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Pod dwoma wezwaniami
Którą z kolei świątynią, stojącą w tym 
samym miejscu jest dzisiejszy kościół 
pw. Wniebowstąpienia Najświętszej 
Marii Panny i św. Maternusa w Lubo-
mierzu…? Trudno powiedzieć. Ten, 
który możemy dziś oglądać, powsta-
wał w latach 1727-1730. Ale to wynik 
barokowej przebudowy pozostałości 
starszych świątyń w tym miejscu. Ko-
ściół jednak tu istniał z pewnością już 
w średniowieczu. Kroniki dowodzą 
bowiem, że już w 1523 r. poświęco-
no ołtarz główny przyklasztornego 
lubomierskiego kościoła. Kolejne, 
ogromne pożary, które obracały w ni-
wecz i klasztor, i kościół, i – niekie-
dy – miasteczko wybuchały ze spo-
rą regularnością. Pierwszy opisany 
pożar wydarzył się w 1688 r. Na tyle 
zniszczył świątynię, że postanowio-
no wybudować nowe prezbiterium, 
ukończone w 1705 r., ale niewiele 
później (1723) wydarzył się kolejny 
pożar. Odbudowano kościół, używa-
jąc niektórych ocalałych elementów, 
zachowano chór zakonny i dolną 
kondygnację wieży. 

dok. na str.  8

Niech czas wielkanocny  
utrzyma nasze marzenia w mocy  
a wszystkie nasze życzenia  
aby okazały się do spełnienia...  
aby nie zabrakło nam  
wzajemnej życzliwości...  
abyśmy przez życie kroczyli  
w ludzkiej godności  
a niech symbol Boskiego Odrodzenia 
będzie dla nas - celem do spełnienia.

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, 

pełnych wiary, nadziei i miłości. radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół 

               oraz wesołego Alleluja 

życzy Zarząd i Biuro Stowarzyszenia

Mikrofirma, 
ale makrosukces!
Kamienna rama 

do obrazu 
i kuchenny blat

Możemy odnotować pierwsze sukcesy w zdobywaniu 
środków unijnych na rozwój mikroprzedsiębiorstw na Po-
górzu Izerskim! Mamy ogromną satysfakcję, że właśnie na 
łamach „Ech Izerskich” odnotowujemy, że jedna z umów, 
wynikających m.in. ze szkoleń prowadzonych przez Part-
nerstwo Izerskie już jest w trakcie realizacji.

Marcin Rygas z Pasiecznika, gmina Lubomierz podpisał 
umowę, zakupił maszynę, w okresie kilku najbliższych mie-
sięcy zakupi jeszcze dwie, a w konsekwencji będzie za nie 
płacił tylko połowę ceny, bo 50% wartości nowego sprzętu 
(netto) będzie finansowane z pieniędzy unijnych.

– To prawda – potwierdził – dostałem list o takim szko-
leniu, dotyczącym pozyskiwania funduszy, pojechaliśmy 
w większej grupie, złożyłem wniosek i moja umowa zaczyna 
już nabierać bardzo konkretnych kształtów.

dok. na stronie  7

Szklany Doktor 
ze Starej Owczarni
Media, także zagraniczne, obiegła w marcu 2011 r. informa-
cja, że Stanisław Borowski otrzymał tytuł doktora honoris 
causa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

– To prawda – powiedział nam znany na kilku kontynen-
tach twórca – ale z przyjemnością wróciłem do Tomaszowa 
Bolesławieckiego, do mojej huty i pracowni. Gdy kiedyś za-
rzucano mi, że nie mam wykształcenia artystycznego, powie-
działem, że w tej branży, wedle starej procedury jestem jed-
nak magistrem. Nie dodałem, że magistrem w języku szklarzy 
nazywano… pomocnika hutnika. A ja od tego właśnie zaczy-
nałem.

O Starej Owczarni, dziś nowocześnie wyposażonej pra-
cowni, hucie i galerii szkła artystycznego, która jeszcze nie tak 
dawno była rozwalającą się oborą – napiszemy w kolejnym 
wydaniu naszej Gazety. To zupełnie osobny temat – niemała 
część życia człowieka, który ją tworzył wraz z całą swoją ro-
dziną.

A pogmatwany życiorys zarówno Stanisława Borowskie-
go, jak i jego przodków wystarczyłby na kanwę filmu – sensa-
cyjnego, komediowego, romantycznego, obyczajowego i każ-
dego, jaki jesteśmy w stanie wymyślać.

– Chciałem być muzykiem – opowiadał – a dokładnie, 
perkusistą...

Dokończenie na str. 14

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania naszej Gazety. Staramy się uwzględniać 
uwagi naszych Czytelników, by każda kolejna była coraz lepsza i ciekawsza.

Bożena Mulik – Redaktor Naczelna

Niespełna 40 km od Lubomierza możemy zobaczyć… 
drugi kościół pw. św. Maternusa. Jest on jednym z naj-
częściej podziwianych eksponatów w „Parku Minia-
tur Zabytków Dolnego Śląska” w Kowarach. Ale tam 
jest… 25 razy mniejszy! Kto odgadnie, jaką wysokość 
ma wieża lubomierskiego kościoła w Parku Miniatur?
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Wydawca: „Stowarzyszenie LGD Partner-
stwo Izerskie”, Ubocze 300, 59-600 Gryfów 
Śląski, www.lgdpartnerstwoizerskie.pl,  
tel. 75 7813163, red. nacz. – Bożena Mulik.

W domu, zbudowanym w 1750 r., który nazwano „Wysoki 
Kamień”, mieszka dziś dwójka artystów – Emanuela Czu-
jowska i Piotr Syposz. Na swoje miejsce do życia wybrali 
Kopaniec, choć pierwsze z nich studiowało grafikę w Lipsku, 
drugie – kulturoznawstwo i muzykologię na Uniwersytecie 
we Wrocławiu. Wydawałoby się, że i temperament, i zaintere-
sowania, i rodzaj pracy powinien skłonić ich do wybrania na 
dom miejscowości, w której łatwiej się znaleźć.

– Ale my się świetnie znajdujemy tutaj – mówią zgodnie. – 
I ci, którzy nas chcą znaleźć też nie mają z tym żadnego pro-
blemu. A tutaj jest dobre miejsce do pracy i życia.

Emanuela Czujowska wciąż poszukuje optymalnych form 
artystycznej wypowiedzi. Choć lepiej byłoby napisać, że już 
wie, iż połączenie przeróżnych technik, technologii i tworzyw 
jest dla niej tą najlepszą drogą. Maluje różnymi technikami 
na rozmaitych materiałach, od kruchego łupka, przez szkło, 
płótno i tkaninę, mieszając farby i techniki. 
– Poszukuję – mówi. – Eksperymentuję. Nie potrafię i nie 
chcę trzymać się jednej techniki, bo mnie to nudzi i chyba 
ograniczałoby. Podobnie było i na studiach, bo podstawą była 
grafika, ale równolegle plakat, a pierwsza wystawa prac – to 
efekt malowania… na szkle.

Poza własną twórczością – uczy. W Jeleniogórskim Centrum 
Kultury prowadzi zajęcia i dla młodzieży, i dorosłych. – To nie 
jest tak, że dojrzały człowiek, który nigdy w życiu nie ryso-
wał, nie tęskni za tym. A wystarczy, żeby bardzo chciał, i miał 
w sobie determinację i dyscyplinę, by mógł mieć też satysfak-
cję z własnych prac.

„Wysoki Kamień” – dom z charakterem

Właściwie cały ich dom jest galerią, gdzie eksponowane są jej 
prace, ale także prace jej przyjaciół. A ta właściwa „galeria” 
jest tuż za ścianą kuchni. W niej – nie tylko obrazy, ale też 
prace męża, którego z kolei fascynuje drewno.

Piotr Syposz poszukuje inspiracji w historii, buduje m.in. ko-
pie instrumentów muzycznych, które nie są ich replikami, ale 
odzwierciedlają naraz i tamte dźwięki czy kształty, ale noszą 
wyraz współczesnego pomysłu artystycznego. Jego lutnie, liry 
i cytry mają więc podwójny rodowód. – Na studiach złapa-
łem „bakcyla średniowieczności” – powiedział – i okazało 
się, że to jest nieuleczalne. Teraźniejszość mnie niespecjalnie 
pociąga, określenie „postęp technologiczny” bywa irytujące, 
szczególnie, kiedy mówią o tym ludzie, których mentalność 
z pewnością nie jest nowoczesna, a oni sami nie są otwarci.

O tym, że Piotr Syposz trochę wędruje między światami 
świadczy m.in. prowadzony przez niego zespół „Cornu Cervi” 
(Róg Jeleniowi) wykonujący muzykę dawną i prezentujący 
ją podczas przeróżnych imprez. Są wśród nich i takie, które 
można nazwać popularnymi i popularyzatorskimi, ale są też 
takie, gdzie prezentacja muzyki i instrumentów odbywa się 
a atmosferze historycznej powściągliwości, a uczestnicy spo-
tkań pozbywają się bez żalu zegarków, telefonów komórko-
wych, itp. gadżetów współczesności, chłonąc aurę minionych 
wieków. – Nie pretenduję do określenia „muzyk” – mówi – 
jestem raczej „muzykantem”, ale bardzo dbałym o to, by nie 
uchybić wartościom epoki. 

– To nie jest tak, że ortodoksyjnie prezentujemy podczas na-
szych występów konkretny okres historyczny – opowiada. – 
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Bywa, że takie spotkania godzą obyczaje wojów, krzyżowców 
i XV-wiecznych rycerzy, ale staramy się „wejść” w atmosferę 
tamtych czasów, to także pomaga naszej muzyce.

A że – jak się okazuje – jest także znakomitym kucharzem, 
to w domu, w którym jest również jego pracownia, w której 
poza instrumentami, buduje instalacje ze starego drewna i in-
nych materiałów, (choćby metalu i gipsu), urządził w piwnicy 
średniowieczną tawernę. Jej wystrój zachwyciłby niejednego 
scenografa filmu o średniowiecznej tematyce.

Trudno się więc dziwić, że „Wy-
soki Kamień”, , przyciąga wie-
lu, którzy chętnie korzystają 
z pokoi gościnnych, jako że ten 
„dom z charakterem”, ma także 
status agroturystycznej przysta-
ni dla tych, którzy lubią odpo-
cząć niebanalnie od miejskiego 
zgiełku. 

Izerskie klimaty
„Izerskie klimaty” – to tytuł albumu o Pogórzu Izerskim, który został 
wydany przez nas – Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie!

To nasza pierwsza książka i ma już pierwszą – najlepszą z moż-
liwych recenzję! Otóż, kiedy skierowaliśmy ten albumik do druku, 
pracownica drukarni, odpowiedzialna za jakość materiałów, popro-
siła, by jej podarować jeden egzemplarz, ale razem z mapą, by mogła 
zwiedzić te miejsca, których fotografie zamieszczone są w książce. 
A przez jej ręce przechodzą co roku setki nowych książek… Powie-
działa, że nasza jest dla niej wyjątkowa.

„Izerskie klimaty” – to 240 zdjęć na 120 maleńkich stronach (cała 
książka ma wymiar 16 x 16,5 cm) i została wydana w iście bibliofil-
skim nakładzie – 1.000 egzemplarzy. Zawiera fotografie o przeróż-
nej tematyce, jest też kilka replik starych widokówek. Od zamków 
i pałaców, przez największe zbiorniki wodne, pory roku, szlakiem 
krzyży pokutnych i gospodarstw agroturystycznych… Odkrywamy 

Rybnica ma swoją książkę
Kolejna miejscowość Pogórza Izerskiego zyskała swoją monografię. 
Nieduża wieś w gminie Stara Kamienica – Rybnica – znana jest od 
1217 roku. Dwójka autorów – Tadeusz Smoliński i Zenon Szkudlarek 
– napisało książkę pt.: „Rybnica, zarys historii 1217-2010”, a wydało ją 
sumptem Towarzystwa Przyjaciół Rybnicy” jeleniogórskie wydawnic-
two ADREM.

Wspomniana książka jest cenna z kilku powodów. Szczegółowo 
omawia zarówno najdawniejszą historię wsi, jak i jej poszczególne za-
bytki (m.in. kościoły, istniejące i wyburzone, zamek), podaje najcie-
kawsze informacje o położeniu geograficznym, o historii najnowszej 
(np. kto wie, że wieś w latach 1945-54 była częścią gminy Bobrowice, 
dziś… Siedlęcin?), i in.

A o tym, że w historii Rybnicy przewija się wątek napoleoński z 1813 
r., że wieś nad Młynówką liczy dziś 750 mieszkańców, że w Rybnicy 
jeszcze w 1951 r. (sześć lat po zakończeniu wojny) utworzono wojskowy 
punkt obserwacyjny do śledzenia obiektów latających, połączony bez-
pośrednią linią telefoniczną ze sztabem we Wrocławiu, że poszukiwa-
no tu w połowie lat 50-tych XX wieku rudy uranu… o tym wszystkim 
i wielu innych sprawach można poczytać w książce, do lektury której 
zachęcamy.

Tajemnice Gór Izerskich
Pod takim tytułem Janusz Skowroński, mieszkaniec Lubania, wydał swoją kolej-
ną książkę. Po „Tajemnicach Lubania” i – szczególnie nas interesującej – „Tajem-
nicach zamku Czocha”, ta trzecia odkrywa przed czytelnikami historie niezwy-
kłe, choć zweryfikowane przez naukowców, jak choćby o tym, że amerykańskie 
czołgi dotarły w finale II wojny światowej aż na Pogórze Izerskie. Nadjechały od 
strony Czech, ale po kilku dniach zostały wycofane. Ustalenia z Jałty bowiem 
określały ściśle granicę powojennej Polski na Nysie Łużyckiej. A tak niewiele 
brakowało, by fragment Pogórza Izerskiego został… w amerykańskiej strefie 
okupacyjnej w 1945 r.!

Te ziemie, wedle jałtańskich ustaleń, miała zająć Armia Czerwona. I zaję-
ła, pozostawiając do dziś swoiste pamiątki, choćby w nazewnictwie. Przecież 
nazwa miejscowości Pobiedna nie wzięła się znikąd indziej, jak od rosyjskiego 
„zwycięskiej”. I pomyśleć, że określenie „Bierutowice” było po 1989 r. tak rażące, 
że zmieniono tę nazwę na niezdarny „Karpacz Góry”, a Pobiedna przetrwała…

Ale nie przetrwało Skalno – polska wieś, po dawnej Gross Iser. Zajęta w paź-
dzierniku 1945 r. przez oddział WOP, po opuszczeniu jej przez niemieckich 
mieszkańców popadała w ruinę, a przestała istnieć w okresie 1953+1960. Dla-
czego? Czy prawdą jest, że stanowiła poligon artyleryjski już po wojnie? Albo 
– że jedyna ocalała chałupa – dziś „Chatka Górzystów” – uratowana została dla-

tego, że była artyleryjskim punktem obserwacyjnym dla ćwiczących do celu z armat, rozbijających pociskami stare domy?
Nie na wszystkie pytania odpowiada Janusz Skowroński w swojej książce, ale jest to lektura wciągająca. I – co najważniej-

sze – kolejna książka o Górach i Pogórzu Izerskim. Częściowo zbeletryzowana opowieść, ale twardo trzymająca się wątków 
historycznych jest znakomitą lekturą m.in. dla gości odpoczywających w gospodarstwa agroturystycznych Pogórza.

Biblioteka Pogórza Izerskiego

Wieś izerska zaprasza!

I z e r sk i e Kl imaty

Od pewnego czasu publikujemy informacje o tytułach wszystkich wydawnictw, dotyczących spraw Pogórza Izer-
skiego. Chcemy w końcu tego roku skompletować „Biblioteczkę Pogórza”, zawierającą wszelkie tytuły książek, 
ale także periodyków gminnych, by każdy zainteresowany mógł w miarę łatwo sięgnąć do interesujących go 
źródeł, a z czasem może uda się zorganizować „Cyfrową Bibliotekę Pogórza” na naszej stronie internetowej. 
Ale prosimy o pomoc, wskazanie tytułów i wydawców – nasza praca będzie wtedy łatwiejsza, a efekt – lepszy.

Obie książki do kupienia w Księgarni AD REM w Jeleniej Górze, ul. Okrzei 12, tel. 75 75 222 15
w w w . a d r e m . j g o r a . p l

zabytkowe drzewa, „klimatyczne” ścieżki i drogi, a nawet odwiedzamy gościnnych twórców Pogórza Izerskiego, odkrywamy 
tajemnice starych kościołów… 

Rzeczywiście – co zauważyła nasza „Pierwsza Czytelniczka” z drukarni – tę książkę warto oglądać z mapą Pogórza Izerskie-
go (a przecież mapę też wydaliśmy w ub. roku – „Izery – OD NOWA”), bo oglądając zdjęcia aż chce się widzieć to wszystko na 
własne oczy.

Mamy nadzieję, że ta książeczka przekona wszystkich o tym, że właśnie Pogórze Izerskie – jest naszym wspólnym skarbem, 
który można odkrywać wciąż na nowo.
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– My nie jesteśmy przykładem emigracji politycznej, eko-
nomicznej, wojennej, czy jakiegokolwiek innego dramatu – 
mówi Konstancja Uniechowska z Jemiołowej w Wolimierzu 
(gmina Leśna). – Jeśli ktoś chciałby to klasyfikować, to jeste-
śmy „emigracją kulturową”, a jeszcze prościej – jesteśmy tu, 
bo chcemy być, bo Izery nam się podobają, bo to najlepsze 
z miejsc, jakie moglibyśmy dla siebie wybrać.

Konstancja Uniechowska i Frank Knolman, to tylko jed-
na z licznych par ludzi, którzy w Wolimierzu i okolicach (ale 
przecież nie wyłącznie w gminie Leśna) znaleźli się ze świa-
domego wyboru. Kiedy zaczęliśmy wypytywać o znajomych, 
to okazało się, że ich adresy i telefony – to długa lista twórców 
– artystów w przeróżnych dziedzinach, od ceramiki, przez 
plastykę, biżuterię szklaną i – choćby – z filcu, fotografię, wi-
traże, teatr, rzeźbę… 

– Nie można właściwie wszystkiego nazwać – usłyszeli-
śmy – bo jeśli ktoś jest muzykiem, grającym w wielu krajach 
Europy, a poza tym właścicielem hotelu i posiadaczem zna-
komitego studia nagrań – to jak go określić? Inny zajmuje się 
projektami tkanin, ale jest scenografem teatralnym, ktoś ko-
lejny jest specjalistą w renowacji antyków. A poza tym sporo 
jest ludzi, którzy pracują samodzielnie, tuż obok nas, czasami 
razem z nami, ale są niezwiązani żadnymi formalnymi rela-
cjami. Są razem, bo chcą właśnie tak.

Którędy przebiega granica tworzenia? To jedno z trud-
niejszych pytań, każdy ma swój gust i wybiera swoją drogę. 
Ścieżki Konstancji i Franka przenikają się, choć oboje pracują 
w zupełnie innych sferach; ona projektuje unikatowe tkaniny, 
ich wzory i ozdoby, on wytwarza przedmioty z metalu, z wy-
korzystaniem recyklingu. Są niekwestionowanymi artystami 
w swoich dziedzinach.

Są też cząstką „Ekomuzeum Ziemi Izerskiej”, której mot-
tem jest „Tu nie możesz się zgubić – możesz się odnaleźć…”. 
Zapisali w jednym ze swoich wydawnictw, że „jest to ma-
giczne miejsce, gdzie schodzą się trzy sny – polski, czeski 
i niemiecki”. To owoc historii, bo tutaj zbiegały się granice 
i państw i kultur. Śląska, rozrywanego przez wpływy Habs-
burgów, a później Prusy, Górnych Łużyc… A dziś ten tygiel 
kultur zasilany jest nowymi ludźmi, którzy ściągają tu ze 
wszystkich stron świata.

– I to bez żadnej przesady – dopowiada Agnieszka Bor-
kowska, która wprawdzie mieszka w Pilchowicach (gmina 
Wleń), ale to przecież także Pogórze Izerskie – bo w Woli-
mierzu mieszkają i Europejczycy, i Australijczyk.

EKOMUZEUM 
Z I E M I  
I Z E R S K I E J

Ekomuzeum. Od słów „ekologia” i „muzeum” – sieć 
obiektów, rozproszonych na relatywnie dużym obsza-
rze, tworzących wspólnie żywą „kolekcję”, w której ele-
menty kultury, przyrody, historii, ale i twórczość ludzi 
przenikają się i są prezentowane zainteresowanym bez 
większych ograniczeń, dostępne dla wszystkich. Podsta-
wowym założeniem „ekomuzeów” jest, by zwiedzający 
mogli aktywnie uczestniczyć w organizowanych przed-
sięwzięciach, (w tym warsztatów rzemiosła – kowal-
stwo, ceramika), zwiedzać obiekty, wędrować ścieżkami 
dydaktycznymi, ale także kupować oryginalne pamiątki 
– dzieła pracujących w tym obszarze twórców, skoszto-
wać lokalnych potraw.

– Nasze „ekomuzeum” już jest międzynarodowe, choć 
jeszcze nie przystąpili do nas mieszkańcy Niemiec – uśmie-
cha się Konstancja. – Ale leżący nieopodal „żywy skansen” 
w Jindrichovicach pod Smrkiem z Czech jest najlepszym 
przykładem ponadgranicznego współdziałania. Tam istnieje 
muzeum poświęcone życiu ludności wiejskiej przed rewo-
lucją przemysłową, są liczne przykłady domów architektury 
ludowej, arcyciekawa ścieżka dydaktyczna „Po okolicach Jin-
drichovic, po wzniesieniach ideałów i po dolinach duszy”, itp. 
A stamtąd – kamieniem rzucił do Czerniawy, gdzie w „Czar-
cim Młynie”, do dziś funkcjonującym młynie na wodę moż-
na być świadkiem procesu pieczenia chleba i do Wolimierza, 
który przyciąga od dwudziestu lat, m.in. do nieczynnej stacji 
kolejowej, gdzie właśnie dwie dekady temu osiedliła się grupa 
teatralna „Klinika Lalek”.

W Polsce istnieje teraz 17 „ekomuzeów”, z tego – 
dziwnym zbiegiem okoliczności – zdecydowana więk-
szość na Dolnym Śląsku, kilka w Małopolsce, dwa 
w Bieszczadach. Ekomuzeum Ziemi Izerskiej jest bodaj 
najbardziej rozmaitym w formach pracy, bowiem inne 
– jak „Ekomuzeum Cysterskie” z Lubiąża – są raczej 
monotematyczne. Być może dlatego, że „Izerskie” po-
wstało jako inicjatywa oddolna ludzi tu mieszkających, 
powstawanie innych inicjowały stowarzyszenia, fun-
dacje lub LGD. „Ekomuzeum Ziemi Izerskiej skupia 
– póki co – mieszkańców miejscowości z trzech powia-
tów – lubańskiego, lwóweckiego i jeleniogórskiego oraz 
czeskie Jindrichovice. Prezesem Fundacji „Unia Izerska” 
jest Anna Morawska-Kruk, wiceprezesem – Konstancja 
Uniechowska. 

Strony internetowe, zarówno „Ekomuzeum Ziemi Izer-
skiej”, ale i poszczególnych, aktywnych twórczo mieszkańców 
tego obszaru są wyjątkowo ciekawe, zresztą – bardzo liczne. 
W tym „muzeum bez murów” już dawno docenia się rolę in-

Z najprostszego gwoździa można przygotować oryginalny 
świecznik… a i świece z pszczelego wosku także produkowane 
są w tym samym domu.

formatyki, jako jednego z narzędzi pracy. Zachęcamy szcze-
gólnie do odwiedzin www.wolimierz .pl, www.uniaizerska.pl, 
gdzie znajdziemy linki do kolejnych stron – www.klinikala-
lek.art.pl, www.dichotomia.pl i wiele innych.

– A w tegorocznym programie, który jeszcze oczywiście 
nie jest zamknięty – powiedziała K. Uniechowska – prze-
widujemy m.in. jubileuszowy Festiwal „Stacja Wolimierz”, 
przedsięwzięcie podkreślające dwudziestolecie istnienia tu 
siedziby Teatru „Klinika Lalek” (22 – 24. lipca), Festiwal „Ne-
moland” (fundacji holenderskiej, która tu działa aktywnie, 
głównie w rejonie miejscowości Kopaniec/Chromiec), który 
odbędzie się 6 – 7 sierpnia br., a także warsztaty i prezentacje 
w Przecznicy (13-15.08), poświęcone całemu spectrum na-
szego „Ekomuzeum”.

Nawet niewielki fragment domu przy Jemiołowej w Wolimierzu mówi o atmosferze tego miejsca.

Maszyna do filcowania tkanin… powstała w kilkanaście go-
dzin, a jej elementy pochodzą ze złomowisk, ale właśnie dzięki 
niej powstają unikatowe, filcowe dzieła.

Na ceramicznych kafelkach – labirynt. Ten sam, do którego odnosi się motto – „tu się nie 
można zgubić…”. Kafel zdobi wiele domów w obszarze „Ekomuzeum Ziemi Izerskiej”, 
jest autorstwa jednej z mieszkanek tej Ziemi.
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kie pola są tak „grodzone”. 
Jest i trzecia, według której 
rolnicy uprawiający pola 
wybierali sukcesywnie ka-
mienie, które przeszkadza-
ły im w pracy i układali je 
na miedzach. Trudno i w 
tę wersję uwierzyć, z kil-
ku zresztą powodów. Po 
pierwsze – ziemie tu raczej 
liche, upraw nie było, bo 
okres wegetacji jest krótki. 
Poza tym – na niektórych 
kamieniach widać ślady 
łupania, jakby ten, który 
układał te bloki wcześniej 
je rozbijał twardym narzę-
dziem. Takiego trudu rol-
nicy się nie podejmują, bo 
i po co?

Ta trzecia, najpow-
szechniejsza wersja ma 
jeszcze jedną słabość. 

Gdyby przyjąć, że rolnicy oczyszczali pracowicie swoje pola, 
to pewnie układaliby usunięte kamienie w takim porządku, 
w jakim je wykopywali, raczej chaotycznie. A wały są ukła-

Kopaniec – wieś istniejąca już co najmniej od 1343 r., roz-
łożona  na sfalowanych stokach zboczy Grzbietu Kamieniec-
kiego, na zboczu wzniesienia zwanego Kozią Szyją (szczyt 
– 748 m n.p.m.). Niezwykła, bo między najniżej położonym 
gospodarstwem (470 m n.p.m.), a najwyżej (ponad 680 m 
n.p.m.) jest przeszło 200 m różnicy poziomów.

Powstała, gdy poszukiwano w tych okolicach złota. Jak 
wiele miejscowości w tym regionie – stanowiła w pewnym 
okresie własność możnego rodu Schaffgotschów. Bogata 
(przynajmniej w XVIII w.), bo wówczas istniały tu dwa ko-
ścioły – katolicki i ewangelicki – dwie szkoły, młyny, folwark 
i rozległe sady. W swojej historii Kopaniec był nawet letni-
skiem, traktowanym niemal jak uzdrowisko, ze względu na 
źródła uznawane za radoczynne…

Dziś nadal jest wsią niezwykłą, ale już – niestety – z zupeł-
nie innych powodów. Stoją tu domy wyjątkowo zadbane, ale 
i takie, które grożą budowlaną katastrofą. Po wielu pozostały 
już tylko, malownicze wprawdzie, ale ruiny.

Po dawnej świetności pozostały też symbole, m.in. nie-
spotykane w żadnej wsi trzy betonowe (ale będące już zabyt-
kiem) słupy ogłoszeniowe. Ze względu na fakt, że w żadnej 
z okolicznych miejscowości podobne urządzenia nie zacho-
wały się wcale (jeśli w ogóle kiedykolwiek je wzniesiono), 
słupy te stały się graficznym symbolem miejscowości. Trzeba 
mieć nadzieję, że w Urzędzie Gminy znajdą się pieniądze na 
ich konserwację, bo tzw. ząb czasu naruszył (i nadkruszył) 
twardy beton.

Ale prawdziwą atrakcją i tajemnicą Kopańca są kamienne 
wały, ciągnące się kilometrami wzdłuż pól. Kiedy powstały? 
Dlaczego? Kto je usypał? Po co? Czy są zabytkiem historii?

Na te pytania nie ma żadnej odpowiedzi. Fragmenty ta-
kich wałów można zobaczyć także w okolicznych innych 
wsiach, ale tak wielkich i tak dobrze zachowanych nie ma ni-
gdzie indziej.

– Poszukiwaliśmy odpowiedzi na te pytania – powiedział 
Leszek Różański, jeden z kilku artystów – mieszkańców Ko-
pańca (więcej o nim i Agacie Różańskiej, parze plastyków – 
w innej części tej gazety). Bez rezultatu. Kamienne wały pozo-
stają zagadką tego miejsca, w rozwiązaniu której nie potrafią 
pomóc nawet ludzie mieszkający tu przed 1945 r. Najpopu-
larniejsze są trzy wersje – że te wały wyznaczały terytoria ak-
tywności innej cywilizacji, ale tej wersji nie traktują na serio 
nawet tutejsze dzieci i druga, że to jest rodzaj tutejszych ogro-
dzeń pastwiska dla bydła, podobnych do szkockich. Ta wersja 
jednak wydaje się mało prawdopodobna. W jednym miejscu 
wały są ogromne, w drugim – prawie ich nie ma. I nie wszyst-

MuR jaK pIRaMIDy – zaGaDKa DO ROzwIązanIa
wieś na Koziej Szyi czeka na swoich odkrywców

dane nieprzypadkowo. Ściany licowe, zewnętrzne z obu stron 
tych budowli ułożone są z wielkich bloków, i w dodatku tak 
starannie, że nie osypują się nawet po latach. A środek wału 
(który ma niekiedy szerokość 4 – 5 metrów (!) wypełniony 
jest drobnymi kamieniami, czasami niewiększymi niż dzie-
cięca piąstka. Trudno przyjąć, że takie drobne kamyczki ko-
mukolwiek w czymkolwiek przeszkadzały. Ale wał dzięki ta-
kiej konstrukcji jest stabilny jak egipska piramida!

Leszek Różański ma swoją teorię, ale zastrzega z góry, że 
aby ją potwierdzić – potrzebne byłyby choćby małe badania 
archeologiczne, których tutaj po 1945 r. nikt nie przeprowa-
dzał. 

– Nie jest wykluczone – mówi – że wały wyznaczają grani-
ce działek górniczych, dzierżawionych kiedyś dla wydobywa-
nia jakiejś kopaliny. Wtedy – co prawdopodobne – najemcy 
kopiąc w gruncie odkładali na bok kamienie. Musieli to robić 
starannie i nie tuż obok wykopu, bo wtedy sami sobie prze-
szkadzaliby w kontynuowaniu robót. Jeśli ta koncepcja jest 
słuszna, to tłumaczy, czemu większe kamienie (po obu stro-
nach wału) układane są tak starannie. Dzierżawcy sąsiadują-
cych działek musieli żyć i pracować w zgodzie, więc być może 
umawiali się, że tak będą sypać kamienie, by jeden drugiemu 
nie przeszkadzał. A żeby zagwarantować stabilność wału – 
musieli starannie układać kamienie, każdy ze swojej strony…

Sam autor tej wersji powstania wałów nie jest jej pewny, bo 
trudno jest na kopanieckich polach wskazać ubytki w grun-
cie, jakie musiałyby pewnie powstać po wybraniu takiej ilo-
ści kamieni. Jedyne wzmianki o poszukiwaniach górniczych 
złota i drogocennych kamieni dotyczą odległej przeszłości, 
pochodzą z XIV w. Ale… za tą wersją przemawia z kolei fakt, 
że tuż obok działek znaleźć można wiele kamieni ze znakami 
walońskimi (zdjęcia dwóch takich kamieni publikujemy). 

Być może niewielka kwota pozwoliłaby na przeprowadze-
nie niewielkich prac archeologicznych, a one – ujawniając 
ewentualnie skorupy naczyń, fragmenty narzędzi, itp. – wy-
jaśniłyby tajemnicę kamiennych wałów, które mogą stać się 
atrakcją turystyczną, ściągającą wielu ciekawskich do gminy 
Stara Kamienica.

(W tekście wykorzystano informacje zawarte w Słowniku 
geografii turystycznej Sudetów (1) Góry Izerskie, pod red. M. 
Staffy, wyd. 1989 r.).
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Agata i Leszek Różańscy spotkali się w jednej klasie wrocław-
skiego Liceum Plastycznego, potem studia ich trochę podzie-
liły. Trochę, bo jedno skończyło Państwową Wyższą Szkołę 
Sztuk Plastycznych, a drugie – Uniwersytet Wrocławski. Ale 
oboje wybrali Kopaniec na swój dom.

– Żyjemy tu w pełnej symbiozie z naturą – mówi Leszek Ró-
żański. – Wieś trochę wymusza takie upodobania, ale z dru-
giej strony – nic w tym złego. Od maja do września żyjemy 
intensywniej, później – rytm jest niespieszny, ale i zimą nie 
narzekamy na brak zajęć. – Prowadzę warsztaty ceramiczne 
dla dzieci i dorosłych – mówi Agata Różańska. – Intensyw-
ność tych zajęć jest mniej zależna od pory roku, chociaż zima 
sprawia sporo kłopotów z dojazdem.

Oboje pamiętają jedną z zim, kiedy określenie „kłopot z do-
jazdem” przybrało postać absolutnego kataklizmu. Ludzie 
czekający na autobus wyszli z domów, zaspy na drodze się-
gały po czubek głowy, żaden pojazd się nie przebił, więc… 
zebrani przy przystanku postanowili zorganizować lokalną 
imprezę integracyjną. Zaczęła się niedługo po siódmej rano, 
ostatni biesiadnicy około południa znowu poszli spać… Ale 
taka zima (i taka impreza) już się nigdy w Kopańcu nie po-
wtórzyła.

Kafle na starym drewnie

– Za to latem – powiedział L. Różański – czasami drzwi się nie 
zamykają do pracowni, a pogoda nie ma większego znaczenia. 
Czasami w piękny dzień nie ma zbyt wielu ludzi, a kiedy leje – 
ciągną tłumy. Albo odwrotnie. Ludzie nie zawsze chcą kupo-
wać, często – oglądać, a niekiedy po prostu – porozmawiać.

I trudno się dziwić amatorom oglądania. Galeria prezentu-
je bowiem wielką rozmaitość prac. Z jednej strony kafelki, 
w różnych rozmiarach i przeróżnych wzorach, od maleństw 
w wymiarze 10x10 cm, do wielkich kafli 60x70 cm, a czasem 
całych obrazów, łączonych na 4 czy 6 dużych kaflach. Każdy 
wzór jest niepowtarzalny i oryginalny, a niektóre – łączone 
w całe sznury kaflowych ozdób z całą pewnością mogą sta-
nowić atrakcyjny akcent w nieprzypadkowych wnętrzach. 
– Mam gotowe „ściany kaflowe” – powiedziała A. Różańska 
– i na licznych wystawach je prezentuję, bo swoista pajęczy-
na ceramicznych ozdób, złożona z kilkudziesięciu rozmaicie 
zdobionych kafli przyciąga wzrok. Ale – ze względu na cha-
rakter wnętrz – klienci chętniej wybierają pojedyncze sznury 
albo pojedyncze kafle. A czasami – stół, wykładany kaflami, 
albo też mający w blat wtopione kafle o oryginalnych bar-
wach i kształtach.

Na specjalne życzenie można też otrzymać specjalne dzieła, 
na przykład ceramiczne ozdoby na wieszaku z płytki łupka, 
albo kafel zainstalowany we fragmencie starej deski. Współ-
czesna ceramika, wpisana – dosłownie i w przenośni – w ka-
wał drewna, ze słojami wyrzeźbionymi przez czas jest wyjąt-
kowo ciekawa. A że glina bywa naturalnie i biała, i czerwona, 
więc nawet surowa ceramika jest kolorystycznie ciekawa. Ale 
i kafle zainstalowane na „talarkach” wyciętych z pni też są 
oryginalną ozdobą, podobnie, jak ceramiczna instalacja na 
żeliwnym piecu, która jest nie tylko ozdobą, ale i „elementem 
grzejnym”, bo rozgrzewa się równolegle ze wzrostem tempe-
ratury pieca. – I nie ma obaw, że popęka – wyjaśnia A. Ró-
żańska – bo ceramika wypiekana jest w ok. 1.000 st. C., a piec 
takiej przecież nigdy nie osiągnie. 

Leszek Różański, z zawodu kulturoznawca, z pasji nauczyciel 
szkoły w Kopańcu, z wewnętrznej potrzeby i talentu jest także 
artystą-plastykiem, w niekonkurującej z żoną dziedzinie. Jego 
dziełem są wielkie obrazy, inspirowane średniowiecznymi 
miniaturami, czy obrazy na łupku. Coraz mniej jest starych 
dachów, ale – póki co – nie brakuje jeszcze kamiennego su-
rowca do malowania. – To oryginalny i bardzo ciekawy mate-
riał – mówi. – „Podobrazie” dzieła na łupku jest w odróżnie-
niu od zagruntowanych, białych płócien – czarne, więc malu-
jąc można od razu zakomponować naturalne ramy. A łupek, 
przez swój kształt staje się obrazem sam w sobie.

W wielkim albumie Agaty Różańskiej, które w większości zo-
stały już rozkupione przez gości ich Galerii można zobaczyć 
także prace, jakich w Galerii się już nie zobaczy, choćby – nie-
zwykłą biżuterię, piece ceramiczne, fotowspomnienia z kilku-
dziesięciu wystaw w kraju i za granicą. Równie bogata jest 
teczka wystaw Leszka Różańskiego.
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Zapytaliśmy też skąd nazwa Galerii – „Kozia Szyja”. – To 
oczywiste, bo dom, jak i cała wieś, stoi na zboczu tej góry, 
ale… dlatego też mamy w gospodarstwie zawsze jakąś kozę 
– usłyszeliśmy w odpowiedzi. – Ten ostatni egzemplarz na-
szego inwentarza jest wyjątkowo charakterny. Nie przepada 
za menu typowym dla gatunku w rodzaju marchwi, kapusty, 
itp. Ale za to uwielbia gazety, styropian, papę, czy papiero-
sy. Ostatnio wykorzystała chwilę nieuwagi jednego z naszych 
gości, który – paląc papierosa przed domem – opuścił rękę. 
Wyżarła mu tlący się niedopałek z ręki. Musimy ją poddać 
jakiejś terapii, albo uznać, że w jej przypadku jest to naturalne 
jadło i nie ma w tym nic nadzwyczajnego.

Program „Tworzenie i rozwój mikroprzedsię-
biorstw” jest tym źródłem pozyskiwania środ-
ków, z którego mogą skorzystać przeciętni 
przedsiębiorcy. Chociaż… określenie „prze-
ciętni” jest niesprawiedliwe, bowiem warto 
mieć pomysł i determinację, by swój pomysł 
realizować, a przyda się także „plan B” – czyli 
co robić, żeby osiągnąć sukces, choćby nawet 
zmieniła się koniunktura.

Marcin Rygas ma taki pomysł, a nawet dwa. 
– Przyjęło się uważać – powiedział – że ka-
mieniarstwo jest wyłącznie produkcją na-
grobków. Nic bardziej błędnego! Oczywiście, 
w dużej części kamieniarze się tym zajmują, 
ale zakres możliwości naszych prac jest dale-
ko szerszy, a i potrzeby ludzi się dziś dyna-
micznie zmieniają. Ale – co warto wiedzieć 
– dziś jest wielu takich „kamieniarzy”, którzy 
nie mają pojęcia o pracy, tylko są właściciela-
mi jakiegoś skrawka pola, pożyczą kilka na-
grobków i faktycznie są czymś w rodzaju sklepu, czy komisu. 
U nas można zamówić pomnik, który będzie od początku do 
końca oryginalnym projektem z oryginalnym zdobieniem. 
Ale nie tylko pomnik.

W zakładzie w Pasieczniku, gdzie jeszcze niedawno istniało 
kółko rolnicze, dziś produkuje się cały asortyment kamien-
nej galanterii do wyposażenia domów, od schodów, przez 
blaty kuchenne, obudowy kominków, popielniczki, cokoliki 
pod pamiątki domowe i małe posążki, aż do zamówień, które 
trudno wymyślić.

– Przyszedł do mnie kiedyś klient – wspomina M. Rygas – 
któremu znany plastyk wymalował obraz na ścianie jednego 
z pokojów. Obraz był cenny, bo plastyk uznany w branży, ale 
nie wyglądał tak efektownie, jak sobie właściciel wymarzył. 
Zamówił więc efektowną kamienną ramę, która „otuliła” 
plastyczne dzieło, skupiła na nim uwagę odwiedzających go-
ści, a i sama w sobie jest efektowna. Takich zleceń jest coraz 
więcej, bo czasami ludzie kupią metalowy stolik pod dawną 
maszynę do szycia, ale drewniany blat do niej już nie istnieje. 
Zamawiają nowy, kamienny. A czasami ludzie szukają pięk-
nych drobiazgów, jak taki klient, który przyszedł do nas po 
blat kamiennej szachownicy. A że dziś można mieć granit 
w każdym prawie kolorze, to można dobrać kamień do ogól-
nego wystroju. …

– W każdym prawie kolorze?

– Niemalże, bo sprowadzamy granit z kilku kontynentów i kil-
kunastu krajów. Wbrew potocznym wyobrażeniom Strzegom 
nie jest już hegemonem w tej branży, mamy bloki granitowe 
z Francji, Republiki Południowej Afryki, sporo ze Szwecji, 
skąd można sprowadzić czerwony, różowy, czy czarny. Oczy-
wiście mamy też strzegomski, ale miewamy z Ukrainy. A poza 
granitem surowcem dla nas są marmury. 

Firma sprowadza bloki nawet i 20-tonowe, w halach są ma-
szyny, które mogą je ciąć na plastry, przycinać do wymiaru, 
szlifować… Dojeżdża rzeźbiarz, który potrafi zdobić kamień 
przeróżnymi technikami.

– Nie boję się, że nagle ludzie przestaną potrzebować kamie-
niarzy – mówi M. Rygas. – Jeśli skończy się popularność na-
grobków z granitu, możemy błyskawicznie przestawić się na 
piaskowiec, ale przede wszystkim – jesteśmy na tyle uniwer-
salni, że poradzimy sobie z produkcją elementów kamiennych, 
niezbędnych do domów. A coraz więcej ludzi chce mieszkać 
po prostu ładnie. A i wielu właścicieli niewielkim firm wy-
chodzi z założenia, że ich nie stać na kiepskie wykończenie 

Mikrofirma, ale makrosukces!
Kamienna rama do obrazu i kuchenny blat

Dokończenie ze str. 1

lokali, bo będą musieli co kilka lat je remontować. Jesteśmy 
firmą, która produkuje każdy przedmiot od podstaw, więc nie 
obawiamy się też, że sprowadzane w znaczących ilościach po-
mniki z Chin, czy z Indii zagrożą podstawie naszej egzysten-
cji. To konfekcja, jeśli ktoś chce coś indywidualnego – zajrzy 
do takich firm, jak nasza.

M. Rygas, żeby móc uzyskać dotację, musi najpierw kupić 
maszyny objęte projektem za swoje pieniądze, a po kontroli 
otrzyma zwrot połowy kosztów. Jeszcze przed końcem roku 
sfinalizuje tę umowę i maszyny staną się jego własnością.

Firma powstała niedawno, raptem w 2007 r., ale skoro ma tyle 
alternatywnych planów rozwoju, można bez obaw zapowie-
dzieć jej długi żywot. A Marcin Rygas zaprosił już nas za kilka 
miesięcy, żebyśmy zobaczyli, jak będzie wyglądać jego zakład 
wyposażony w kompletny, nowoczesny sprzęt. W imieniu 
naszych Czytelników przyjęliśmy zaproszenie z niekłamaną 
przyjemnością.

Kultura – narzędziem promocji

Lwówek Śląski – „za kratą”  
i gdzie indziej

Na rynku ukazała się płyta. To pierwszy krążek lwóweckie-
go zespołu „Za kratą”, ale można powiedzieć, że kolejna płyta 
muzyczna autorów z tego miasta, bo wcześniej – sumptem 
miejsko-gminnego budżetu – wydano m.in. „LLA Valon” – 
utwory obrzędowego zespołu Lwóweckiego Lata Agatowego.

– Płyta „Za kratą” promuje i sam zespół, i miasto – powie-
dział nam Jan Serafin, sekretarz Urzędu. Choćby na okładce 
– można tam znaleźć informacje o zespole, ale i o „krainie 
agatów”, zabytkach, historii, przyrodzie, atrakcjach Lwówka 

Śląskiego i okolic. A kwintesencją tej tezy jest jeden z utworów 
– „Agat blues”, skomponowany specjalnie na Lato Agatowe, 
które jest swoistą miejską wizytówką.

To płyta bezcenna, choćby dlatego, że nie można jej kupić. 
To wydawnictwo niekomercyjne, które będzie trafiało nieod-
płatnie do rąk tych, którzy polubili Lwówek Śląski, bluesa i Lato 
Agatowe. A sam zespół chyżo zmierza do swego pierwszego 
jubileuszu – za rok będzie obchodził 10-lecie istnienia, z czego 
jego lider, Zbigniew Franczyk, może być dumny.

Z kolei Rafał Hołoga, lider grupy „LLA Valon” zebrał już 
materiał na kolejną płytę. Będzie musiał trochę poczekać na jej 
realizację, niemniej przygotowane utwory są tak ciekawe, że 
z pewnością krążek też będzie wydany. Oba zespoły wystąpią 
wielokrotnie podczas najbliższego Lwóweckiego Lata Agato-
wego.
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Malowidła ścienne

J.W. Neunhertz, wedle większości histo-
ryków, autor lubomierskich fresków, był 
wnukiem Michała Wilmanna, najbardziej 
znanego malarza barokowego na Śląsku, 
autora malowideł opactwa w Krzeszowie. 
Praktykował w Pradze, stąd – kiedy ksieni 
Tanner zaprosiła go do Lubomierza – zabrał 
ze sobą A. Schoepfa. Dołączył do nich miej-
scowy malarz. K. Jaeger.
Pomimo zniszczeń, wynikających z wilgoci 
i zalania stropów do dziś można podziwiać 
ciąg fresków na sklepieniach nawy głównej.

Od wschodu w kierunku prezbiterum są to 
ilustracje scen: Chóry anielskie na emporze 
organowej, Wniebowzięcie NMP, Wnie-
bowstąpienie Pana Jezusa i Przemienienie 
Pańskie.

W narożach fresków – postacie świętych 
benedyktyńskich. Przy fresku „Wnie-
bowzięcie”, Placyda, Gertrudy, Matyldy 

Ale tamten dawny klasztor też nie za-
chował się do naszych czasów. Pierwot-
nie był zapewne drewniany. Murowane 
obiekty – klasztoru i kościoła – powsta-
wały dopiero w latach 30-tych XV w.
Gdy wybuchł pożar (1723), a później 
zawaliły się dachy kościoła (1726) opac-
twem rządziła ksieni Marta Scholastyka 
Tanner, jedna z tych mniszek w historii 
lubomierskiego zakonu, której należy za-
wdzięczać wiele wartościowych zmian, 
w tym fizycznego wręcz przeoriento-
wania kościoła, który zwrócił się – do-
słownie i w przenośni – „twarzą” (fasadą 
główną) do miasta. Ołtarz umieszczono 
wówczas w zachodniej części kościo-
ła, dawne prezbiterium rozbudowano 
w kierunku wschodnim, dzięki czemu 
zmienił się kierunek osi całego kościoła. 
Nie przebudowano dawnej części klauzu-
rowej, przeznaczonej dla mniszek, więc 
w epoce baroku zachowała ona dawny, 
gotycki styl architektury, choć część zdo-
bień nosi już cechy rokoko.
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Pod  dwoma  wezwaniami
Lubomierska świątynia

Jakimś cudem (nieostatnim w historii tego kościoła) zacho-
wała się dawna gotycka kaplica przy południowej ścianie 
prezbiterium, z charakterystycznymi żebrowymi sklepie-
niami. Stąd najłatwiej dotrzeć do wirydarza – klasztornego 
dziedzińca, otoczonego malowniczymi krużgankami, ze skle-
pieniami podpartymi oryginalnymi żebrami. Podobne skle-
pienie znajduje się nad chórem mniszek. Ten z kolei znajduje 
się w pomieszczeniu ponad dwunawową zakrystią. Miłośnicy 
historii odnajdą bez trudu w murach kościoła inne elementy 
średniowiecznej budowli – gotyckie portale, fragmenty śre-
dniowiecznej polichromii, czy ostrołukowe, kamienne oście-
ża okien w dolnej części wieży. Gdyby wybuchła radziecka 
bomba lotnicza, która spadła na kościół, jak podają kroniki 
parafialne w Środę Popielcową 1945 przebiła sklepienie i spa-
dła na posadzkę kościoła niszcząc swoim ciężarem część 
fresku ze sceną Wniebowzięcia NMP – być może kościół 
nie doczekałby XXI w. Druga bomba-niewybuch spadła na 
ogród plebani. W 2010 roku przeprowadzono kompleksową 
konserwację zniszczonego sklepienia,  odrestaurowano fresk 
i odtworzono postać Matki Bożej. Prace konserwatorskie 
przeprowadziła Firma AC Konserwacja Zabytków z Krakowa 
i były finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.

Kto jest autorem projektu tej świątyni? Historycy nie są zgod-
ni w odpowiedzi. Część przypisuje koncepcję budowli Jaku-
bowi Scheerhoferowi, który miał pracować przy tym z synem, 
Franciszkiem Michałem. Inni, że znany z wielu takich budowli 
Christoph Dietzenhofer, który był nauczycielem Jakuba Sche-
erhofera. Inni jeszcze, że może Kilian Ignaz Dietzenhofer, syn 
mistrza, bo to on w tym czasie budował kościół w pobliskim 
Legnickim Polu, podobny do lubomierskiego. Ktokolwiek nie 
był budowniczym – dzieło stworzył wielkie. I z pewnością – 
w to akurat nikt nie wątpi – inspiracją dla budowniczego ko-
ścioła w maleńkim Lubomierzu był kościół św. Mikołaja na 
Malej Stranie w czeskiej Pradze. Zbyt wiele jest podobieństw, 
by uznać to za przypadek.

Nim ukończono budowę – pracę przy freskach rozpoczęli 
malarze, a przede wszystkim jeden – Jerzy (Georg) Wilhelm 
Neunhertz, któremu towarzyszył Adam Shoepf i miejscowy 
– Konrad Jaeger. Ledwie zasklepiono nawę, a już – w 1728 r. 
– przystąpili do pracy.

Ale kościół nie był pierwszym obiektem sakralnym ani w tym 
miejscu, ani w Lubomierzu w ogóle. Wcześniej bowiem (już 
w 1278 r.) powstał tu klasztor benedyktynek dzięki staraniom 
wdowy po rycerzu z pobliskich Milęcic, Jutty z Lubomierza. 
Zgodę na budowę obiektów klasztornych wydał książę Hen-
ryk Jaworski, a niedługo potem (1291) istniejąca tuż osada 
Lubomierz otrzymała z nadania Bolka I Świdnickiego prawa 
miejskie. Miejscowość była zapewne uznawana za ważną, 
bo nie dość, że nadano jej m.in. przywilej sądowniczy, to 
w dodatku zaznaczono, że winna być obwarowana murami. 
Opactwo miało się dobrze, bowiem do niego należał nie tyl-
ko Lubomierz, ale i – z nadania księcia Henryka – okoliczne 
wsie, jak Radoniów, Oleszna, Milęcice i in. Później zakonnice 
drogą nadań i kupna powiększały majątek. Z biegiem lat sta-
ły się jednym ze znaczniejszych właścicieli ziemskich w tych 
okolicach. O tym, że w okresie szczególnej prosperity wpływy 
klasztoru sięgały daleko świadczą m.in. do dziś przydrożne 
świątki, rozsiane w Marczowie, Wojciechowie i wielu innych 
wsiach.

dok. ze str. 1

Benedyktyni. Zakon założony przez św. Benedyk-
ta z Nursji, który zniesmaczony rozwiązłością sobie 
współczesnych porzucił Rzym i ok. 529 r. osiadł z gru-
pą współwyznawców na wzgórzu Monte Cassino, two-
rząc wspólnotę zakonną, kierującą się sławną dziś 
dewizą „ora et labora” – „módl się i pracuj”. Żeński 
odłam zakonu – benedyktynki – został założony przez 
św. Scholastykę, siostrę św. Benedykta. Na ziemie 
polskie zakon został sprowadzony ok. X w., być może 
przez św. Wojciecha. Pierwsze siedziby – Trzemeszno 
i Łęczyca, później Mogilno i Tyniec. Na Śląsku bene-
dyktyni pojawili się w XII w., w czasach Bolesława 
Krzywoustego. Pierwsze opactwo – Ołbin pod Wro-
cławiem.
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kaplica z freskiem Chrztu Pana Jezusa w Jordanie, która przez 
wiele lat pełniła funkcję kaplicy chrzcielnej.

Poza ołtarzem głównym we wnętrzu widzimy 9 ołtarzy bocz-
nych oraz – najwyżej (za Glorią, nad prezbiterium) – nie-
widoczny od strony nawy głównej ołtarz w chórze mniszek 
z obrazem Zesłania Ducha św. Większość ołtarzy bocznych 
jest podobnie zdobiona, poza dwoma wyróżniającymi się, 
przedstawiającymi obrazy św. Karola Boromeusza po północ-
nej, i św. Benedykta – po południowej stronie. (autor obu – 
Jonasz Knechtl) oraz ołtarz z figurą Matki Bożej Szkaplerznej 
znajdujący się w kaplicy przy prezbiterium od strony północ-
nej. 6 ołtarzy we wnękach okiennych naw bocznych pochodzą 
z XIX i XX w. i w większości są owocem pracy miejscowego 
rzeźbiarza, Jana Friedricha.

Ołtarz główny poświęcony jest Wniebowzięciu Najświętszej 
Marii Panny. Powstał najpewniej ok. 1775 r. (tak, jak chór 
mniszek), wykonany przez tego samego, ale nieznanego z na-
zwiska autora. Rzeźbionej scenie Wniebowzięcia towarzyszą 
postacie św. Benedykta i Scholastyki. Na wyższej kondygnacji 
– Trójca Przenajświętsza, adorowana przez anioły oraz posta-
cie dwóch świętych – Barbary i Jadwigi. W częściach bocznych 
ołtarza, ponad bramkami do prezbiterium i zakrystii – figury 
świętych Wacława i Maternusa od południa, a Bernarda i Flo-
riana – od północy. Nad nimi, w dwóch kryształowych sar-
kofagach – relikwiarze ze szczątkami świętych męczenników 
– Benignusa i Wiktoryna. 

Po południowej stronie świątyni – bogato zdobiona ambona, 
sześcioboczna, z półkolistymi schodami i efektownie zdobio-
nym parapetem. Powstała ok. 1765 r. Przy wejściu – popiersia 
św. Piotra i Pawła. Ponad kazalnicą – baldachim zwieńczony 
postacią anioła z trąbą i postacie czterech Wielkich Doktorów 
Kościoła, a części centralnej ambony czterej Ewangeliści ze 
swoimi atrybutami.

A w samym Lubomierzu istnieją jeszcze trzy inne obiekty 
sakralne. Na tzw. górnym przedmieściu – kaplica św. Anny. 
Wzniesiono ją zapewne już w XVI w., została spalona w 1626 
r., odbudowana w 1668 i rozbudowana w 1744 r. Od dawna 

pełni funkcję kaplicy cmentarnej. Ciekawostką jest okazała 
tablica grobowa Krzysztofa Jakuba Salice-Contessy z 1825 r. 
(jeleniogórski kupiec i poeta (1767-1825), zarządca majątku 
poklasztornego po kasacie zakonu od 1811, właściciel fol-
warku klasztornego od 1814 r.).
Kościół Św. Krzyża (na dolnym przedmieściu) istniał z pew-

nością przed 1666 r., zbudowano go 
w miejscu, gdzie ponoć cudownym 
zrządzeniem losu znaleziono złoty, 
drogocenny krzyż. Świątynię roz-
budowano w 1805 r. po pożarze 
z 1802 r. Trzeci kościół, zbór ewan-
gelicki, wybudowano ok. 1853 r. w. 
wraz ze szkołą i pastorówką. Dziś 
– nieczynny, mieści się tam „Galeria 
za Miedzą”.

i Maurycego, przy „Wniebowstąpieniu” – świętych biskupów 
Anschariusza, Ruprechta, Beginusa i Wojciecha. Przy fre-
sku „Przemienienia Pańskiego” postacie świętych darzonych 
szczególną estymą w Lubomierzu – Maternusa, Benedykta, 
Scholastyki i Karola Boromeusza. 
Nad wejściem głównym do kościoła znajduje się fresk „Wy-
rzucenie przekupniów ze Świątyni”, a na emporach chóro-
wych 12 fresków. Po stronie północnej patrząc od prezbite-
rium: „Ofiarowanie w Świątyni”, „Ucieczka do Egiptu”, „Od-
nalezienie w Świątyni” i freski dolne ze sceną „Umycie nóg”, 
„Pocałunek Judasza”, „Cierniem ukoronowanie”.
Po stronie południowej od prezbiterium: „Pokłon Trzech kró-
li”, „Obrzezanie”, „Narodziny Pana Jezusa” oraz freski dolne 
„Ostatnia wieczerza”, „Modlitwa w Ogrójcu”, „Biczowanie”.  
Inskrypcje na jednym z malowideł świadczą, że freski były 
poddane konserwacji w 1905 r. przez zespół konserwatorski 
kierowany przez wrocławskiego malarza Oskara Locha. 
Dzięki środkom finansowym z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w 2004 roku przeprowadzono komplek-
sową konserwację 12 fresków na sklepieniach naw bocznych. 

Zupełnie odmienny charakter ma stiukowa dekoracja nad 
prezbiterium. To Gloria z Okiem Opatrzności u szczytu, a po-
niżej jej znajdują się postacie dwunastu Apostołów i w naroż-
nikach czterej Wielcy Doktorowie Kościoła.

wyposażenie kościoła

Charakterystyczna jest architektura wnętrz kościoła. Pozor-
nie trójnawowy ma jednak wyraźnie wydzieloną tylko jedną 
nawę główną. Pozostałe dwie – to ciąg przejściowych kaplic 
bocznych, oddzielonych potężnymi, bogato zdobionymi u 
zwieńczenia filarami, wspierającymi empory. Wyraźnie od-
dzielone są natomiast trzy kaplice odrestaurowane w 2007 
roku dzięki środkom Ministerstwa Kultury, przy prezbiterium 
kościoła: po stronie północnej największa kaplica Matki Bożej 
Szkaplerznej i św. Jana Nepomucena, od strony południowej 

Kapitularz – okazała sala, wsparta na 
dwóch filarach.

Refektarz – sala zebrań, zlokalizowana 
w południowo-zachodnim narożniku 
kościoła. Zachowało się kolebkowe skle-
pienie, zdobione stiukową dekoracją.

plebania. Wzniesiona w 1689 r., z inicjaty-
wy ówczesnej ksieni, Katarzyny Heinze 
(data i inicjały opatki wyryte na zworni-
ku portalu).

przy kształtowaniu tego tekstu wykorzystano informacje zawarte m.in. w: 
opracowaniu dokumentacji konserwatorskiej firmy aC Konserwacja zabyt-
ków w Krakowie, pracy magisterskiej n.t. kościoła w Lubomierzu piotra Ole-
sia, z UJ w Krakowie oraz „Słowniku geografii turystycznej Sudetów, T.2, pod 
red. M. Staffy.

Kaplica klauzurowa z ołtarzem będącym rewersem głównego (choć nie tak bogato zdobiony), objęta jest symboliczną kotarą. 
Mnisze stalle, ustawione naprzeciw siebie w dwóch rzędach, to łukowato zaprojektowane rzędy prostych siedzisk, ale efektownie 
zdobionych herbowymi płaskorzeźbami i zdobieniami, już z epoki rokoko.
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Gdyby tej historii nie napisało samo życie, to nikt by w nią 
nie uwierzył, bo – na pozór – jest bardziej niewiarygodna, 
niż kolejne odcinki serialu… „Samo życie”. A przecież ta zda-
rzyła się naprawdę. W Zawidowie. Spotkali się tu zwyczajna 
kobieta i zwyczajny mężczyzna w zwyczajnym miejscu i cza-
sie…

Czy jednak zwyczajnym? To było tuż po najstraszniejszej 
wojnie, w 1945 r. On – oficer Ludowego Wojska Polskie-
go, wcześniej jeniec hitlerowców. Ona – Niemka, urodzona 
w niemieckim Zawidowie (Seidenberg), 25 lat przed zakoń-
czeniem II wojny światowej, wywieziona do Czech, gdy Zawi-
dów stał się polskim miastem. On malował graniczne polskie 
słupy, a potem patrolował tę granicę Polski i Czech, by tacy 
Niemcy jak ona, już nigdy nie wrócili do miast, które stały się 
polskie. Ona przedzierała się przez tę granicę kilkukrotnie, bo 
ukochała swoje miasto i nie wyobrażała sobie życia gdzie in-
dziej. Zatrzymywana była kilkakrotnie i zawracana do obozu 
w czeskim Frydlandzie, aż – za którymś razem – trafiła na 
patrol, którym dowodził on.

Jak się to stało, że on zrozumiał jej miłość do miasta, uległ 
jej prośbom mimo rozkazów i wpuścił ją do kraju, który już 
nie był jej ojczyzną? Jak się to stało, że oboje pokochali nie 
tylko Zawidów, ale i siebie wzajemnie i zostali ze sobą (i w Za-
widowie) do końca swych dni? Nikt się już nigdy tego nie 
dowie. I nie ma takiej potrzeby. Miłości nie trzeba przecież 
rozumieć, ona – szczególnie, jeśli prawdziwa – jest przecież 
nie do pojęcia. Czysta metafizyka.

Ale oboje – Marianna i Władysław Margas zbudowali w Za-
widowie mimochodem, jakby niechcący, swoją legendę. 
A inni zbudowali tej legendzie pomnik, jakiego nie ma żadne 
z miast Pogórza Izerskiego – halę sportową wybiegającą da-
leko w XXI wiek.

Kiedy pytałem mieszkańców Zawidowa, co ich tu trzyma, 
w tym miasteczku za małym na większe oczekiwania – wielu 
nie umiało odpowiedzieć. Miasteczko, w którym trudno zna-
leźć miejsce dla siebie, z piękną historią, ale odrobinę mglistą 
przyszłością nie wydaje się być magnetyczne dla współcze-

Historia, która nie mogła się zdarzyć
w pętli czasu

snych. Kiedy pytałem – jak można stać się legendą za życia 
i mitem po śmierci – też trudno było uzyskać odpowiedź. Ale 
jeden z rozmówców ujął to chyba najlepiej: – Po prostu – po-
wiedział – nie trzeba, a właściwie nie można i nie wypada się 
o to nadzwyczajnie starać. Wystarczy tylko kochać ludzi, nie 
udawać nikogo innego, ale… trzeba to robić codziennie. Całe 
życie.

Rada Miejska Zawidowa podjęła niedawno uchwałę, by nadać 
imię Marianny i Władysława Margasów nowej hali sporto-
wej, która właśnie została oddana do użytku. Czternaście lat 
po śmierci Władysława i rok po śmierci Marianny złożono 
im taki hołd. Oboje byli tylko miejscowymi pedagogami, on 
w szkole, ona – w przedszkolu. Zapewne tuż po wojnie było 
jej szczególnie trudno, nie znała języka, wręcz do końca życia 
nie wyzbyła się twardego akcentu, ale nikt nie miał wątpli-
wości, że – gdyby mierzyć patriotyzm skalą oddania w pracy 
dla dzieci swojej nowej ojczyzny – to była trudnodościgłym 
wzorcem. To ona budowała pomosty akceptacji, gdy tłuma-
czyła sąsiadom niemieckie teksty, ale i tłumaczyła na język 
niemiecki nowy, polski życiorys Zawidowa. Zapraszano ją 
po śmierci męża, by spędziła resztę życia w Niemczech, gdzie 
miała mnóstwo przyjaciół (i jednego z synów), ale uznała, że 
przecież nie po to przedzierała się przez kordon wojsk do Za-
widowa w 1945 r., by stąd wyjechać kiedykolwiek. Uważała, 
że właśnie tu jest potrzebna. I zresztą tak w istocie było.

Gdy zaczynali pracę w oświacie, on w 1946, ona w 1951, poza 
„szczerą wolą” brakowało właściwie wszystkiego. Nie było ze-
szytów, papieru, przyborów szkolnych, nie było naczyń, kalo-
ryferów, książek. Każdy drobiazg był sukcesem. Można dlate-
go w wielu, w nich także, tlił się zapał do każdej pracy, która 
przynosiła radość dzieciom. Poza lekcjami – szkolny chór, ze-
spół tańca, sportowe treningi i zawody, szkolny teatr… Wła-
dysław Margas okazał się niezmordowany w wyszukiwaniu 
sobie wciąż nowych zajęć, pracy, coraz to kolejnej, najchętniej 
takiej… na granicy wytrzymałości organizmu. Nie wystarcza-
ła mu pełna dzieci szkoła, walczył z analfabetyzmem u doro-
słych, w zakładach pracy, w PGR-ach. 

W prowadzonym przez niego dzienniku, odkrytym dla in-
nych wiele lat później zapisywał, jak wiele miał z tej pracy 
satysfakcji. I ona musiała mu wystarczyć. Na nic innego prze-
cież nie liczył. I niczego innego nie oczekiwał.

Zafascynowany sportem postanowił zbudować salę gimna-
styczną przy szkole, widząc w tym sposób na życie młodzieży 
i spełnianie jej marzeń. Ale jego marzenia zawsze wyprzedza-
ły możliwości. Gdy powstała ta sala – myślał o basenie kąpie-
lowym, o lodowisku zimą. To było już absolutnie poza zasię-
giem społecznika, do dziś pozostaje marzeniem innych. Ale 
„po drodze” W. Margas przyczynił się do powstania kortów 
tenisowych przy szkole, co nawet w większych miastach było 
(i jest nadal) fanaberią nie do pomyślenia.

– Ta hala, którą niedawno oddano do użytku – usłyszałem 
w Zawidowie – jest spełnieniem tych marzeń Władysława 
Margasa, jakich on nigdy nie miał, bo nawet nie myślał, że 
może je mieć w tej skali. Z pewnością jest to obiekt, który 
może być wizytówką nowoczesnego Zawidowa, a przecież 
całe życie Marianny i Władysława było podporządkowane 
temu miastu. 

A nadanie tej hali ich imienia, polsko-niemieckiego małżeń-
stwa, jest kolejnym symbolem. I podziękowaniem, którego 
już oni nie mogą odebrać, choć zasłużyli na nie ze wszech 
miar. Ale właśnie z tego powodu jest szczególnie ważne dla 
wszystkich innych.

…Ciemność widzę, ciemność…
Czy mrok może być wartością niedocenianą? Tak! Oczywiście 
!! Jeszcze w marcu 2009 r. w Świeradowie Zdroju odbywała się 
konferencja, zorganizowana przez miejscowe Nadleśnictwo 
i Instytut Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W ra-
mach tego spotkania zorganizowano dwa warsztaty: „Ciemna 
Strona Światła” i „Jasna Strona Ciemności”.  A konferencja 
zajmowała się sprawą „zaśmiecania świata światłem”.

Dla wielu przechodniów ciemność jest przekleństwem – poty-
kają się o nierówne płyty chodnikowe, wpadają na płoty, skrę-
cają nogi w dziurach w asfalcie jezdni. Imponują nam wielkie 
metropolie, w rodzaju Nowego Jorku, Las Vegas, czy choćby 
Warszawy, rozświetlone milionami lamp. Nawet nie zdajemy 
sobie sprawy, że mieszkańcy tych miejscowości mogą zazdro-
ścić nam… ciemności!

W Świeradowie przeprowadzono m.in. „test jasności nieba”. 
Dowiódł on, że na Hali Izerskiej jest ponad DWUDZIESTO-
KROTNIE ciemniej, niż na terenach zurbanizowanych, dzię-
ki czemu możemy zobaczyć ponad DWADZIEŚCIA RAZY 
więcej gwiazd.

Zdaniem naukowców na całym Dolnym Śląsku nie ma tak 
ciemnego miejsca i astronomowie uznali podczas tej konfe-
rencji, że tak specyficzne warunki oglądania nieba, i przez za-
wodowców, i przez amatorów należy bezwzględnie chronić.

Po kilku miesiącach (w listopadzie 2009) powołano w wyniku 
memorandum „PARK CIEMNEGO NIEBA” – pierwszy taki 
obszar w Polsce i jeden z nielicznych w Europie. Żeby najle-
piej zobaczyć gwiazdy – warto pojechać w stronę Świeradowa 
Zdroju.

wizyta u szambelana
w zarębie Górnej
Siekierczyn, a precyzyjnie Zaręba Górna będzie miejscem 
niezwykłego zdarzenia. Radzimy sobie zapisać w kalendarzu 
datę… 29 lipca 1782 roku!

To nie jest błąd, aczkolwiek zapraszamy w imieniu gospo-
darzy do pałacu szlacheckiego w Zarębie Górnej 13 sierpnia 
2011 roku. Wtedy to odbędzie się rekonstrukcja wydarzeń 
historycznych sprzed blisko półtora wieku. Tematem tej im-
prezy będzie przyjazd podróżnika, Nathanaela Gottfrieda LE-
SKE do szambelana Wolfa von LOEBEN, właściciela Zaręby 
Górnej w owym czasie, zresztą także Zaręby Dolnej, starosty 
zgorzeleckiego, marszałka ziemskiego, kandydata na wielko-
rządcę całych Łużyc Górnych.
To jego należy uznawać za założyciela ok. 1779 r. dwóch ko-
lonii – Wesołówka i Ponikowo, w których osiedlił czeskich 
uciekinierów religijnych, którzy okazali się niezwykle przy-
datni w rozwoju włókiennictwa w tym regionie.

A właśnie… Ponikowo… Ta nazwa też jest nieprzypadkowa. 
Wolf von Loeben bardzo kochał swoją żonę, Karolinę Augu-
stę, zmarłą w 1777 r. To na jej cześć nazwał dzisiejsze Poniko-
wo – Doliną Augusty, bowiem jego małżonka bardzo to miej-
sce lubiła, często tam właśnie modliła się w zakątku zwanym 
później Samotnią. A że jej panieńskie nazwisko brzmiało 
Ponickau…, więc źródłosłów dzisiejszej nazwy jest już jasny. 
Czy to prawdziwe mniemanie – przekonamy się w sierpniu. 

A w rekonstrukcji tej wizyty wezmą też udział pastor lute-
rański z Zaręby, Johann Ehrnfried Demel, Amelia Charlotte 
Albertyna i Otylia Albertyna – siostry von Loebena i dwie 
panny z Radomierzyc – von Kiesewetter i von Ponickau. 
Wspomniany pastor jest dla Zaręby ważny, bowiem to on jest 
autorem „Kroniki Zaręby pod Lubaniem”, animatorem gene-
ralnego remontu tamtejszego kościoła w końcu XVIII w., i in-
nych przedsięwzięć dla dobra tej miejscowości.

– To będzie rekonstrukcja jednego dnia z życia mieszkańców 
Zaręby – powiedział nam Bogdan Nauka, dyrektor Zdrojo-
wego Teatru Animacji w Jeleniej Górze, zajmujący się aspek-
tami historyczno-teatralnymi tego przedsięwzięcia. – Przy-
puszczamy, że będzie to największe przyjęcie w historii wsi, 
bo spektakl będzie miał ok. 800 uczestników i widzów. Ale 
spektakl jest tylko częścią tego zdarzenia – odbędą się także 
inne przedsięwzięcia, wystawa pamiątek historycznych, ma-
teriałów ikonograficznych i literackich, prezentacje multime-
dialne, spotkania z autorami książek o regionie, pokazy walk 
rycerskich i strzelania z łuku, itp.

Dziś mieszkańcami gminy Siekierczyn są Polacy, ale gospoda-
rzami tych ziem w ich historii byli także Czesi, Sasi, Prusacy. 
To przedsięwzięcie będzie służyło przypomnieniu ich życia 
i pracy oraz dorobku, widocznego w różnych przejawach do 
dziś.

Sznurem 
  za mundurem…
… a właściwie – do wojska, rzędem! Trudno sobie wyobra-
zić rodzinę, z której sześciu synów, po kolei, odbywało służ-
bę wojskową. Z reguły młodzi ludzie w rozmaity sposób 
przed wojskiem się bronią (może raczej – bronili). – Ale 
nasi synowie – nie! – powiedziała Bogumiła Rak z Wlenia, 
matka 6 synów, którzy po kolei szli do wojska. – Nie znam 
innej rodziny, z której tak wielu mężczyzn z jednego po-
kolenia służyło w Wojsku Polskim po wojnie – powiedział 
płk Edward Jakubowski, prezes jeleniogórskiej organizacji 
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycz-
nych, który w ostatnich dniach marca 2011 r. honorował 
dziewięć wleńskich rodzin, z których do wojska trafiło nie 
mniej, niż 3 synów. – To w ogóle jest nadzwyczajne – dodał, 
że z jednej, niewielkiej przecież gminy, aż tyle rodzin słało 
do wojska tylu synów.
Matki i ojcowie otrzymali pamiątkowe odznaki, a w spotka-
niu wzięły też udział inne rodziny – Bronisławy Chodakow-
skiej (pięciu synów), Marii Dziatłowicz (trzech), Alfredy 
Grochowskiej (trzech), Eugenii Marcelu (trzech), Krystyny 
Krysteckiej (czterech), Krystyny Owoc (trzech), Henryki 
Pierścińskiej (czterech) i Józefy Woś (czterech).
– Swoją drogą zabawne jest – powiedział małżonek Bogu-
miły Rak, Jan – że ja… w wojsku nie służyłem. Zwyczajnie 
nie mogłem, Byłem jedynym żywicielem dużej rodziny i z 
tego względu z obowiązku służby wojskowej mnie zwalnia-
no. Myślę jednak, że sześciu moich chłopaków jakoś mnie 
zastąpiło.
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Tych „ale” jest kilka. – Nie szukamy specjalnych gatunków 
traw – wyjaśnia Z. Żurek – jednak inna, elastyczna jest po-
trzebna na miękkie łapki, czy uszy, i tu najlepszy jest drugi 
pokos, a inna – do jeża, który musi być sztywny, więc lepiej 
udaje się z siana zebranego w pierwszym pokosie. I trzeba 
mieć jeszcze trochę sprawności manualnej, sama nie przycho-
dzi, trzeba sporo poćwiczyć. Dawniej zbieraliśmy siano sami, 
teraz też dokupujemy, bo takie siano – jaka pogoda. Spad-
nie jeden deszcz, to zżółknie, spadnie drugi, to brązowieje. 
A klient chce mieć zwierzątko zielone i pachnące. Podobnie 
z wykonawcami. Właściwie takie figurki może robić każdy, 
ale nie u każdego palce są posłuszne, a poza tym – alergicy 
mogą sobie tę pracę darować. Wytwórnię odwiedziła wyciecz-
ka młodzieży z Francji. Po kilku chwilach połowa wycieczki 
uciekła z hali, zakichana do nieprzytomności.

– Liczy się pomysł i wytrwałość, potem odrobina umie-
jętności, chociaż lepiej, jeśli jest więcej, niż odrobina… Re-
cepta na sukces Zdzisława Żurka z Mojżesza pod Lwówkiem 
nie wydaje się być skomplikowana. Rozmawiamy w domu, 
który jest siedzibą gospodarstwa agroturystycznego, a zbudo-
wany został z siana. Precyzyjnie – z dochodów uzyskanych 
z wyrobów z siana. W tym domu gościli już popularni arty-
ści z Polski (m.in. „Piasek” Piaseczny), ale też turyści całkiem 
zwyczajni. Jeśli za zwyczajnego można uznać gościa z Nowej 

Zelandii, który zwiedzając Polskę wybrał właśnie dom „Pod 
Lipami” na swoją kilkutygodniową bazę. (www.podlipami-
noclegi.com)

– A wszystko zaczęło się kilkanaście lat temu, kiedy ro-
biłem podkłady z siana do suchych bukietów – wspomina 
Z. Żurek. W Niemczech, bo w Polsce siano nigdy chyba nie 
było zbyt popularne. Potem powstała mysz z siana, a potem 
jeż… Jeż okazał się „kultowy”. Zapotrzebowanie na figurkę 
jeża z siana przerosło wszelkie oczekiwania. I jakoś wszystko 
ruszyło. Dziś w stałej ofercie jest ponad 70 wzorów przeróż-
nych figurek, nie licząc tych, które robimy na specjalne oka-
zje, jak choćby trzymetrowego koguta z siana, który zdobył 
dla nas Grand Prix na Jarmarku Dominikańskim w Gdańsku. 
Do dziś ten kogut tam rezyduje, wyciągany jest na platformie 

Dom z siana i jeż
W Mojeszu nikt się sianem nie wykręca

przed każdym Jarmarkiem, a my poddaje-
my go „liftingowi”, gdy tam przyjeżdżamy, 
bo zawsze trochę go turyści sponiewiera-
ją. Kogut – w swojej pierwszej wersji miał 
wmontowany detektor ruchu i głośnik, 
więc piał, kiedy ktoś do niego podchodził. 
Ale piał raptem ze trzy dni, bo wszyscy ko-
niecznie chcieli wiedzieć – jakim cudem 
pieje? – i w tym sianie grzebali. Wpraw-
dzie kogut wytrzymuje nawet, gdy ktoś go 
dosiądzie, żeby zrobić sobie z nim zdjęcie, 
ale zaglądania mu w gardło nie wytrzymał za długo. Przeży-
wał też inne ciężkie chwile, gdy nieco nietrzeźwy Holender 
chciał mu podpalić ogon, ale się zdziwił, bo nasze siano jest 
tak mocno skręcone, że podpalić koguta trudno.

Figurki wykręca się w różnych wersjach, od kilkucenty-
metrowych myszek mini, do kilkudziesięciocentymetrowych, 
ale największym popytem cieszą się najmniejsze. A wyjeż-
dżają w przeróżne strony – głównie do Niemiec, Włoch, 
Francji, okresowo do Holandii, bywały w USA (w Chicago) 
i rosyjskim Sanki Petersburgu. W Polsce można je właściwie 
kupić… tylko pod Barbakanem w Warszawie. I we Lwówku 
Śląskim, w trakcie kiermaszu przedświątecznego w grudniu.

– Początkowo nikt nas nie traktował poważnie, bo co to 
niby za interes – mysz, czy skrzat z siana skręcony. Ale prze-
cież dzięki temu dajemy pracę kilku osobom, a przez te lata 

z dochodów z siana udało się wybudować od podstaw go-
spodarstwo „agro”. I jakoś tak się porobiło, że kiedy mieliśmy 
gotowy tylko jeden pokój, to od razu zdobyliśmy pierwszego 
gościa, Duńczyka. Dziś mamy już 14 pokoi, przyjmujemy tu-
rystów na dłuższe pobyty, a przyjeżdżają i z kraju, i ze świa-
ta, oferując i noclegi, i pełne wyżywienie. Wprawdzie ludzie 
czasami szukają „agro”, żeby samodzielnie oskubać kurę na 
rosół, ale jak ktoś ma dwójkę – trójkę dzieci, to chciałby na 
kilkanaście dni odpocząć od wszystkiego, łącznie z gotowa-
niem, czy zmywaniem. I to u nas ma zagwarantowane. Oraz 
święty spokój. Chyba to ostatnie było potrzebne „Piaskowi”, 
bo siedział w zbożu i coś sobie pisał, pewnie swoje piosenki.

Kiedy pytamy, czy z każdego siana można zrobić zająca, 
to pada odpowiedź, której się można spodziewać: „Tak, ale…”. 

Burmistrz Wlenia, Bogdan Mościcki podziękował rodzinom, 
rodzicom i dzieciom, podkreślając, że z pewnością nie było 
to łatwe doświadczenie, bo przecież żołnierz służby czynnej 
w rodzinie, to ubytek rąk do pracy, a kiedy w jednym pokole-
niu zdarza się to cztero-, czy nawet sześciokrotnie, to z pew-
nością jest to odczuwalne w poziomie bytu przez dłuższy 
czas. 
Rozmowa o służbie wojskowej dotyczy z reguły spraw patrio-
tyzmu, w czym nic dziwnego, bo przecież wojsko jawiło się 
zawsze jako jeden z symboli tego zjawiska. Ale wszyscy obec-
ni nie ukrywali podczas rozmowy przy kawie, że dzisiejszy 
patriotyzm ma nieco inny wymiar. – Dawniej – mówił płk E. 
Jakubowski – wojsko chroniło dorobek Państwa na jego gra-
nicach, ale i pomnażało ten dorobek, choćby w ramach ćwi-
czeń. Sam pamiętał, że jeszcze w latach 60-tych XX w. pod-
czas ćwiczeń saperzy zbudowali kilometr drogi w pobliskich 
Modrzewiach. Droga przetrwała dziesięciolecia. Dziś wojska 
jest coraz mniej, a i cel służby jest inny, zaś patriotyzm winien 
się przejawiać zupełnie inaczej – w ochronie języka i kultury, 
dbałości o wspólne mienie i pracy nad tym by było tego mie-
nia więcej. – Ale… powiedział jeden z ojców – może byłoby 
łatwiej o patriotyzm, gdyby było łatwiej o pracę? Niełatwo 
młodemu człowiekowi pojąć ideę patriotyzmu, jeśli za pracą 
musi wyjechać do Niemiec, czy Anglii. Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników wleńskiego spotkania

Wydawałoby się, że Mojesz nie jest najlepszym miejscem 
na gospodarstwo „agro”. Daleko do gór, Lwówek Śląski nie 
jest metropolią turystyczną, a z kolei sam Mojesz nie oferuje 
specjalnych rozrywek. – To wszystko prawda, ale tu są znako-
mite warunki do wycieczek rowerowych na Pogórze Izerskie, 
więc kiedy przyjadą goście, pożyczają od nas rowery, jadą 
pociągiem do Pilchowic i mają wszystko, czego poszukują – 
świetne tereny, nieźle oznaczone trasy, malownicze krajobra-
zy i spokój. Okazuje się, że wielu właśnie tego szuka. I tylko 
trzeba im podpowiedzieć, choćby w Internecie, że u nas to 
wszystko znajdą. I dlatego ci, którzy tu przyjechali – wraca-
ją, a w dodatku opowiadają o nas swoim znajomym, więc nie 
narzekamy na brak zajęć. A zaczęło się przecież od zwykłego 
siana…
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SzKOLEnIa 
– MaŁE 

pROjEKTy
W pierwszym kwartale 2011 przeprowadziliśmy szereg 
szkoleń z zakresu „małych projektów”, czyli operacji, które 
nie odpowiadają warunkom przyznania  pomocy w ramach 
Osi 3 PROW, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej 
Osi . Beneficjentami działania mogą być osoby fizyczne, 
organizacje pozarządowe, OSP, przedstawiciele kościołów 
i związków wyznaniowych, jednostek samorządowych i in-
stytucji kultury. Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie 
w 2011 roku planuje ogłosić 3 nabory wniosków w ramach 
działania Małe Projekty, dlatego też zaplanowało prze-
prowadzenie szkoleń warsztatowych, w ramach których 
uczestnicy zapoznają się z celami LSR,  lokalnymi kryte-
riami wyboru, jak również będą mieli możliwość zaprezen-
towania i omówienia swoich pomysłów na realizację Ma-
łych Projektów. W trakcie szkolenia przedstawione zostały 
koszty kwalifikowalne, poziom dofinansowania oraz zakres  
działań. 

 Targi Grüne Woche 2011
 

Ważnym branżowym spotkaniem producentów i przetwór-
ców żywności z całego świata były 76  Targi Międzynaro-
dowe Targi Grüne Woche w Berlinie. Tegoroczna edycja 
była szczególna ze względu na przyjęcie przez Polskę tytułu 
Kraju Partnerskiego Targów Grüne Woche. Dzięki temu 
polska żywność towarzyszyła wszystkim działaniom pro-
mocyjnym międzynarodowej imprezy

Pod hasłem „Polska schmeckt’’ (Polska smakuje) przed-
stawiciele branży spożywczej prezentowali swoje rarytasy 
kulinarne, tradycyjne produkty regionalne a także dziedzic-
two kulturowe oraz atrakcje turystyczne naszego kraju. Na 
stoisku Województwa Dolnośląskiego swoje wyroby ekspo-
nowali m.in. lokalni przetwórcy z obszaru LGD Partnerstwo 
Izerskie. 

Liderzy natury
 „Odkryj na nowo piękno lokalnej przyrody” – pod ta-
kim właśnie hasłem od stycznia do kwietnia 2011 roku  
realizowany jest  projekt przygotowujący do podejmowa-
nia aktywnych działań na rzecz propagowania obszarów 
Natura 2000. Celem projektu jest  wzbogacenie wiedzy 
mieszkańców na temat terenów które zamieszkują. W ra-
mach operacji przewidziano wykonanie folderu oraz  or-
ganizację wystawy pokazującej najciekawsze fotografie 
pomników przyrody.

Na obszarze Lokalnej Grupy Działania – Partnerstwo 
Izerskie występują liczne formy przyrody podlegają-
ce ochronie. Największym i najważniejszym obszarem 

Pod takim tytułem projektu  Stowarzyszenie Maltanowo  
wspólnie ze Szkołą Podstawową w Płóczkach Górnych zreali-
zowało w czasie przerwy zimowej zajęcia dla 20 dzieci i mło-
dzieży  „Pożyteczne Ferie 2011r. ”, dofinansowane z Fundacji 
Wspomagania Wsi.  

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Stowarzy-
szenie postanowiło zachęcić tutejsze dzieci i młodzież do po-
mocy osobom najstarszym oraz najbardziej potrzebującym. 
Tacy ludzie często nie mają odwagi prosić o pomoc.  

Działania zawarte w projekcie dały dzieciom  wiele radości, 
wzbogaciły o nowe doświadczenia pokazały ile ich małe rączki 
mogą  sprawić radości, uśmiechu i jak bardzo mogą być pomocne .                                                                                                                                                
           Oprócz codziennej pomocy osobom starszym organi-
zatorzy przewidzieli w projekcie także zajęcia edukacyjne dla 
dzieci.

– Nauka udzielania  Pierwszej Pomocy Przedmedycznej  –  
przeprowadzona przez  Ratownika Medycznego   OSP Płócz-
ki Górne – M. Rusinka. 

– konkursy z nagrodami przeprowadzone przez pracowni-
ków Nadleśnictwa z Lwówka Śląskiego 

– Budowa karmników oraz wycieczka do lasu  dokarmia-
nie i rozpoznawanie tropów zwierząt na śniegu  przeprowa-
dzona przez p.  J. Karpowicza .

– Scenki z psem obronnym, pokaz broni , rozmówki o bez-
pieczeństwie poza szkołą – przeprowadzone przez Policje 
z Lwówka Śląskiego M. Madeksza  i p. K.   Bzymek.

– Zajęcia sportowe–  przeprowadzone przez p.  Z. Zamarę,  
który ufundował także  nagrody za aktywny udział dzieci .

Największą zaś frajdą dla dzieci okazał się wyjazd do kina 
3D w Bolesławcu na film pt. „Miś Jogi „  a także wielkie ogni-
sko , na którym  każdy uczestnik oprócz kiełbaski i słodyczy 
otrzymał dyplom , nie obyło się bez łez .

N A S Z E  PA R T N E R S T W O
„zimne noski, ciepłe rączki”

Stowarzyszenie Maltanowo bardzo dziękuje osobom za-
angażowanym w realizację wszelkich prac, w tym:   paniom 
z kuchni ze Szkoły Podstawowej w Płóczkach Górnych oraz 
rodzicom,  którzy pomagali w zajęciach z dziećmi. Specjalne 
podziękowania należą się również  B. Larek , która zgodziła się 
udostępnić szkołę do realizacji zajęć potrzebnych dzieciom. 

                                   

Ogromnym zainteresowaniem  cieszyły się miody i inne 
produkty pszczele z pasieki w Marczowie oferowane przez  
przedstawiciela Powiatowego Koła Pszczelarzy w Lwówku 
Śląskim– Janusza Łambuckiego. Szczególną uwagę budziły 
wyśmienite miody pitne, przyciągające  rzesze smakoszy, któ-
rzy  mieli możliwość  skosztowania tegotradycyjnego trunku. 

Reprezentantem branży wędliniarskiej była masarnia Je-
rzego Furtaka ze Lwówka Śląskiego. Uczestnicy targów degu-
stowali kiełbasy i inne wyroby, zgodnie twierdząc, że napraw-
dę –  „Polska smakuje’’.

Rarytasem okazał się chleb tradycyjny z piekarni Mirosła-
wy i Jerzego Horbacz z Gryfowa Śląskiego, który serwowano 
ze smalcem i kwaszonym ogórkiem. 

Atrakcją stoiska były również  wyroby firmy WR Ceramika 
S.C  J.K.W Rutyna z Tomaszowa Bolesławieckiego. Trzydzie-
ści lat tradycji i doświadczenie w produkcji ceramiki użytko-
wej i dekoracyjnej zauważalne są w każdym wyrobie .

Stoisko Dolnego Śląska zaszczycił swoją obecnością  Mini-
ster Rolnictwa  Marek Sawicki, jak również gościliśmy przed-
stawicieli Urzędu marszałkowskiego Dolnego Śląska. 

Opiekę nad stoiskiem naszego województwa sprawował 
Włodzimierz Chlebosz – członek  zarządu i pracownicy Urzę-
du Marszałkowskiego: Anna Terlecka i  Ryszard Czerwiński, 
którzy wspólnie z przedstawicielami LGD Partnerstwo Izer-
skie promowali region oraz wysokiej jakości produkty żyw-
nościowe.

Udział LGD w tak wielkim wydarzeniu jakim są między-
narodowe Targi  „Grüne Woche” dał możliwość zaprezento-
wania na rynku europejskim naszych tradycji, dziedzictwa 
kulinarnego, a także atrakcyjnej oferty turystycznej i agrotu-
rystycznej Pogórza Izerskiego. Targi były doskonałą okazją 
do wymiany doświadczeń i nawiązania w przyszłości współ-
pracy międzynarodowej.

                   

chronionym jest Park Krajobrazowy Doliny Bobru obejmu-
jący 13.270 ha który znajduje się na  terenie Gminy Wleń, 
przebiega przez obszar Gminy  Lubomierz, Lwówek Śląski 
i Stara Kamienica. W Parku Krajobrazowym Doliny Bobru 
znajdują się  liczne siedliska zwierząt i roślin chronionych 
(m.in. tojad pstry – Aconitum variegatum L.).

Na obszarze Partnerstwa projekt „Odkryj na nowo 
piękno lokalnej przyrody” prowadzony jest przez Jerzego 
Fidorów,  który uczestniczy w programie Liderzy Natury, 
realizowanym przez Fundację Ekologiczną Zielona Akcja  
i Fundację Ekorozwoju oraz  finansowany  z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Więcej informacji o projekcie znaleźć można na stronach: 
www.zielonaakcja.pl, www.liderzy.natura2000.pl oraz na 
stronie internetowej LGD www.lgdpartnerstwoizerskie.pl.

 

Uczestnicy warsztatów wykazywali się ogromnym zainte-
resowaniem i pomysłowością, która zaowocowała powsta-
niem wielu ciekawych projektów. Tematem przewodnim 
były wyposażenia świetlic, organizacja imprez plenero-
wych, jarmarków czy warsztatów. Ponadto zrodziły się 
pomysły na utworzenie ścieżek dydaktycznych, punktów 
widokowych, budowę placu zabaw, czy zagospodarowanie 
parków i innych miejsc służących wypoczynkowi i rekre-
acji mieszkańców.  Nie zabrakło projektów dotyczących 
remontu i renowacji obiektów wpisanych do rejestru za-
bytków, jak również  wykorzystania energii pochodzącej 
ze źródeł odnawialnych. Właśnie tej tematyce  poświęcone 
zostały szczególnie dwa szkolenia, gdzie beneficjenci po-
znali aspekty techniczne instalacji solarów słonecznych. 
Wśród uczestników zdecydowaną większość stanowili  
przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Part-
nerstwa Izerskiego, którzy działając na rzecz swoich lokal-
nych społeczności chcą podnieść jakość życia mieszkań-
ców.
Mamy nadzieję że wypracowane na szkoleniach projekty 
zostaną  pomyślnie zrealizowane i przyczynią się do speł-
nienia założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa 
Izerskiego.
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Styczeń

19.01.2011 XIII Otwarty Przegląd Amator-
skich Kapel Kolędniczych (Gmina Świera-
dów-Zdrój)

28.01.2011 Koncert Noworoczny– Aula 
Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu (Gmi-
na Nowogrodziec)

31.01.2011 – Wieczór wspomnień o Janie 
od Biedronki – poezja ks. J.Twardowskiego 
(Gmina Siekierczyn)

I Gminny Wyścig Narciarski „Śladami Kargu-
la i Pawlaka” (Gmina Lubomierz)

BAŁWANKI – lepienie jak największej ilości 
małych bałwanków (Gmina Leśna)

LuTy

26.02.2011– VII Biesiada Sołtysów WLEŃ-
SKIE IMPERIUM (Gmina Wleń)

MARZEc

6.03.2011 VII Targi Gołębi Pocztowych 
(Gmina Wleń)

8.03.2011 Gminne Spotkania Kobiet – Wiej-
ski Dom Kultury w Tomaszowie Bolesławiec-
kim (Gmina Warta Bolesławiecka)

Powiatowy Konkurs Dekoracji Wielkanoc-
nych w Wojciechowie (Gmina Lubomierz)

Kwiecień

2.04.2011 Koncert w VI Rocznicę śmierci 
Jana Pawła II (Gmina Wleń)

3.04.2011 Tradycje Wielkanocne – aula SP 
w Nowogrodźcu (Gmina Nowogrodziec)

17.04.2011 Kiermasz Wielkanocny Pisarzo-
wice, Radostów (Gmina Lubań)

17.04.2011 Jarmark Wielkanocny –Rynek 
Miasta Wleń  (Gmina Wleń)

17.04.2011  Jarmark Wielkanocny Rynek 
w Gryfowie Śląskim (Gmina Gryfów Śląski)

17.04.2011 Gminny Konkurs na najładniej-
szy Stół Wielkanocny – Szczytnica (Gmina 
Warta Bolesławiecka)

30.04.2011-01,05.2011 VIII Europejski Rajd 
Rowerowy Szlakami Ziemi Lwóweckiej (Po-
wiat Lwówecki– Czechy)

MAj

1-3.05.2011 Majówka na Stadionie Miejskim 
(Gmina Mirsk)

1.05.2011 Z podwórek na boiska – Turniej 
Piłki Nożnej Dzikich Drużyn o Puchar  Prze-
wodniczącego RM w Leśnej  (Gmina Leśna)

2.05.2011 V Międzynarodowy Festiwal Or-
kiestr Dętych (Gmina Olszyna)

6-8.05.2011 XVIII Ogólnopolska Impreza na 
orientację „Wiosna 2011” (Gmina Lwówek 
Śląski)

7.05.2011 „Rajd rowerowy szlakami gminy 
Sulików”  (Gmina Sulików)

7.05.2011 Zawody ESA (Zawody powietrz-
nych samolotów elektrycznych RC w kate-
gorii WW1 i WW2 (Gmina Warta Bolesła-
wiecka)

8.05.2011 XX Jubileuszowy Memoriał Ulicz-
ny im. Michała Fludra  (Gmina Wleń)

14-15.05.2011 „Święto Niezapominajki” Ma-
jówka w Łagowie (Gmina Zgorzelec)

15.05.2011 „Majowy Cross Rowerowy” dla 
dzieci i młodzieży (Gmina Siekierczyn)

22.05.2011 Wyścig kolarski– Meta i zakoń-
czenie XIX Międzynarodowego Wyścigu 
Kolarskiego „Bałtyk– Karkonosze Tour”  
(Gmina Sulików)

24.05.2011 XIII Festiwal Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej na Żabią Nutę (Gmina Świe-
radów-Zdrój)

29.05.2011 Piknik Zdrowia (Gmina Świera-
dów-Zdrój)

29.05.2011 Dzień otwartych domów przysłu-
powych  (Gmina Sulików)

Majówka 2011 stadion w Lubomierzu  (Gmi-
na Lubomierz)

Gminny Dzień Strażaka/ Otwarcie sezonu 
pszczelarskiego (Gmina Stara Kamienica)

Zawidowska Majówka  (Gmina Zawidów)

Wystawa Koni Rasy Śląskiej–  „Święto Ko-
nia 2011”  (Gmina Lubomierz)

Turniej Sportowo-rekreacyjny Sołectw z te-
renu Gminy Lubomierz „Kargulada 2011” 
(Gmina Lubomierz)

Kiermasz wiosenny świąteczny  w Chromcu 
(Gmina Stara Kamienica)

Zawody Powiatowe Szkół w Ratownictwie 
Medycznym PCK (Gmina Lwówek Śląski)

cZERWiEc

1.06.2011 Wleńlandia – Miasto Dzieci– In-
diańska Wioska  (Gmina Wleń)

3-5.06.2011 XVIII Ogólnopolski Rajd Pieszy 
Henryka I Brodatego  (Gmina Lwówek Ślą-
ski)

3.06.2011 Gminny Dzień Dziecka  (Gmina 
Warta Bolesławiecka)

5.06.2011 „Dzień dziecka” festyn rekreacyj-
no– sportowy (Gmina Siekierczyn)

10.06.2011 V Gminny Festiwal Piosenki 
Dziecięcej Zakręcona Nutka (Gmina Wleń)

10-12.06.2011 KWISONALIA 2011 Bulwar 
nad Kwisą  (Gmina Gryfów Śląski)

18.06.2011  Festiwal Piwa (Gmina Lwówek 
Śląski)

18.06.2011 DNI Olszyny (Gmina Olszyna)

19.06.2011 XIII Ogólnopolski Bieg Uliczny 
„Nowogrodziecka 10-tka” (Gmina Nowogro-
dziec)

25.06.2011 Międzynarodowy Turniej Piłki 
Nożnej – Wittichenau, Tanvald, Lubomierz 
(Gmina Lubomierz)

25-26.06.2011 Dni Gminy i Miasta Nowogro-
dziec (Gmina Nowogrodziec)

25-26.06.2011 Dni Miasta i Gminy Wleń 
Urodziny Gołębiarki  (Gmina Wleń)

26.06.2011 „Noc świętojańska”– festyn 
w Spytkowie  (Gmina Zgorzelec)

Festyn „Dzień Sąsiada” w Radoniowie (Gmi-
na Lubomierz)

Festyn „Dzień rodziny” w Wojciechowie 
(Gmina Lubomierz)

XII Powiatowy Zjazd Rowerowy we Włosie-
niu  (Gmina Platerówka)

Konkurs poetycki poświęcony pamięci Ireny 
Trojanek-Szmidt (Gmina Zawidów)

Warsztaty Pszczelarskie  (Gmina Stara Ka-
mienica)

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Gminy Lubań 
(Gmina Lubań)

LiPiEc

2-3.07.2011 Peczenica 2011  Gościszów 
(Gmina  Nowogrodziec)

9.07.2011 Festyn wakacyjny w Ręczynie 
(Gmina Zgorzelec)

14.07.2011 IX Festiwal Piosenki Kolonijnej 
Żabie Chóry (Gmina Świeradów-Zdrój)

14-16.07.2011 XVII Międzynarodowy Absty-
nencki Festiwal Muzyczny – Leśna 2011 OW 
„Baworowa” (Gmina Leśna)

15-17.07.2011 Lwóweckie Lato Agatowe 
(Gmina Lwówek Śląski)

16-17.07.2011 VI Ogólnopolskie Imieniny 
Henryka, Henryki i Henrykowa  (Gmina Lu-
bań)

22-30.07.2011„Operacja Bieszczady 2011” – 
rajd rowerowy  (Gmina Siekierczyn)

23-24.07.2011 Izerska Gala Folkloru  (Gmi-
na Mirsk)

Gminny Turniej Piłki Nożnej Drużyn Ochotni-
czych Straży Pożarnych  (Gmina Lubomierz)

Dni Rybnicy  (Gmina Stara Kamienica)

Sierpień

6.08.2011 Bike Maraton (Gmina Świeradów-
Zdrój)

8.08.2011 Europejskie Spotkania Młodych 
Muzyków  (Gmina Świeradów-Zdrój)

8-15.08.2011 Ogólnopolski Festiwal Filmów 
Komediowych (Gmina Lubomierz)

13.08.2011 „Podróż do osiemnastowiecznej 
Zaręby (Lichtenau)-zespół parkowo-pałaco-
wy w Zarębie (Gmina Siekierczyn)

19-21.08.2011 „II Niecodzienne Jarmarki 
Dziedzicowe– Imieniny Napoleona” w Moje-
szu (Gmina Lwówek Śląski)

26.08.2011 Pożegnanie wakacji– Rynek 
w Gryfowie Śląskim (Gmina Gryfów Śląski)

27.08.2011 Finisz Wakacji – festyn  (Gmina 
Leśna)

27-28.08.2011 Rajd Rowerowy „Zaręba-Sie-
kierczyn-Frydland” (Gmina Siekierczyn)

28.08.2011 Święto Chleba– Dożynki Gmin-
ne  (Gmina Sulików)

28.08.2011 lub 4.09.2011 Dożynki Gminne  
(Gmina Warta Bolesławiecka)

30.08.2011 Dożynki wiejskie w Żarskiej Wsi 
(Gmina Zgorzelec)

Dzień Holandii  (Gmina Stara Kamienica)

Jarmark Izerski  (Gmina Stara Kamienica)

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych 
„VIA THEA”  (Gmina Zawidów) 

wrzeSień

3.09.2011 Dożynki Gminne  (Gmina Plate-
rówka)

4.09.2011 Dożynki Gminne – stadion sporto-
wy Łagów  (Gmina Zgorzelec)

4.09.2011 Dożynki Gminne  (Gmina Nowo-
grodziec)

4.09.2011 Dożynki Gminne  (Gmina Siekier-
czyn)

4.09.2011 Dożynki Gminne Pisarzowice 
(Gmina Lubań)

10-11.09.2011  VI Europejskie Dni Dziedzic-
twa Kulturowego (Gmina Wleń)

11.09.2011 Dożynki Gminne (Gmina Olszy-
na)

11.09.2011 Dożynki Gminne Ubocze 
(Gmina Gryfów Śląski)

11.09.2011 Dożynki Gminne  (Gmina 
Lwówek Śląski)

17.09.2011 Urodziny Ulicy Chopina 
Artystyczny Piknik rodzinny  (Gmina 
Wleń)

24.09.2011 Czerniawa jaka strawa? 
(Gmina Świeradów-Zdrój)

Dożynki Gminne w Wojciechowie 
(Gmina Lubomierz)

Dożynki Gminne Park Smolnik (Gmina 
Leśna)

Dożynki Gminne Mirsk  (Gmina Mirsk)

MICHAŁKI  (Gmina Stara Kamienica)

Dożynki Gminne  (Gmina Stara Ka-
mienica)

Dni Kromnowa (Gmina Stara Kamie-
nica)

„Rebel Fest” koncert młodzieżowych 
zespołów rockowych  (Gmina Zawi-
dów)
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Dożynki Gminne Turniej Sołectw – Mar-
czów  (Gmina Wleń)

październiK

9.10.2011 VII Popularyzacyjne Marsze na 
orientację „Czartaka”

 (Gmina Lwówek Śląski)

9.10.2011– .Święto chleba– konkurs na 
tradycyjne wypieki chlebowe  (Gmina 
Nowogrodziec)

XIV Miejskie Święto Latawca  (Gmina 
Świeradów-Zdrój)

V Międzynarodowy Sejmik Mineralogicz-
ny (Gmina Lwówek Śląski)

Święto Gryki w Wojciechowie

 (Gmina Lubomierz)

LiStopad

4-6.11.2011 V Ogólnopolskie marsze na 
orientację „O złoty liść jesieni”  (Gmina 
Lwówek Śląski)

27.11.2011 Gminny Przegląd Dziecięcych 
Zespołów Artystycznych w Zarębie– wy-
stępy zespołów z obszaru LGD  (Gmina 
Siekierczyn) 

Grudzień

16.12.2011 Kolęda na Nowogrodzkim 
Rynku (Gmina Nowogrodziec)

18.12.2011 II Gminny Przegląd Kolęd 
i Pastorałek/ Kiermasz Bożonarodzenio-
wy w Radogoszczy (Gmina Lubań)

18.12.2011 VII Jarmark Adwentowy Ry-
nek Miasta Wleń  (Gmina Wleń)

25.12.2011 Jasełka w Radostowie  (Gmi-
na Lubań)

18.12.2011 „Święta,święta …” gminna im-
preza świąteczna– kiermasz ozdób świą-
tecznych w Tomaszowie Bolesławieckim 
(Gmina Warta Bolesławiecka)

Gminny Konkurs Dekoracji Bożonaro-
dzeniowych w Lubomierzu (Gmina Lubo-
mierz)

Barbórka (Gmina Stara Kamienica)

Jasełka Uliczne – Międzynarodowy Zjazd 
Mikołajów (Gmina Lwówek Śląski)

XVII Powiatowy Konkurs Szopek Betle-
jemskich (Gmina Lwówek Śląski)

Kiermasz zimowy świąteczny w Chromcu 
(Gmina Stara Kamienica)

Zapraszamy w imieniu organizatorów

Wprawdzie trzy miesiące tego roku są już za nami, ale zdecydowaliśmy się publikować kalendarium działań w całości, bowiem daje to obraz aktywności, a wiele przedsięwzięć „zimowych” 
będzie mialo swoją kontynuację w przyszłym roku w podobnym terminie. Warto więc wiedzieć, do kogo możemy (czy nawet powinniśmy) pojechać za kilka miesięcy.
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Pierwsze muzeum, jakie kupiło moją pracę – to Muzeum 
Karkonoskie w Jeleniej Górze. Staszek Buczyński, nieży-
jący już, nieodżałowany kustosz szkła zachwycił się pracą, 

powstałą z bryły szkła optycznego. Na 
skutek jakiegoś feleru  pojawiła się we-
wnątrz niej powietrzna bańka. Skojarzy-
ła mi się z grzybem po wybuchu bomby 
atomowej, wygrawerowałem wewnątrz 
Japonkę. Ta praca do dziś eksponowana 
jest w Jeleniej Górze.

– A teraz?
– Przygotowuję pełnopostaciową 

rzeźbę Chrystusa w szkle. To wielkie 
wyzwanie, korpus człowieka natural-
nych rozmiarów, głowa… W pewien 
sposób to będzie ukoronowanie mojej 
pracy – samouka, który dzięki przychyl-
ności losu i szczęściu w rodzinie zdołał 
spełnić swoje marzenia.

– W jakim kościele będzie można tę 
rzeźbę oglądać?

Stanisław Borowski nie od razu odpowiedział. Poprowa-
dził mnie do okna, z którego widać było horyzont z zacho-
dzącym słońcem.

– Ten Chrystus zostanie w moim ogrodzie – powiedział – 
w kaplicy na skraju tego ogrodu, po zachodniej stronie. Czas 
mojej wędrówki już się kończy, a szkło – to całe moje życie. 
Szkło – to światło, żyje zgodnie z rytmem słońca. Chcę, by ta 
figura Chrystusa w każdy pogodny wieczór ożywała dzięki 
zachodowi słońca, nabierała barwy i niosła nadzieję.

...Nie mieliśmy wtedy pieniędzy, 
zresztą rzadko kiedy miewaliśmy, więc 
musiałem sobie perkusję zrobić sam. 
Z bębnami poszło jakoś, choć wymaga-
ło to dużej inwencji, ale najgorszej było 
z blachami. W końcu zrobiłem je z… 
łusek po pociskach artyleryjskich. Ale 
talerze nie brzmiały dobrze, bo mało 
kto wie, że łuska ma na jednym końcu 
cieńszą blachę, niż na drugim. Ale po-
tem przeprowadziliśmy się z rodzicami 
do miejscowości, gdzie był dom kultu-
ry i to ułatwiło mi grę. A dzięki niej… 
zdobyłem żonę. Grałem w zespole na jej studniówce, a człon-
kiem zespołu był jej chłopak, saksofonista, ale nie dałem mu 
szans. To był mój dobry kolega, ale… serce, nie sługa.

Rodzina Borowskich jeździła po świecie od pokoleń. Oj-
ciec Stanisława wyjechał do Francji w tym samym okresie, co 
Edward Gierek. Potem wrócił do Polski, w okolice Krosna. 
Nic dziwnego więc, że syn poszedł pracować 
do tamtejszej huty szkła i właśnie w „Kro-
śnie” ujawnił się jego talent, pożytkowany 
głównie z okazji rocznic i jubileuszy Bar-
dzo Ważnych Osób Politycznych. Po jakimś 
czasie St. Borowski uznał, że taka robota go 
nuży i w garażu ciotki założył swoją pierwszą 
pracownię. Spokoju nie zaznał.

– Ówczesna władza uznawała wszyst-
kich twórców 
za opozycję, 
więc od czasu 
do czasu mili-
cjanci dawali 
dowód swojej 
podejrzliwości – wspomina. – 
A okazji nie brakowało, choćby 
wtedy, gdy jeden z członków 
dalszej rodziny poprosił mnie, 
żebym na efektownym szkle 
wygrawerował podobiznę pre-
zydenta USA, Jimmi’ego Car-
tera. Carter dostał ten prezent, 
wielce go sobie cenił i podzię-
kował mi za to oficjalnym li-
stem. Oczywiście, ten list przy-

niósł mi… milicjant. Wielce był zain-
teresowany, co ja mam za konszachty 
z Białym Domem. A i ciotka dostała 
za swoje, a dokładnie – za wynajęcie 
mi garażu. W stanie wojennym (nas 
już w kraju nie było)  jej dom zaczął 
„przypadkiem” przeszkadzać w roz-
budowie miasta i musiała go opuścić.

Takie incydenty z milicją spra-
wiły, że w stanie wojennym mogłem 
już tylko zbierać manatki i wyjechać. 
Postanowiłem emigrować do Fran-

cji, ze względu na wspominki ojca. 
Ale zatrzymałem się w niemieckim 
Rheinbach, a że tam było muzeum 
szkła, to nie mogłem sobie odmówić 
wizyty. Skonany po prawie 40 godzi-
nach podróży wyglądałem kiepsko, 
ktoś w tym muzeum mnie zagadnął, 
zapytał czym jestem zainteresowany. 
Powiedziałem, że ekspozycją szkła, 
bo mieli tam jedną z moich prac. 
Ciekawski odszedł, a ja – wstyd przy-
znać – przysnąłem z tego znużenia. 
Ocknąłem się, gdy ktoś trącił mnie 

w ramię i powiedział, że jestem proszony na zewnątrz. Kiedy 
przez okno zobaczyłem czarną limuzynę, 
pierwszą myślą było, że i tu policja mnie 
dopadła. Tylko za co?!

Poproszono mnie stanowczo, żebym 
wsiadł, zawieźli mnie do wielkiego budyn-
ku, na schodach którego czekał elegancki 

mężczyzna, dyrektor 
miasta. Chwilkę roz-
mawialiśmy o szkle 
(a ta miejscowość ma 
wielkie tradycje szklar-
skie) i spytał, czy nie 
chciałbym tu zostać. 
Powiedziałem, że nie, 
bo jestem w drodze do 
Francji, ale nie dał so-
bie wyperswadować. 
Uległem. Pomogli mi sprowadzić żonę 
i chłopców, spędziliśmy tam wiele lat. Ale 
często odwiedzaliśmy rodzinę w Krośnie 

i pokonywaliśmy tę trasę przez Bolesławiec. Kiedy postano-
wiłem wracać do Polski, już jako uznany twórca, to właśnie 
Tomaszów Bolesławiecki nas urzekł. I ta rozwalająca się sto-
doła, która stała się naszym prawdziwym domem.

– Życie jest pełne niespodziewanych zakrętów. Pamiętam, 
jak mówiono mi „Panie Borowski, pan nie jest Wajda, żeby 
dostawać bez przerwy paszport”. Pamiętam, jak musiałem 
stać za wizą amerykańską i żywić nadzieję. Ale… pamiętam 
też, jak nieco później na moją wieś przyjeżdżał ambasador 
USA i pytał, czy nie miałbym ochoty polecieć do Stanów? 
Pamiętam, że prawdziwą kawę piliśmy z ojcem raz do roku, 
na Boże Narodzenie, i to tylko dlatego, że rodzina z USA 

przysyłała świąteczne paczki. Zresztą 
kawy nie zostawało za wiele, bo milicja 
wysypywała ją podczas kontroli, żeby 
sprawdzić, czy w puszce nie ma cze-
goś innego. Pamiętam, jak musieliśmy 
sprzedawać najcenniejsze prace do 
różnych galerii, żeby przeżyć. Ale dziś 
odkupujemy swoje unikatowe projek-
ty, ostatnio dwa z galerii nowojorskich, 
żeby wróciły na zawsze do nas, do Sta-
rej Owczarni.

Szklany Doktor  ze Starej Owczarni

Krzyże pokutne to częsty widok na Pogórzu Izerskim, jest ich tu kilka-
dziesiąt, zarówno w sporych miastach, jak Lwówek Śląski, jak i w maleńkich 
wsiach, albo wręcz w polu. Wspominaliśmy już, że krzyże pokutne należa-
łoby nazywać „krzyżami odkupienia”, albowiem był to rodzaj zadośćuczy-
nienia za śmierć, jedna z kar, jakie spotykały zabójcę, o ile rodzina tragicznie 
zmarłego wybaczyła mu na tyle, że nie domagała się ukarania go śmiercią. 
Niezależnie od tego sprawca zbrodni ponosił też inne kary, jakie nałożył mu 
sąd, który najczęściej obradował albo w plenerze, pod cienistym drzewem 
(stąd do dziś zachowały się „lipy sądowe” i in.), albo w oberży (stąd „karcz-
ma sądowa”). Krzyże są najczęściej niezbyt wielkie, wykute z piaskowca, 
ozdobione co najwyżej rytem narzędzia zbrodni i proste w budowie, jak 
ten, stojący przy drodze w Wojciechowie. Nie noszą żadnych napisów, stąd 
trudno dociekać, pamiątką po jakiej zbrodni stały się na wieki.

Ale jeden z krzyży na Pogórzu, stojący w polu za Zbylutowem jest inny. 
Wielki (134 x 97 x 32) cm, podobny w kształcie do krzyża maltańskiego 
ze względu na półkole pod ramionami. Wyryto wprawdzie na nim znak 
miecza, ale i napis, który jest trudny do odczytania, ale nawet jeśli się go 
odczyta, to nie tylko nie wyjaśnia za wiele, ale wręcz mnoży zagadki. 

Z tej inskrypcji wynika bowiem, że krzyż jest pamiątką po zabójstwie 
dziewczyny, która szła tędy do ślubu, a sprawcą zbrodni był jej były narze-
czony. Cała rzecz wydarzyć się miała w 1601 r. Ale… Napis pochodzi z 1883 
r., to znaczy wykuto go prawie dwieście lat później!

Czy to możliwe, by pamięć o tym dramacie przetrwała 
w kilku pokoleniach, by ktoś z kolejnego zdobył się na ozdo-
bienie krzyża tym napisem? Czy to jest w ogóle możliwe, sko-
ro już w 1601 r. ktoś pozostawił miejsce na specjalnie przy-
gotowanej tablicy, będącej integralną częścią krzyża, jakby 
czekać, że ktoś ją kiedyś wypełni… Takich tabliczek nie ma 
na żadnym innym krzyżu w okolicy. Co więc i kiedy mogło 
się zdarzyć pod Zbylutowem? 

Czy wiecie, że...
można dostać baty za spodnie? W lipcu (dość dawno 
temu, bo w 1561 r.) Franz Stelzer wszedł do mirskiego ko-
ścioła w pludrach, uznawanych wówczas za „diabelskie 
spodnie”. Nie dość, że go ze świątyni wyrzucono, to w do-
datku następnego dnia stanął w rynku pod istniejącym 
wówczas pręgierzem. Najpierw ściągnięto zeń te nieszczę-
sne spodnie, potem je spalono, a potem Franza wychło-
stano. Krawca, który pludry uszył – wypędzono z miasta. 
Tę opowiastkę przytoczono w „Izerach” – Czasopiśmie 
Społeczności Lokalnej Gminy Mirsk. Czy dziś jakaś kara 
może spotkać dziewczynę, która idzie do kościoła w kusej 
bluzce, spod której widać – mniej czy bardziej efektowny 
– tatuaż? Chyba nie, czasy się jednak zmieniają, dawniej 
poszłaby zapewne na stos, co też się w Mirsku zdarzało, 
o czym napiszemy przy innej okazji.

Zginęła, idąc do ślubu…

dok. ze str. 1
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Pozornie to niewyobrażalnie proste – ulepić z gliny ku-
bek, przymocować ucho, wypalić w jakimś piecu… Można go 
nawet czymś pomalować, żeby wyglądał lepiej. Tak przecież 
robili ludzie od tysięcy lat. Ale sprawa się komplikuje, gdy już 
przyjdzie do konkretów.

– Po pierwsze – trzeba wybrać właściwe gliny, bo prze-
cież współczesny kubek ceramiczny, to mieszanka pięciu róż-
nych składników (glin i kaolinów), po drugie zdecydować, 

czy chcemy by był 
szary, czerwony, 
czy biały, po trzecie 
farby, po czwar-
te – piec, po piąte, 
setne, pięćsetne… 
– Aleksander So-
bieraj z Rudzicy 
z nieziemską cier-
pliwością tłuma-
czył sekretne spra-
wy geologii, che-
mii, fizyki, które 
łącznie składają się 
na to, by powstał 
kubek, z którego 
można bezpiecznie 
pić cokolwiek.

Świat 
z gliny 
ulepiony

nie związana. Nie może być 
przesuszona, bo nie można 
by jej było „upłynnić”, czy-
li zrobić masy o właściwej 
konsystencji. Każdy zakład 
sięga po gliny z takiej ko-
palni, z której surowiec 
najbardziej mu odpowiada, 
ale… przecież kopalnie nie 
wydobywają wciąż takiej 
samej gliny, bo surowiec 
z różnych pokładów ma 
odmienne właściwości.

Już w tym momencie 
odeszła nas ochota do sa-
modzielnego testowania 
prawdziwości twierdzenia, 
że „nie święci garnki lepią”. 
Może i „nie święci”, ale niech się za to biorą fachowcy. Tym 
bardziej, że dobór glin, to dopiero pierwszy etap całej pracy. 
Jeśli ktoś zdecydowałby się na ulepienie kompletu sześciu ta-
kich samych kubków, to wtedy trudności się piętrzą.

– Warto wówczas zrobić formę – wyjaśnia Aleksander So-
bieraj, ale wcześniej – model. Bez tego uzyskanie naczyń tego 
samego wymiaru jest właściwie niemożliwe. 

Doświadczeni ceramicy wiedzą, że gliniane naczynie 
w trakcie wypału kurczy się znacznie. W procesie suszenia 
naczyń, a potem ich wypalania tracimy sporo, w konsekwen-
cji – naczynia są zdecydowanie mniejsze, od tego, co zaplanu-
jemy na samym początku. Trzeba wiedzieć, jak dobrać właści-
we szkliwo, które przecież MUSI kurczyć się w takim samym 
tempie, jak glina, bo inaczej popęka. Tak się nie może stać, bo 
naczynie ani zyskuje na urodzie, ani też nie jest higieniczne, 
bo w spękania wcisnąć się mogą przeróżne drobiny, powo-
dujące skażenie napoju. W języku fachowców gliniany wypał 
musi mieć „zamknięty czerep”, bo w odróżnieniu od porów 
skóry człowieka nie może oddychać, ani przyjmować wody.

W tle naszej rozmowy cały czas przewijała się chemia. 
A to tajniki składu glinokrzemianów – głównie kaolinit, illit, 
montmorylonit – a to pytanie – jak uzyskać czerwień mar-
chewkową, albo z jakich związków miedzi pochodzi najpięk-
niejsza zieleń, czy z jakiego kobaltu – najgłębszy niebieski.

Ale malowanie – to dopiero 
niemal finał całego procesu. Po 
wykonaniu modelu i formy, przy-
gotowaniu masy, uformowaniu 
jej, wyjęciu we właściwym czasie 
naczynia z formy, pierwszego (bi-
skwitowego) wypalenia, nadchodzi 
czas zdobień. I tutaj pojawiają się 
pytania.

– Farby, to tlenki metali – sły-
szymy. – Trzeba je uzupełnić, żeby 
można ich było używać, ale… one 
nałożone na naczynie po pierw-
szym wypale nie dają takich barw, jakie uzyskamy po wypa-
leniu pod szkliwem. Zresztą muszą być odpowiednio przy-
gotowane także dlatego, żeby farby nie rozpłynęły się, gdy 
nałożymy szkliwo na ich powierzchnię szkliwo. Doświad-
czeni malarze ceramiczni malują intuicyjnie, początkującym 
dodaje się do farb takich tuszów, które wzmacniają kolor, ale 
znikają w trakcie wypału bez śladu.

Ale… sam wypał, a właściwie – piec, też ma wpływ na na-
sycenie koloru. – Jeśli tak samo pomalowane naczynie, z uży-
ciem tych samych farb, tego samego szkliwa, i tego samego 
surowca włożymy do czterech różnych pieców, to z pewno-

ścią uzyskamy… cztery różne odcienie tego samego koloru, 
mimo, że pozornie mieliśmy w piecach tę samą temperaturę 
– mówi. Okazuje się, że  istotnym jest jaki rodzaj  atmosfery 
mamy w komorze. – Dlatego naczynia, które mają być sprze-
dawane w kompletach, trzeba wypiekać kolejnymi partiami 
w tym samym piecu. Być może przeciętny klient nie zauwa-
żyłby tej różnicy, ale przecież dla nas każdy klient jest nie-
przeciętny i wyjątkowy.

Firma z Rudzicy też jest wyjątkowa i nie tylko dlatego, że – 
w pełnym tego słowa znaczeniu – rodzinna. Anna Czaja-So-
bieraj maluje wyroby i ma tylko w swojej pamięci wiele recep-
tur, nigdzie niezapisanych. Maleńka Ola – co widać na zdjęciu 
– też nie uchyla się od malowania i nie jest wykluczone, że jej 
co nieco abstrakcyjne wzory – też znalazłyby nabywców.

– Właśnie… a wzory?
– Tutaj możemy sobie pofolgować – słyszymy. – Z jed-

nej bowiem strony tzw. ceramika stempelkowa ma podobne 
motywy, ale nasze naczynia są najczęściej zdobione także 
motywami roślinnymi nakładanymi pędzlem, a nawet same 

stempelki nigdy nie zostaną położone dwukrotnie tak samo. 
To walor ręcznej pracy. A z drugiej strony – nie ograniczamy 
się do naczyń, można nawet powiedzieć, że naczynia z naszej 
pracowni są efektem późniejszym. Zaczynaliśmy od innych 
wyrobów ceramicznych i nigdy nie porzuciliśmy szczególne-
go do nich sentymentu. 

Na półkach można więc widzieć – poza naczyniami – kro-
wy, barany i owce, gwiżdżące ptaki z pawi-
mi ogonami, (ale też zdobionymi w aztec-
kie wzory), strojnie ubrane kobiety, jakby 
zeszły z obrazów holenderskich mistrzów, 
efektowne kafle piecowe, sceny figuralne 
związane ze świętami – wielkanocnymi 
i bożonarodzeniowymi – fruwające ptaki, 
motyle…

W kwietniu królują – co oczywiste – jaja 
– w wielkościach przeróżnych, od strusich, 
przez gęsie, kacze, kurze do przepiórczych. 

– Dla nas glina jest czymś, co jest spe-
cjalnością tej ziemi i jej swoistym złotem – 

mówią oboje. – I to od tych czasów, gdy przetoczył się tu wał 
moreny, aż do dziś. O tym, że nasza pracownia jest nie tylko 
naszym zawodem, świadczy choćby fakt, że wiele przedmio-
tów w naszym domu powstało tylko dla nas. To uchwyty do 
szuflad, dzwoneczki z ceramicznych liści, które sygnalizują 
nam przeciąg, zegar… i mnóstwo innych. Ale jak mogłoby 
być inaczej, skoro w naszym, przysłupowym domu udało się 
nam zachować ścianę, sprzed prawie 200 lat. Przestrzeń mię-
dzy belkami wypełniona jest gliną, która przetrwała wiele po-
koleń i kilka wojen. Czy w takiej przestrzeni można być kimś 
innym, niż ceramikiem?

Ola niezmordowanie i bez oznak znudzenia 
przez długie godziny maluje kolejne kubki.

W domu ceramików jakiż 
inny zegar mógłby mie-
rzyć czas? Każdy drobiazg 
w tym domu mówi nie 
o zawodzie, a o pasji, jak 
choćby ceramiczny uchwyt 
szuflady. Guziki też mogą 
być ceramiczne.

Ceramiczna szopka

Czy wiecie, że...    
…tylko w jednej kopalni w okolicach Nowogrodźca 
wydobywanych jest kilka kopalin, z których produku-
je się 32 rodzaje kaolinów, ale nie wszystkie nadają 
się do produkcji naczyń? A takich kopalń w dawnym 
województwie jeleniogórskim jest kilkanaście?

– Surowiec do produkcji kubków, czy innych naczyń, jest 
mieszanką różnych rodzajów glin kaolinów, iłów oraz  tzw. 
surowców nieplastycznych i upłynniaczy – wyjaśniał A. So-
bieraj. – W naszym zakładzie używamy przeciętnie pięciu 
w ściśle określonych proporcjach. Chodzi o to, by kubek nie 
pękał, żeby był możliwie jasny, bo lepiej na nim widać wtedy 
wszelkie barwy. Ważna jest „skurczliwość suszenia, skurcz-
liwość wypalania, nasiąkliwość po wypaleniu, itp. Istotne są 
też inne parametry, a szczególnie skład mineralogiczny i in., 
równie skomplikowane

Co to znaczy, że aby glina nadawała się do produkcji na-
czyń, musi mieć właściwe wody?

– Glina zawiera pięć rodzajów wód – absorpcyjna wchła-
niana do wewnatrz gliny, woda adsorpcyjna wchłaniana na 
powierzchni, zarobowa, ,miedzycząsteczkowa oraz chemicz-

Postacie jak z holenderskich obrazów

Z brudnych „petów” – cieplutkie p(d)olary
W poprzednim wydaniu pisaliśmy o spółce „Izery” z Lubomierza, która osiąga 

kapitalne w skali całego kraju wyniki w zbieraniu odpadów do recyklingu, m.in. pla-
stikowych butelek typu „pet”. Spółka działa na ternie 4 gmin – Lubomierza, Wlenia, 
Starej Kamienicy i Gryfowa Śląskiego. A ze zbieranych butelek w procesie przetwór-
stwa można zrobić na przykład… bluzy polarowe! 

– Wymaga to wprawdzie trochę zachodu – powiedzieli nam specjaliści – bo trzeba 
oczyścić butelki, przerobić je na granulat, a w kolejnej fazie – na włókno, ale to się bar-
dzo opłaca! Z surowca pochodzącego z 30 zużytych „petów” można w konsekwencji 
uszyć poszukiwaną bluzę. A że granulat ze zużytych butelek jest ponad dwukrotnie 
droższy od granulatu specjalnie przygotowywanego dla fabryk produkujących włók-
no poliestrowe, to taki surowiec z recyklingu jest bardzo poszukiwany. I tani, bo 1 kg 
granulatu – to wartość niespełna… 40 eurocentów.

Byłoby więc znakomicie, by w interesie środowiska naturalnego i swoim własnym 
mieszkańcy Pogórza prowadzili „szczelną” politykę segregowania takich odpadów, na 
czym skorzystają wszyscy – od natury, przez producentów, aż do klientów kupujących 
wygodne „polary”.

Czy wiecie, że…

…włączenie Płakowic 
do Lwówka, co nastąpiło 
w 2000 r., po referendum, 
jakie odbyło się trzy lata 
wcześniej, obszar miejski 
Lwówka Śląskiego powięk-
szył się niemal dwukrotnie? 
Ale… przybyło raptem tylko 
kilkuset mieszkańców.

… na wschód od Płakowic  
(od 2000 r. – to część Lwów-
ka Śląskiego), na obszarze 
niewiele większym, niż 10 
km kwadr. stwierdzono 
ślady po… 23.000 szybów, 
w których dawni górnicy 
dobywali złoto?



Jaja, jajka, 
  jajeczka… 
     Byczki?

narzekać. A zaczęło się od tego, że 
sporo figurek rozdawałem znajo-
mym i przyjaciołom. Zobaczyli to 
inni i chcieli kupować, trudno im 
odmówić. A do systematycznej 
pracy zachęciła mnie Teresa Po-

lesiak z Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Gryfowie Śl., kiedy powiedzia-
ła, że to naprawdę może się podobać.

Zamiłowanie do rękodzieła w tej rodzi-
nie jest chyba genetyczne, bo trzech wujków 
pana Grzegorza też rzeźbi, a mama, która nie 
umie relaksować się w bezruchu – wyszywa, 

robi na drutach, szydełkuje 
i to jest najlepszy dla niej od-
poczynek.
– Nie umiem i nie chcę mar-
nować czasu – mówi Irena 
Wydra – dlatego, gdy siądę, 
to najczęściej z czymś w rę-
kach… To „coś” ma przeróżną 
formę, od serwetek, efektow-
nych kołnierzyków, różnego 
rodzaju haftów, aż do ba-
jecznie kolorowych okryć na 
poduszki, „sukienek” jakby 
dla lalek, które okazują się… 
rękawicami do ściągania go-
rących naczyń z kuchni, i in. 

Cała gama wielkanocnych drobiazgów aż 
wylała się na stolik w ogrodzie – szydełkowe 
osłonki na jajka, szydełkowe kurki. – Każdy 
prawie przedmiot można tak ozdobić – mówi 
Irena Wydra – bo nawet podstawy do świe-
czek, czy ozdoby czapek, wykonane szydeł-
kiem dodają lekkości i oryginalności przed-
miotom, które wychodzą spod fabrycznej 
sztancy w milionach sztuk. 

Warunki na drogach są niezbyt specjalne (komunikat drogowy)

Ile razy trafiłem, tyle razy czułem, że jest trafiony (Tomasz Adamek po walce z Madda-
lone)

...proszę nie mylić dokładności wskazań z dokładnością pomiaru, to pierwsze jest tylko 
pochodną drugiego – prezes firmy wodociągowej "tłumaczy" zawiłości rachunków za 
zwyżki cen wody

...ogólnie przyjęte zasady podstawowej matematyki nie są uregulowane prawnie, gdyż 
matematyka jest niezmienną i nieczułą nauką na jakiekolwiek forsowne unormowania – 
urzędowa, oficjalna i pisemna odpowiedź na skargę dot. zwyżek kwot rachunków

...ta osoba musi wyrazić chęć na otrzymanie pomocy – interpretacja prawna z Ośrodka 
Pomocy Społecznej

Grzegorz Wydra z Proszówki jest z za-
wodu krojczym i przygotowuje w jednym 
z zakładów Leśnej m.in. materiał na damskie 
bluzki. – Ale już jako trzylatek – mówi jego 
mama, Irena – wystrugał swoją pierwszą pra-
cę – maleńkie skrzypki z lipowego drewna. 
Aż żal, że się nie zachowały.

Dziś oboje mają swoje rękodzielnicze pa-
sje. Grzegorz rzeźbi, już nie tylko w lipie, ale 
i w piaskowcu, a jego mama zajmuje się ha-
ftem krzyżykowym, wyszywaniem, przygoto-
wywaniem przeróżnych drobiazgów, które są 
ważne okazjonalnie, na święta, ale i potrzeb-
ne na co dzień.

-– Pierwsze moje figurki – wspomina 
Grzegorz Wydra – były dość toporne, dziś 
nazywam je „kwadracikami”, ale kiedyś by-
łem z nich dum-

ny. Ale przecież 
od czegoś trze-
ba zaczynać. 
Zaczynałem od 
odcisków i ran 
dłoni, bo cho-
ciaż lipa jest 
miękkim drze-
wem, to nie za-
wsze dłuto jest 
posłuszne.

Teraz już jest. Można zobaczyć figurki 
Rzepióra, kobiet noszących chrust, męż-

czyzn uginających się pod ciężarami, ale 
i zwierzęta, ptaki, kwiaty… – Nie rozstaję się 
z ostrymi narzędziami nawet przez chwilę – 
mówi żartem G. Wydra – w pracy kroję tkani-
ny, po pracy i w dni wolne – skrawam 
drewno. Robię to, co lubię, i w dodatku 
ludzie chcą za to płacić, więc trudno 

Dłutem, igłą i drutem

Kraszanki, pisanki, malowanki, skro-
banki, oklejanki, nalepianki, rysowanki… 
słowem – zdobione na Wielkanoc jajka. 
Kraszanki, czyli jajka gotowane w wywarach 
naturalnych, a potem pracowicie zdobione 
misternym wzorem, wydrapywanym w tej 
„polewie” – w niektórych regionach Polski – 
zwane były byczkami. Wymyślano przeróżne 
techniki, m.in. przed zanurzeniem jaja w wo-
dzie z wywarem kory dębu (barwi skorupę na 
czarno), pokrywano je misternym wzorem 
z gorącego wosku, potem wosk usuwano – 
a zachowywał się rysunek. Czasami techno-
logia była bardziej skomplikowana i ten rysu-
nek (batik) był poddawany kolejnym kąpie-
lom i powstawał wzór wielokolorowy. Koloru 
dodawały także skorupy orzecha włoskiego, 
barwinek, nawet buraki i najpopularniejsze – 
łupiny z cebuli.

– Trudno objąć wszelkie sposoby zdobie-
nia jaj, bo w zależności od regionu były one 
przeróżne – tłumaczą Kinga Superson i Iwo-
na Kusiak z Mikułowej, które specjalizują się 
z kolei w jajkach zdobionych techniką „nale-
pianek”, ale dość specyficzną. Zdobią jaja – 
kurze, gęsie i strusie – tysiącami drobniutkich 
koralików, cekinów, skrawków materiału, czy 

Wielkanoc za pasem

strzępkami serwetek, a nawet… guzika-
mi, że o nitkach z papieru, lub lnianych 
nie wspomnimy.

– Lubię róże – mówi K. Superson – 
stąd motyw kwiatowy, a szczególnie róż 
jest u mnie częsty, ale lubię też czarny 
kolor, szalenie wyrazisty. A najchętniej 
nawiązywałabym do zdobnictwa cha-
rakterystycznego dla tego regionu, Gór-
nych Łużyc. Każde jajko jest trochę ina-

czej zdobione, gdybym miała zrobić pudełko 
takich samych – chyba umarłabym z nudów.

Zdobienie jajka to niekiedy spory wysi-
łek… fizyczny. – Skorupka jaja strusiego nie 
jest wcale lekka, jeśli trzeba ją podtrzymywać 
kilka godzin – mówią. – A czasami zdobienie 
jednego jaja, to zajęcie na kilka dni, bo nie 
uda się nałożyć tysięcy drobnych elementów 
w krótszym czasie i bez przerwy.

Oglądamy po kolei przeróżne jaja, zdo-
bione niezwykle rozmaicie, choć pozornie 
taką samą techniką wyklejanek. Ale jest tu 
i zielony aksamit, pewnie fragment starej 
spódnicy, i płatki kwiatów z kawałków gi-
piury, elementy biżuterii. Mini-medaliony na 
strusim jaju to najcieńsza warstwa serwetek, 
która – umiejętnie przyklejona – tworzy ob-
raz sam w sobie.

– Przed Bożym Narodzeniem pokazywa-
łyśmy bombki, zdobione podobną techniką 
– mówią nasze gospodynie. – Teraz – jajka. 
Ale najważniejsze jest właśnie opanowanie 
technologii, bo przecież paski papieru, zrolo-
wane dla ozdoby jaj można wykorzystać tak-
że inaczej. I wykorzystuje się te techniki od 
stuleci, zdobiąc biżuterię, kartki, lampiony, 
czy nawet „zazdrostki” w oknach. Ale będzie 
Wielkanoc – więc króluje jajko.

Powiedzieli – pomyśleli
Systematycznie publikujemy zasłyszane gdzieniegdzie „złote myśli” różnych ludzi.  
Z jednej strony – dla rozbawienia, z drugiej – do refleksji. Sami przecież też czasami coś powiemy, 
nim pomyślimy, więc warto się i nad sobą zastanowić.

***
Prezentujemy na fotografii obok herb jedne-
go z najmożniejszych rodów, mających przed 
wiekami ogromny majątek m.in. na Pogórzu. 
Oczywiście – chodzi o ród Schaffgotschów 
i to nie jest żadna zagadka, ale…

Czekamy na odpowiedź – gdzie znajduje się 
ten właśnie herb? Dla ułatwienia – zdobi on 
wejście do… oryginalnego sklepu pod niety-
pową dla sklepów nazwą.

Czekamy na odpowiedzi, nagrodą w kon-
kursie będzie jedna z książek o Pogórzu, jaką 
otrzyma Czytelnik, który najszybciej nadeśle 
prawidłową odpowiedź.

zagadka dla Czytelników


