ogromnym uznaniem uczestników, 
którzy rokują jej powodzenie w kolejnych latach. Organi-
zatorzy  zapowiadają, że w przyszłym roku w dniach 20-21 
sierpnia 2011 odbędą się „Imieniny Napoleona 2011”, gdzie 
uczestnicy ponownie  przeniosą się w odległe czasy i będą 
mogli poczuć klimat napoleońskich czasów. Szczegółowe in-
formacje dotyczące imprezy można znaleźć na stronie inter-
netowej  autorstwa  Józefa Andrzeja Biossowskiego – www.
bossowski.pl.

fESTyN roDZINNy w PłUcZKach GÓrNych

Agaty i pola agatowe wystąpiły w roli głównej w trakcie festy-
nu rodzinnego, który odbył się w dniu 19 czerwca  w Płucz-
kach Górnych. Impreza rozpoczęła się odsłonięciem drew-
nianej tablicy pamiątkowej oraz prezentacją logo wsi, które 
przedstawia kopacza agatów. W czasie imprezy nie zabrakło 
wycieczki edukacyjnej na pola agatowe, gdzie uczestnicy mo-
gli zbierać minerały, słuchając wykładu „agatowego dziad-
ka” który wyjaśnił genezę powstania i omówił walory tych 
niezwykłych kamieni. Odbył się również pokaz cięcia i szli-
fowania agatów, a uczestnicy którzy znaleźli minerały mie-
li okazję przy pomocy fachowca przeciąć i oszlifować swoje 
znalezisko. Kiedy już zakończono poszukiwania, rozpoczęto 
uroczystą biesiadę. Pani sołtys wraz z gospodyniami  przygo-

towała  przysmaki, które gościły na płuczkowskich stołach. 
Nie zapomniano również o najmłodszych uczestnikach, dla 
których zorganizowano liczne gry, zabawy i konkursy. Atrak-
cją był mecz pomiędzy drużyną mężatek i panien, o puchar 
Burmistrza Lwówka Śląskiego.
Festyn w Płuczkach to okazja do pokazania  nowego, promo-
cji  miejscowości i zapoczątkowania zmian w swojej „małej 
ojczyźnie”. Dzięki funduszom pozyskanym z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Dol-
nośląskiej Odnowy Wsi podlwówecka wieś zorganizowała 
wspaniałą imprezę, będącą doskonałą okazją do integracji 
mieszkańców. 

aGaTowa TrZyNaSTKa
Lwóweckie Lato Agatowe odbywało się już po raz trzynasty, 
ale słusznie nikt się nie obawiał pecha. LLA 2010 było jak 
zwykle udane. Prawie 200 stoisk z minerałami, począwszy od 
agatów z Płuczek Górnych, skończywszy na odległych krajach 
Afryki, Ameryki Południowej i Azji. Wystawcy oblegani byli 
zarówno przez zwyczjnych klientów, którzy nie są znawca-
mi mineralogii, choć lubią kamienie ozdobne, ale też przez 
znawców – kolekcjonerów i naukowców.
Scena oblegana była przez widzów, bowiem tradycyjnie za-
dbano o muzykę dla wszystkich – od popularnych zespołów 
ludowych z różnych krajówm orkiestry dęte, kabarety, aż po 
zespoły rockowe "z najwyższej półki".

Kro chciał (a chciało wielu) raczył się piwem (ponownie swo-
je piwo po niedługiej przerwie zaprezentował m.in. browar 
we Lwówku Śląskim) i specjałami gastronomicznymi, wśród 
których smakosze wyróżniali potrawy mięsne oraz sery twar-
de, ale powstałe w gospodarstwach ekologicznych o smakach, 
jakich się w sklepach nie spotyka.

Oczywiście minerały były kanwą LLA 2010, ale nie zabrakło 
też innych wyrobów, m.in. z drewna, wosku pszczelego, szkła, 
tkanin, świec zapachowych... Nie sposób wymienić choćby 
pobieżnie asortyment oferowany klientom, bowiem był nie-
zwykle szeroki. Oczywiście popisy siłaczy, którzy walczyli  
o tytuł Mocarza Agatowego, czy koncerty Walonów oraz 
pokazy cięcia i szlifowania kamieni cieszyły się wielkim za-
interesowaniem, podobnie, jak wystawy okazów i fotografii. 
Imponujący przemarsz uczestników na inaugurację LLA za-
chwycił widzów, w tym delegacje z miast zaprzyjaźnionych 
z Czech, Niemiec, i Francji, które tradycyjnie uczestniczą 
w LLA już od kilku lat. Zagraniczni goście wzięli udział  
w scenicznej rywalizacji, ale przede wszystkim odbyli wspól-
ną konferencję, podczas której rozmawiano m.in. o doświad-
czeniach samorządów w pozyskiwaniu środków unijnych na 
lokalne przedsięwzięcia.
Najważniejsze jednak były agaty... i ludzie w nich zakocha-
ni. Kilkadziesiąt tysięcy (!) klientów przewinęło się przez trzy 
dni wśród stoisk na lwóweckim rynku.
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Zabytki sakralne – świadectwo nie tylko historii i wiary
Ale do dziś w wielu miejscowościach może-
my widzieć ślady swoistej tolerancji, w nie-
zbyt wielkich nawet wsiach stały bowiem 
(najczęściej blisko siebie) dwa kościoły – 
ewangelicki i rzymsko-katolicki. Można to 
zobaczyć m.in. w Pasieczniku, gmina Lubo-
mierz (po ewangelickim została wieża), ale 
też w Siedlęcinie, i in.

W tym wydaniu „Ech Izerskich” zapraszamy 
do odwiedzenia niektórych kościołów, a ta 
publikacja stanowi początek dalszych wędró-
wek i opowieści o świątyniach, bowiem naj-
częściej właśnie kościoły przetrwały wieki. 
Domy mieszkalne, fabryki, nawet pałace po-
padały w ruinę, albo są głęboko przebudowa-
ne. Kościoły, wznoszone przez znakomitych 
architektów i budowniczych przetrwały całe 
wieki. 

Publikując kilka zdjęć zapowiadamy dalszy 
ciąg naszej wędrówki, a jednocześnie prosi-
my o wskazanie nam tych kościołów, z który-
mi Waszym zdaniem – należy poznać wszyst-
kich Czytelników Gazety. Powędrujemy tam 
zgodnie z Państwa sugestią...

dokończenie ze str. 1

Zabytkowa kamienna chrzcielnica w kościele pw. Ścięcia św. Jana 
Chrzciciela w Starej Kamienicy, powyżej – zdjęcie lotnicze frag-
mentu wsi z tym kościołem.

oleszna Podgórska
Blisko siebie stały tu dwa kościoły. Ze starszego, 
katolickiego, została już tylko kamienna wieża. Ko-
ściół, o istnieniu którego pisano już u schyłku XIII w. 

swój ostateczny kształt zyskał na przełomie XV/XVI w., ale nie przetrwał nazbyt długo.  
W  XIX w. (w 1824 lub – jak chcą inni historycy – 1885 r.) został rozebrany, ponoć ze względu 
na budowę linii kolejowej. Dziś ta linia także nie jest już czynna, a z kościoła pozostała tylko 
kamienna wieża. Drugi kościół, dziś katolicki, pw.  Przemienienia Pańskiego, został wzniesio-
ny w latach 1835-38, jako ewangelicki. Przyciąga wzrok wieża tego kościoła, wolnostojąca, ale 
połączona z głównym budynkiem dziwaczną arkadą.

Lubomierz – bomba w kościele

Dopiero u schyłku 2010 r. udało się ostatecznie doprowadzić do konserwacji barokowego fre-
sku wschodniego przęsła nawy głównej. Metaforycznie – to była „bomba” mistrzostwa kon-
serwatorów, ale i dosłownie fresk ucierpiał na skutek bomby, która rozbiła sklepienie kościoła 
w ostatniej fazie II wojny światowej. Lotnicza bomba – na szczęście – nie wybuchła, co można 
uznać za cud. Ale... swoim impetem i ciężarem  uszkodziła sklepienie z warstwą malarską.
Prace były nader skomplikowane, bowiem należało je prowadzić na wysokości prawie 25 m 
(prawie 10 pięter). Konserwatorzy z Krakowa pod kierownictwem dr Pawła Bolińskiego do-
prowadzili do pierwotnego stanu fresk i odnowioną podobiznę Matki Bożej Wniebowziętej, 
dzieło J.W. Neunhertza będziemy mogli już wkrótce oglądać w pełnej krasie. A i cały zespół 
klasztorny wart jest wizyty, co widać na lotniczej fotografii.

Grudza
Kościół pw. Najświętszej Marii Panny, późno-
gotycki, powstał dla katolików w końcu XV 
w., przebudowany został przez ewangelików 

(niektórzy twierdzą,że wręcz wzniesiony na 
nowo w okresie 17765-68). Służy miesz-
kańcom wsi z dwóch gmin – z jednej strony 
Grudzy w gminie Mirsk, z drugiej – jest ko-
ściołem parafialnym dla Janic, w gminie Lu-
bomierz, choć teoretycznie janiczanie mogli-
by mieć parafię w pobliskim Pasieczniku.

Złotniki
W tej miejscowości – w odróżnieniu od po-
przednich – istniejący tu kościół powstał 
jako świątynia ewangelicka, ok. 1685 r. Pół-
tora wieku później (1835-39) odbudowano 
go po pożarze. Dziś – kościoł katolicki pw. 
św. Józefa Oblata. Zwraca uwagę oryginalny 
kształt – niewysoka, prostokątna wieża, ale 
bryła kościoła zakończona jest półokrągłą 
absydą, jakby architekt chciał tym złagodzić 
kanciasty wygląd obiektu.

Proszowa
Ten kościół – pw. św. Jana Chrzciciela, 
powstał na przełomie XV/XVI w., z wieżą  
u dołu kwadratową, u góry – ośmioboczną. 
Istniający dawniej we wsi kościół ewange-
licki nie zachował się. Zbudowany w latach 
1742-44, z nietrwałych materiałów, bezwie-
żowy, został ostatecznie rozebrany w latach 
80-tych XX w.

Radomierzyce – wieś i kościół, z prawej widoczne obiekty dawnego przejścia granicznego
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Ten zamek wygląda dobrze z każdej strony 
– chciałoby się powiedzieć. Z pewnością – 
jest wizytówką Pogórza, choć przydałoby się 
więcej dbałości o przyzamkowe obiekty, bo 
najbliższe otoczenie zamku jest – delikatnie 
mówiąc – niezachęcające. I co z tego, że Czo-
cha w swoim kształcie obecnym, to budowla 
pochodząca... z początku XX w., o czym mało 
kto wie. Na miejscu starego zamczyska boga-
ty producent cygar z Drezna zbudował (przy 
użyciu wielu elementów autentycznej wa-

czocha

rowni, istniejącej 
na tym wzgórzu) 
zamek prawie od 
nowa. I prawie od 
razu stał się ma-
gnesem dla turystów z Berlina i Saksonii. Tak 
jest do dziś, bo przecież ludzie lubią bajki.  
A dziś nie zdajemy sobie sprawy nawet z tego, 
że przecież ta woda, okalająca cypel, na któ-
rym stoi zamek zalała jar także dopiero w XX 
w., bo wtedy zbudowano kilka zbiorników 

retencyjnych po wielkiej powodzi z 1897 r. 
Wcześniej tędy płynęła wąska i niegłęboka 
Kwisa... 
Ale przecież lubimy bajki, więc Czocha jawi 
się nam jako średniowieczna warownia na 
cyplu jeziora. I niech tak zostanie. 

Kontynuujemy konkurs o tytuł Miss Pogórza, prezentując ko-
lejną kandydatkę. Przypominamy, że w poprzednim wydaniu 
„Ech” również publikowaliśmy zdjęcia, a w kolejnym, który 
ukaże się w pierwszej połowie grudnia br. – następne zdjęcia 
kolejnych dziewczyn – jednej, bądź kilku, jeśli zgłosi się ich 
więcej.

Przypominamy też o licznych nagrodach, które czekają na od-
ważne dziewczyny, m.in. profesjonalnych sesjach fotograficz-
nych, możliwości zamówienia fryzury w renomowanym zakła-
dzie fryzjerskim – Studio Fryzur i Wizażu „Markiza” w Jeleniej 
Górze (zdjęcia fryzur z tego Studia prezentujemy od kilku już 

Konkurs o tytuł Miss Foto Pogórza Izerskiego
wydań na I stronie „Ech Izerskich”, dziś także). Oczywiście, lau-
reatki będą mogły zamówić fryzurkę mniej awangardową, jeśli 
tylko będą chciały.
Przewidywane są też nagrody rzeczowe. 

Jesteśmy przekonani, że dobre fotograficzne portfolio (zestaw 
kilkunastu zdjęć w różnych pozach) przyda się urodziwym 
dziewczynom, które będą startować w rywalizacji o tytuł Miss. 
A o wyborze laureatek zdecydują Czytelnicy w głosowaniu,  
o regułach którego poinformujemy w kolejnym wydaniu ga-
zety.

Dziś – Edyta, która wprawdzie nie mieszka już na Pogórzu, ale 
tu się urodziła, tutaj nadal zamieszkują jej rodzice i znajomi 
(więc liczy na ich głosy). Studentka. – Nie chcę być w przy-
szłości modelką, nie zamierzam pracować w branży reklamy, 
ale chcę mieć dobre zdjęcia z okresu młodości, więc wykorzy-
stałam tę okazję, by pozować. A jeśli w dodatku mam szansę 
uczestniczyć w konkursie – tym lepiej, bo więcej zabawy.
Edyta już jest właścicielką portfolio z dziesięcioma swoimi 
rozmaitymi zdjęciami, z których trzy tu prezentujemy. Zain-
teresowane kandydatki prosimy o zgłaszanie się do Redakcji 
(namiary w stopce). Każda z Was pozuje w swoich ulubionych 
ubraniach, ale studio fotograficzne zapewnie też inne kostiu-
my, gdyby okazało się, że pragniecie rywalizować jako dama  
z okresu baroku lub dziewczyna z Dzikiego Zachodu. W przy-
padku osób niepełnoletnich (16-17 lat) obowiązuje pisemna 
zgoda rodziców. Zapraszamy.

Jedna tylko uwaga – jeśli zdjęcie przesłane do nas będzie wy-
konane przez Was lub bliskiej Wam osoby, to prosimy o poda-
nie danych (nr telefonu, data wydarzenia, nazwiska i imiona 
osób widocznych na zdjęciu), byśmy mogli to zweryfikować. 
Ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych, ochro-
nie wizerunku, itp. musimy zadbać o to, by posiadać zgodę 
osób zainteresowanych na publikację takich zdjęć.

A dziś – ślub w Wojcieszycach, w gminie Stara Kamienica. 
Piękny kościół, wspaniale zdobiony ołtarz i Młoda Para, Mag-
da i Dawid, wkraczają na nową drogę życia. Zapraszamy ko-
lejne osoby, by mogły podzielić się z nami swoją radością.

Twój ślub w naszej gazecie
dokończenie ze str. 1
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Co to jest?
Kolejna zagadka jest porażająco łatwa. W jednej z miej-
scowości Pogórza, na budynku dawnego sanatorium, 
będącego także dziś obiektem szeroko rozumianej 
opieki medycznej znajduje się oryginalna figura. Pyta-
nie jest proste – kogo przedstawia i dlaczego właśnie na 
tym budynku została ustawiona?

ZaGaDKa DLa cZyTELNIKÓw

...nieistniejącego domu najczęściej bywa obrzydliwie wyglądającą ruiną, ale... Można go zachować na posesji tak, że jest fan-
tastyczną ozdobą. W Proszowej sporo jest budynków w fatalnym stanie. Ten widoczny na zdjęciu już w ogóle nie istnieje,  
a jednak zwraca uwagę urodą. Właściciele wpadli na pomysł, jak zadbać o to, by pamiątka po starym domostwie chroniła ich 
prywatność, a jednocześnie była efektowną ozdobą całej posesji. Gratulujemy, zachęcamy do kopiowania dobrych wzorów.

Fragment starego muru...

Od strony Wojciechowa – PILICHOWICE, ale kiedy wyjeż-
dżamy z niej w stronę Wojciechowa – PILCHOWICE. Dro-
gowcy mogliby się zdecydować, bo wstyd, że za pieniądze  
z kieszeni podatników wypisują głupoty na dobrej blasze.
Oczywiście – wieś nosi nazwę PILCHOWICE i byłoby miło, 
gdyby ten, co zamówił felerną tablicę za własne pieniądze ją 
wymienił.

Jaką nazwę nosi ta wieś?
Korzeń okazałego buka, z jego pęknięciami i rzeźbą jako żywo 
skojarzył się nam ze słoniem, który – mrużąc oko – legł w li-
ściach z wyciągniętą trąbą. A może mamy przerost wyobraźni? 
Jeśli nasi Czytelnicy znajdą podobnie niezwykłe korzenie lub 
gałęzie i prześlą nam swoje zdjęcia i swoje skojarzenia – opubli-
kujemy je i ufundujemy nagrodę książkową dla najlepszych.

Śpiący słoń

Doniczka?
Można wysadzić kwiaty w starej oponie (nienajlepszy zwy-
czaj), ale można też wykorzystać fragment pnia ściętego drze-
wa na efektowny klomb. Polecamy ten drugi sposób, w Woj-
ciechowie już na to wpadli.

Uczestniczymy w wielu zebraniach, podczas których 
wielu ludzi opowiada o sprawach dla nich najważniej-
szych, albo po prostu lubi, by inni ich słuchali. Niestety 
czasami mówią głupstwa, nawet tego nie słysząc, bo naj-
trudniej jest usłyszeć siebie...

...u nas jest małe bezrobocie, bo od nas najszybciej wyjeż-
dżają zagranicę

...jeśli chcemy coś podnosić to trzeba mieć potrzeby i możli-
wości (rzecz o podatkach)

...w grę wchodzi gra o pewne pieniądze, które są pewne

...będą czynione pozytywne klimaty przy wymianie dachu 
dachówkowego

...kolega jest trochę młodszy (ma 94 lata), to lepiej pamięta 
– (na zebraniu kombatantów uwaga 96-latka)

...uchwała, jak uchwała, głosowanie, jak głosowanie, ale 
trzeba mieć świadomość

...nieważne jaką legitymacją kto się legitymuje

...ograniczę swoje słowa dosłownie do kilku słów

c y t a t y  n a  r a t y

Kwisak partnerski
Jednym z symboli izerskich jest „kwisak”, zwierzątko sym-
patyczne, choćby dlatego, że nieistniejące, choć łudząco po-
dobne do bobra. W niektórych miejscowościach wizerunek 
„kwisaka” jest już upowszechniany (jak w Lubomierzu, na 
rozstaju dróg) i sławi imię Partnerstwa, ale też autora tej rzeź-
by – Adama Spolnika. Autor też jest rodowitym „pogórzani-
nem”, choćby dlatego, że pracuje w Starej Kamienicy, jednej  
z gmin Pogórza, w dodatku zajmuje się promocją turystycz-
ną i komunikacją społeczną. W wolnych chwilach (jeśli takie  
w ogóle miewa) rzeźbi i maluje. W dodatku zachęca innych 
do ujawniania swoich hobby. A dojrzałych, znanych w świe-
cie artystów zaprasza do siedziby centrum „it”, pełniącego też 
rolę domu kultury i sugeruje, żeby zacny gość – rzeźbiarz, 
plastyk, malarz, fotograf itp. zdobył się na gest i zostawił na 
pamiątkę swego pobytu którąś ze swoich prac. 

Tym sposobem skromne (ale bardzo zadbane) wnętrza „it” 
w Starej Kamienicy niebawem będą rywalizować zbiorami z 
niejednym muzeum, bo kilku autorów podarowało już swoje 
dzieła.


