
  Kwartalnik „Stowarzyszenia LGD PARTNERSTWO IZERSKIE”      •       Nr 11 (2011)

echa
Stowarzyszenie LGD

PARTNERSTWO
IZERSKIE

Egzemplarz

bezp
łatn

y

 IZERSKIE
Słowo od Redaktora

Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Po wielu latach przerwy w gminie Stara Kamienica zorganizowano dożynki 
gminne. Wprawdzie pogoda tego lata niespecjalnie pomagała rolnikom, ale 
święto końca zbiorów wypadło okazale. Jednym z bardziej efektownych ele-
mentów programu były występy artystyczne zespołu „Rybniczanki”, który 
prezentuje się efektownie nie tylko na zdjęciu, a zyskał ogromną popularność 
dzięki starannemu przygotowaniu występów i strojom.

Wiktoria Marszałek jest sześciolatką, a już trzy lata śpiewa 
w zespole ludowym „Smolniczanie”, razem ze swoją babcią, 
Kazimierą Marszałek. 
– Lubię śpiewać wszystkie piosenki – powiedziała nam 
z całą powagą. – Ale tylko wtedy, kiedy jest dużo ludzi, bo 
inaczej to nie ma sensu. 
Podczas prób Wiktoria woli robić salta i gwiazdy, bo jest 
szalenie żywiołowa, choć – gdy trzeba – przykłada się i do 
prób. Chodzi już do zerówki, uznała bowiem, że przedszko-
le ją nudzi. Nie zawsze może uczestniczyć w występach ze-
społu, bo ma swoje szkolne obowiązki, które trudno prze-

Wiktoria śpiewa

„Smolniczanie” zawojują estrady

łożyć. Ale – kiedy tylko może – wyjeżdża i przyciąga uwagę 
widzów do występów „Smolniczan”. Ten zespół, kierowany 
przez Waltera Straszaka, przewodniczącego Rady Gminy 
i Miasta Leśna zdobył wiele cennych nagród na rozmaitych 
konkursach. – Może właśnie dlatego – powiedziała nam Ka-
zimiera Zając – że śpiewamy trochę inaczej. Nasze piosenki 
są żywe, radosne i skoczne, odbiegają od ludowych stereo-
typów. A że nie mamy problemów z instrumentalistami, to 
„Smolniczanie” dają prawdziwy, pełny „show” i w plene-
rach, i w salach koncertowych.
Więcej o zespole – str. 13 tego wydania „Ech Izerskich”.

Oddajemy naszym Czytelnikom kolejne wydanie 
„Ech Izerskich” w pełni świadomi, że jest ono nieco inne, 
niż poprzednie, ale co najmniej tak samo interesujące. 
Kanwą tego wydania są  przede wszystkim kronikar-
skie zapisy tego, co się na Pogórzu Izerskim wydarzyło 
w trakcie minionych miesięcy, a szczególnie – wakacji.

Skupiliśmy się na tym, bowiem taki dorobek winien 
być naszą wspólną dumą. W każdej gminie, nieomal 
w każdej wsi przeróżne lokalne stowarzyszenia, najczę-
ściej we współpracy z LGD Partnerstwo Izerskie, ale nie-
kiedy i całkowicie samodzielnie organizowały przedsię-
wzięcia w skali, o której dawniej nawet nie można było 
marzyć. Jeszcze kilka lat temu poza Lwóweckim Latem 
Agatowym, czy mirską Izerską Galą Folkloru oraz Fe-
stiwalem Filmów Komediowych w Lubomierzu inne 
imprezy były szalenie skromne. Później dorobiliśmy się 
„Imienin Henryka w Henrykowie Lubańskim”, czy „Pie-
czenicy” w Gościszowie, ale z czasem zaczynamy mieć 
problem, by dotrzeć wszędzie tam, gdzie chcielibyśmy 
być. Może okres jesieni powinniśmy wykorzystać na 
uzgodnienie terminarza imprez, by nie stawiać miesz-
kańców Pogórza w sytuacji trudnego wyboru? 

Ale to wszystko oznacza, że mamy – jako mieszkańcy 
Pogórza – tyle energii w sobie, że w wielu miejscowo-
ściach rodzą się pomysły, a ich mieszkańcy znajdują siłę 
i wolę, by je zrealizować. Oby tylko takie problemy, jak 
„uzgodnienie kalendarza” nam się przytrafiały.

Tym bardziej, że jeśli ktoś gdzieś nie zdążył, to na 
naszych łamach może znaleźć i zdjęcia z tych imprez, 
i krótkie refleksje o ich przebiegu. Zachęcamy do gazety, 
tym bardziej, że nasi Czytelnicy znajdą na łamach „Ech 
Izerskich” artykuły z cyklu, do których już przywykli, 
m.in. „Twórcy Pogórza Izerskiego”.

Zapraszamy do lektury
Redaktor Naczelna

Bożena Mulik z zespołem

Podróż w głąb 
ziemi i czasu
W Mirsku 

Ponad 400 lat udokumento-
wanej historii górnictwa – to ma-
jątek turystyczny Mirska, póki 
co – uśpiony. W rejonie Krobica 
– Gierczyn – Przecznica liczne są 
pozostałości obiektów górniczych, 
ale większość z nich dotyczy od-
ległej przeszłości. Są zachowane 
– w różnym stanie – pozostałości 
wyrobisk, szybów i sztolni, relik-
ty wyrobisk eksploatacyjnych – 
odkrywkowych i podziemnych, 
a poza tym hałdy skały płonnej, 
pozostałości spiętrzeń wód i ka-
nałów doprowadzających wodę do 
urządzeń kopalnianych. A poza 

Dok. na str. 16

Festiwal Nocnego Nieba
Na Stogu Izerskim odbędzie się 1 października 2011®. „IV 
Astronomiczny Dzień w Izerskim Parku Ciemnego Nieba”. 
To jeden z nielicznych festiwali, na którym nie pobiera się 
opłata za uczestnictwo.

O Parku Ciemnego Nieba w Górach Izerskich pisaliśmy kil-
kakrotnie, bo jest to na Dolnym Śląsku, ale i w całej Polsce 
unikatowe miejsce, w którym światła miast nie „zaśmieca-
ją” gwiazdozbiorów. Jeśli pogoda się utrzyma, a niebo pozo-
stanie bezchmurne, to każdy z widzów będzie mógł w pełni 
skorzystać z programu, który przewiduje m.in. obserwacje 
obiektów na nocnym niebie (będzie można zobaczyć plane-
ty Jowisz i Saturn i wiele obiektów mgławicowych), a nawet 
spróbować swoich sił w astrofotografii (o ile przyniesie się 
własny aparat fotograficzny). Mocniejsi w arytmetyce mogą 
wziąć udział w liczeniu gwiazd na nocnym niebie.
Ale poza tym odbędą się wykłady: Piękno nocnego nieba” 
– Martin Gembec, po czesku z tłumaczeniem na polski, 
„Astronomiczne Góry Izerskie” – dr Sylwester Kołomański 
oraz „Zderzenie Ziemi z planetoidą” – dr Tomasz Mrożek.

„Rybniczanki” na dożynkach
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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.

Miłułowa (Sulików). Jeśli ktoś zechce cofnąć się do swego 
dzieciństwa, przypomnieć sobie, jak wygląda świat w wersji 
„mini”, to wystarczy zajrzeć do ogrodu „Farmy na rozdro-
żu”., gdzie nie tylko domki, ale i wiaderka, konewki, ła-
weczki, itp. a nawet niektóre kurki są jakby z książki o Gu-
liwerze… Ale strusie, które tam biegają są już normalnej 
wielkości i w kontakcie z nimi lepiej zachować zwyczajny 
umiar oraz nadzwyczajną ostrożność, bo ptaki mają krzepę 
i charakter wojownika.

Gryfów Śląski. Za niespełna 2 lata gryfowianie będą 
mogli – jeśli zechcą – obchodzić jubileusz 450 rocznicy 
urodzin najzacniejszego ze swoich mieszkańców, Kaspra 
Schwenckfeldta. Ten syn (ówczesnego) burmistrza przy-
szedł tu na świat 14 sierpnia 1563 r., a zasłynął na całym 
Śląsku i poza jego granicami, głównie ze względu na jego 
zasługi dla medycyny. Po studiach w Bazylei powrócił do 
Gryfowa i został tu lekarzem miejskim już w wieku 26 lat! 
Znany był później jako autor wielu książek, badacz fauny 
i flory Karkonoszy i Pogórza Izerskiego i medyk, który dał 
podstawy współczesnej balneologii. 

Leśna. Miasto przygotowuje projekt, dzięki któremu bę-
dzie możliwe powiadamianie mieszkańców o zagroże-
niach przy pomocy wiadomości SMS. Mieszkańcy, drę-
czeni od wieków nagłym wezbraniem wód nie mieli do tej 
pory możliwości otrzymywania szybkiej informacji, która 
umożliwiłaby uchronienie części mienia i dokumentów. 
Relatywnie niewielki koszt tej usługi sprawi, że wszyscy 
posiadacze telefonów komórkowych zyskają szanse otrzy-
mania szybkiej informacji o potencjalnym zagrożeniu.

Lubań – gmina. Henryków Lubański zajął trzecie miej-
sce w prestiżowym konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska”, 
ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego. Honor i czek na 2 tys. złotych henry-
kowianie otrzymali m.in. za organizowane od kilku lat 
„Imieniny Henryka” i możliwie najbardziej pomysłowe 
wykorzystanie walorów miejscowości, w tym – aleję ciso-
wą i starania o utrzymanie szlaku św. Jakuba.

Pokrzywnik (gm. Lubomierz) – wieś niezwykle aktyw-
na, której mieszkańcy mają „sprecyzowaną wizję rozwo-
ju” otrzymał II nagrodę w tegorocznym konkursie Urzędu 
Marszałkowskiego Dolnego Śląska. W konkursie, pod ha-
słem „Piękna wieś dolnośląska”, rywalizowało 19 miejsco-
wości, a tuż za Pokrzywnikiem uplasował się Henryków 
Lubański.

Lwówek Śląski. Miasto rozgromiło cały Dolny Śląsk w ple-
biscycie „Gazety Wrocławskiej”! Okazało się, że Czytelni-
cy tej gazety właśnie Lwówek uznali za miasto, w którym 
jest najwięcej zabytków wartych pokazania i przeróżnych 
atrakcji turystycznych. Ale zwycięstwo samego miasta jest 
tylko cząstką sukcesu, bo Lwóweckie Lato Agatowe w ka-
tegorii „wydarzeń” także weszło „na pudło” zajmując II lo-
katę. Z kolei Pałac Brunów zajął III miejsce w rywalizacji 
bazy noclegowej, a V pozycję w konkursie gastronomików 
zajęła lwówecka restauracja „Pod Czarnym Krukiem”.

Nowogrodziec. Tutejszy klasztor został zniszczony 
u schyłku II wojny światowej, a późniejsze zaniedbania do-
pełniły dewastacji, ale… Ruiny tej budowli, które są zmar-
twieniem samorządu od kilku kadencji, pozostają szalenie 
użyteczne, choć nie dla ludzi. Przyrodnicy uznają jednak, 
że gdyby ich nie było, to populacja… nietoperzy miałaby 
spore trudności z utrzymaniem się w tym rejonie, bowiem 
poza kilkoma dziuplami w sędziwych drzewach trudno 
tu znaleźć inne miejsca, w których nietoperze czułyby się 
dobrze. Czyżby przysłowie „nie ma tego złego…” znalazło 
kolejną interpretację?

Olszyna. W tym mieście nie obowiązuje tekst „budujemy 
mosty dla pana starosty”, bo te budowle powstają dla wy-
gody mieszkańców. Dopiero co ukończono most w ciągu 
ulicy Szkolnej, a już rozpoczęły się prace przy kolejnym, 
w ciągu ulicy Kamiennej – oba na potoku Olszówka. 

Platerówka. Czy można przypuszczać, że istnieje coś, co 
łączy Platerówkę z Kenią, Egiptem, Meksykiem i Rosją? 
Wydawałoby się, że to niemożliwe, a jednak… W tej gmi-
nie można natknąć się na oliwin, jeden z tych minerałów, 
który jest poszukiwany przez kolekcjonerów, a znajduje 
zastosowanie m.in. w jubilerstwie. Faktem jest, że w Pla-
terówce reprezentowany jest skromnie i tutejsze kryształy 
oliwinu nie mogą się równać urodą ze znajdowanymi na 
Uralu, ale… może po prostu tutejsi poszukiwacze jeszcze 
nie natrafili na najpiękniejsze okazy?

Siekierczyn. Wszyscy podróżujący drogą ku granicy z Lu-
bania do Zgorzelca, ale i innymi nieodległymi drogami 
muszą widzieć najwyższą budowlę Pogórza Izerskiego, 
którą wzniesiono w jednej ze wsi tej gminy – Nowej Karcz-
mie. Istniejący tu maszt radiowo-telewizyjny o konstruk-
cji rurowej liczy bowiem aż 134 m wysokości, co oznacza, 
że jest niewiele niższy od najwyższego komina w Jeleniej 
Górze (nieczynny od dziesiątków lat komin b. „Celwisko-
zy” liczy 152 m). 

Warta Bolesławiecka. Wśród 17 gmin wiejskich Partner-
stwa Izerskiego tylko w dwóch – właśnie w Warcie i Pla-
terówce zarejestrowano raptem po jednym gospodarstwie 
agroturystycznym. A przecież na Pogórzu ta działalność 
zyskuje na znaczeniu gospodarczym, wypada powiedzieć, 
że w gminie Lubomierz jest aż 26 takich gospodarstw, 
a w gminie Leśna – 23. Ale czy to źle? Trudno przesądzić, 
bowiem gospodarstwa powstają głównie tam, gdzie trud-
no utrzymać się z roli, a z drugiej strony – nie ma innych, 
alternatywnych źródeł uzyskiwania dochodu. Może więc 
w Warcie jest na tyle dobrze, że agro-gospodarstwo nie jest 
atrakcyjną opcją zarobkowania? Do sprawy powrócimy 
w najbliższym wydaniu „Ech Izerskich”.

Wleń. Jedną z głównych atrakcji Wlenia i okolic jest tunel 
kolejowy,, dzięki któremu stało się możliwe przeprowadze-
nie linii z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego. Tunel pod 
Górą Zamkową liczy 320 m, a zbudowany został w roku 
1909. Wówczas było to trudne i niebezpieczne przedsię-
wzięcie inżynieryjne. Malownicza stacja kolejowa we Wle-
niu, miejsce kręcenia wielu polskich filmów powojennych 
(ale głównie o tematyce wojennej) powstała w tym samym 
okresie, jest już więc szacownym zabytkiem.

Zawidów. Trwa jeszcze końcowy etap rozliczania budo-
wy hali sportowej (pisaliśmy o niej w ostatnim wydaniu 
„Ech Izerskich”), a sama hala już pracuje na swoją dobrą 
sławę i jest eksploatowana przez sportową młodzież tego 
miasta. Ale to nie koniec inwestycyjnej ekspansji w sferze 
zawidowskiego sportu, bo powstają dwa kolejne obiekty 
sportowe, w tym zespół boisk przy zespole oświatowym 
(szkoła podstawowa i gimnazjum) i in. Inwestycje te po-
chłoną kolejne 500 tys. zł.

Świeradów Zdrój. Tutejsze wody znane są od wieków, 
podobnie jak znana jest zapobiegliwość gospodarzy w po-
mnażaniu swego majątku na przybywających kuracju-
szach. Nie będziemy przytaczać współczesnych określeń, 
używanych przez przybywających do wód pacjentów, bo 
należą czasami do kategorii obelżywych, ale symptoma-
tyczne jest, że już w XVI w. wspominano, iż na podróżnych 
przybywających z odległych stron po „cudowną wodę” 
czekała gościnnie otwarta karczma pod charakterystyczną 
nazwą… (w tłumaczeniu) „Czyścisakwa”. Może w ramach 
powszechnego powrotu do tradycji przywrócić tę nazwę 
jednemu z obiektów uzdrowiskowych? 

Stara Kamienica. Przy kilku domach w tej wsi, ale i innych 
miejscowościach w gminie… zakwitły w końcu września 
rododendrony. – Przyroda oszalała – przekonują fachowcy 
– a to głównie za sprawą mrozów z początku maja br. Pa-
miętamy, że wówczas – 3 maja – spadł śnieg, a przez kilka 
kolejnych nocy temperatura opadła miejscami do minus 
5 – 6 st. C. Gotowe do kwitnienia rośliny wyhamowały, a te 
które zakwitły – straciły kwiaty i nie owocowały. Z kolei 
relatywnie ciepły wrzesień sprawił, że niektóre rośliny za-
kwitają ponownie, bo cykl ich wzrostu został rozregulowa-
ny. Oby tylko nie przytrafiła się wczesna zima, bo aż strach 
myśleć, czego się możemy spodziewać wiosną.

Zgorzelec – gmina. Nie ma już śladów po najsławniejszym 
z tutejszych mieszkańców, a precyzyjnie – właścicieli tej 
wsi. Trudno się dziwić, bowiem najwybitniejszy uczony 
ze Sławnikowic, Ehrenfried Walter von Tschirnhaus żył 
w końcu XVII w. Ostatni z rodu był wybitnym przed-
stawicielem ówczesnej nauki, ale i animatorem nowych 
rozwiązań wytwórczych. W 1682®. założył w swojej wsi 
hutę  szkła i próbował także znaleźć możliwie optymalną 
metodę wypału porcelany. To jemu właśnie przypisuje się 
postęp  w dziedzinie produkcji szkła zespolonego, co jest 
uzasadnione m.in. i tym, że w sławnikowickiej hucie  wy-
twarzano soczewki i eksperymentowano z nowymi tech-
nologiami szlifowania szkła.

SIEDEMNAŚCIE ZDAŃ (albo trochę więcej) o 17 gminach Pogórza Izerskiego

Czy wiecie, że…
…jeszcze przed końcem przyszłego roku Sobota, Dę-
bowy Gaj i Górzyca w gminie Lwówek Śląski będą 
miała wodę z kranu? Władze Gminy i Miasta podpisa-
ły już umowę na tę inwestycję, prace potrwają do koń-
ca listopada 2012®. i będą bardzo kosztowne. Wartość 
robót wyceniono na kwotę ponad 11,2 mln złotych.
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KONKURS
Prezentujemy fotografie 4 domów, o zupełnie odmiennym 
od siebie charakterze. W jakich miejscowościach można 
je zobaczyć? Czytelnicy, którzy poprawnie wskażą nazwy 
czterech miejscowości, gdzie stoją one do dziś – otrzymają 
w nagrodę album „Izerskie Klimaty”. Na odpowiedź pi-
semną – pocztową lub e-mail – oczekujemy pod adresem 
Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie do 30 listopada 
2011®. W grudniowym wydaniu „Ech” opublikujemy po-
prawną odpowiedź, listę osób, które trafnie wskazały loka-
lizację domów oraz… następny taki konkurs.

Tak wielu ludzi z wielkich miast i z zagra-
nicy znajduje swoje miejsce na Pogórzu 
Izerskim, że gdyby poddać ten proces 
socjologicznej analizie, to naukowcy mo-
gliby zbadać, na czym polega fenomen 
tej ziemi. Przecież w niejednej, malutkiej 
wsi Pogórza możemy znaleźć obok siebie 
gospodarstwa, w których mieszkają Fran-
cuzi, Holendrzy, Niemcy, Flamandowie... 
W jednej z miejscowości sołtysem wsi 
została… Amerykanka! Jedni mają tutaj 
swoje domy weekendowe, ale większość 

przyjeżdża tu na stałe. Dlaczego? Do cudzoziemców moż-
na dodać liczną grupę artystów, którzy mieszkali i praco-
wali gdzie indziej, ale przyjechali tu na kilka dni i już stąd 
nie wyjechali. Z pewnością to zjawisko zasługuje na rzetel-
ne badania naukowe, ale są przecież i proste odpowiedzi.

Najprostsza z nich – bo tu jest po prostu zwyczajnie pięk-
nie. Cicho. Spokojnie. Zdrowo. (Dla niektórych – za cicho 
i za spokojnie, ale to już inna sprawa.). Od kilku wydań 
„Ech Izerskich” pokazujemy naszym Czytelnikom urodę 
miejsc, zamków i pałaców, kościołów, ale przede wszyst-
kim zwyczajnych na pozór domów. Życzliwi naszym od-

wiedzinom gospodarze przyjmują nas, pokazują swój azyl 
w starych domach, którym nadali nowe życie. Czasami 
są to gospodarstwa agroturystyczne, ale często prywatne 
mieszkania. W takim przypadku nie podajemy adresów, 
czy nazwisk, bo przecież nie one są najważniejsze.

W naszym cyklu „Zamieszkać pięknie”, w którym poka-
zywaliśmy już kilka wnętrz 
o niebywałej urodzie, będzie-
my prezentować je w kolejnych 
odsłonach, ale też ogłaszamy 
kolejny konkurs. 

Poza prezentacją jednego 
z urokliwych wnętrz domu, 
którego adres zachowujemy 
w dyskrecji, publikujemy obok 
zdjęcia 4 domów z zewnątrz. 
Każdy z nich – to dom z Pogó-
rza. Czytelnik, który odgadnie, 
w jakich miejscowościach zro-
biliśmy WSZYSTKIE cztery 

fotografie, otrzyma w nagrodę al-
bum – „Izerskie Klimaty”, wyda-
ny przez nasze Stowarzyszenie.

A dziś – zapraszamy do domu, 
który ogromnym wysiłkiem i z 
wielką pomysłowością został 
odremontowany przez jednego 
z przybyszy, który kupił zawil-
goconą, rozpadającą się niemal 
ruinę, stojącą w zarośniętym za-
gajniku. Pasja zbieracza, umie-
jętności manualne, cierpliwość 
i fantazja pozwoliły na metamor-
fozę wiejskiej chatynki w dom, 
w którym każdy z nas chciały za-
pewne zamieszkać. Czy nie tak?

Zamieszkać pięknie
Piękne wnętrza pięknych domów i…

Dom „Borysówka” 
– od syna Borysa, 
ławka wykonana 
przez Tomasza Wal-
czaka, Świecie 118
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– Stąd do Czech jest może półtora kilometra. Chodzimy 
tam kupować kozi ser, ale i na koncerty muzyczne, bo jed-
na z mieszkanek czeskiej wioski Ves często je organizuje. 
Albo dojeżdżamy na rolkach. A do Niemiec niewiele dalej, 
5 – 6 km. Rowerem w kilka minut – mówi Grażyna Lege-
żyńska. – I dlatego, kiedy się organizowałyśmy, nazwali-
śmy naszą grupę „Spytków bez Granic”. Tym bardziej, że 
kiedy zniknęły granice państwowe, wyremontowano (lub 
zbudowano) drogi, które dawniej były zamknięte, albo 
w ogóle nie istniały, odległości się „skurczyły”. A dla nas 
to szansa, bo to znaczy, że każdy może być wszędzie, u nas 
także. A jest tu pięknie i warto się o tym przekonać.

Postanowiliśmy i my się o tym przekonać. 

Spytków. Z Jeleniej Góry, czy Gryfowa lepiej tu dojeżdżać 
przez Czechy, bo zdecydowanie bliżej, a po drodze moż-
na odwiedzić Świeradów. Ale i „konwencjonalną” drogą, 
przez Lubań, Siekierczyn, Zarębę też jest pięknie. Rzadko 
gdzie bowiem można natknąć się na tak malownicze aleje 
starych drzew, jak tutaj. A po drodze – Sulików z jego cha-
rakterystycznymi domami.

Ale i bez atrakcji „po drodze” sam Spytków jest wystarcza-
jącym magnesem. Wieś na skraju obszaru, gdzie zalegają 
pokłady węgla brunatnego, nie będzie zniszczona przez 
kopalnię. Węgla jest tu za mało, ale za to niektóre jego po-
kłady występują na tyle płytko, że niebawem będą jedną 
z atrakcji planowanej ścieżki ekologicznej. Do prawdziwej 
kopalni turysta się nie dostanie, a tu węgiel – na wycią-
gnięcie ręki.
A uszu nawet nie trzeba nastawiać, bo nad wodą tyle ptac-
twa, że gwar i klekotanie dziobów słychać znakomicie na 
boisku, gdzie Stowarzyszenie zbudowało pierwszą swoją 
poważną inwestycję.

Krystyna Helbracht, Alicja Małkiewicz, Anita Broda, 
Mirosława Zakrzewska, Agnieszka Skonieczka, Teresa 

Śniadała, Janina Wilczyńska, Anna Kotiuszko, Zofia So-
chacka i Karolina, która wprawdzie jeszcze nie chodzi 
do szkoły, ale już jest aktywna w pracach Stowarzysze-
nia „Spytków bez Granic” – to tylko część dwudziesto-
osobowej grupy, która – na czele z Grażyną Legeżyńską 
– postanowiły zmienić Spytków i okolice. A zaczęły od 
podjęcia próby zmiany siebie samych.

– Tu były zwały gruzu, resztki pni, wysypisko kamieni – 
opowiadają. – Trzeba było splantować, uporządkować. 
Marzyło nam się miejsce do spotkań, bo wprawdzie mamy 
starą remizę, która jest naszą świetlicą, ale to zagrzybiony, 
wilgotny budynek. I po co się gnieździć w jakichś pomiesz-
czeniach, gdy pogoda pozwala na spotkania plenerowe. 
Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs w ramach „Małej 
Odnowy Wsi”, nasz pomysł (i praca) zyskały akceptację. 
Dostałyśmy 25 tys. zł na realizację pomysłu z domkami na 
skraju boiska, drugie tyle dołożył Urząd Gminy, a my pra-
cę. Powstało naprawdę piękne centrum spotkań, bardzo 

użyteczne, i dla nas, i dla sąsiadów.

To był początek długiej listy konkursów i innych 
przykładów aktywności , po części inspirowanej 
i wspomaganej początkowo przez LGD Partnerstwo 
Izerskie. Partnerstwo podpowiadało, jak tworzyć 
statut, inne dokumenty, jak i dokąd pisać wnioski, 
a mieszkanki Spytkowa rozglądały się za kolejnymi 
możliwościami.

– Ściśle mówią zaczęłyśmy od projektu „przedsię-
wzięcia promujące odnowę wsi”, ale potem poszło 
już w miarę gładko z kolejnymi, w tym „nauka 
języka niemieckiego dla dorosłych”, w której bra-
ły udział też dzieci. A w ub. roku po raz pierwszy 

zorganizowałyśmy półkolonie dla dzieci, jako pierwsza 
z wiosek w powiecie zgorzeleckim w tej formule. I cały 
czas zbieramy doświadczenia, uczestniczymy w wyjaz-
dach studyjnych, organizowanych przez Partnerstwo Izer-
skie. Byłyśmy już na Pomorzu Zachodnim, na Mazurach, 
w Wielkopolsce. Interesuje nas projekt „tworzenie wiosek 
tematycznych”, a jeszcze bardziej organizacja spółdzielni 
socjalnych. – Wiemy już – powiedziały – że wygrałyśmy 
jeden z konkursów „Agroturystyka od A do Z” i w ramach 
nagrody mamy zagwarantowany wyjazd nad morze w mar-
cu 2012, kolejny studyjny, z którego przywieziemy z pew-
nością nowe doświadczenia i pomysły. Wyjedziemy też do 
Doliny Baryczy – tam interesująca jest produkcja bombek, 
czy catering. W naszej wsi z rolnictwa prawie nikt się nie 
utrzymuje, a takie spółdzielnie – i agroturystyka – byłyby 
szansą na zdobycie źródła godziwego utrzymania. Widzie-
liśmy wioskę garncarską, patrzyłyśmy, jakim bogactwem 
dla Wielkopolan z Nowego Tomyśla jest wiklina. Ale wciąż 
szukamy własnej, oryginalnej.

O wsi, którą trudno znaleźć nawet na mapie

Spytków – wieś atrakcji nad jeziorem

Trudno się nie zastanawiać, czy nad dworem w Ma-
ciejowcu nie ciąży jakaś klątwa. Jak większość okazałych 
posiadłości był wielokrotnie przebudowywany i rozbu-
dowywany, sprzedawany i oddawany w dzierżawę, razem 
ze wsią, która stanowiła przydworski majątek. Ale niemal 
nieustannie przy jego kolejnych wła-
ścicielach pojawiał się cień nieszczę-
ścia, tragedii, czy dramatu.

Żeby nie sięgać w przeszłość zbyt 
głęboką wystarczy wspomnieć o roku 
1670, kiedy to dwór nabył Sisigmund 
von Reder, mąż Barbary Heleny von 
Lost, która przy tej okazji otrzymała 
100 dukatów porękawicznego. Mał-
żonek zapłacił za majątek 17 tysięcy 
reńskich talarów

Maciejowiec. Dwór, który nie miał szczęścia
Barbara niedługo potem (30 kwietnia 1672 r.) straciła 

brata w nieodległej Czernicy, a właściwie nawet dwóch bra-
ci. Nie wiadomo bowiem dlaczego przy okazji pożegnania 
jednego z nich, Nicklasa, odchodzącego do wojska wybu-
chła awantura. Nicklas rzucił się z szablą na Oswalda, ten 

zaś chwycił go za gardło i udusił. 
Ciało zabitego pochowano gdzieś 
między Marczowem, a Macie-
jowcem na skromnym, dziś nie-
istniejącym cmentarzu, a Oswald 
zbiegł do Saksonii na długie lata 
przed grożącą mu karą.

Później dwór i wieś sprzeda-
wano wielokrotnie, w 1727®. – za 
ponad 42 tysiące talarów (tym 

razem – śląskich). W 1756®. nabył majątek jeleniogórski 
kupiec, Georg (Jerzy) Schmidt, właściciel m.in. Barcinka, 
Janic, Strzyżowa i zamku w Rybnicy, ale nie nacieszył się 
nim nawet rok, bo zmarł szybko.

Jednym z najznakomitszych posiadaczy Maciejowca 
był Anton Leopold Oldwig von Natzmer, który kupił ma-
jątek w 1839®. Pan całą gębą, obejmował włości, przejeż-
dżając dwie specjalnie dlań zbudowane bramy tryumfalne, 
w Pasieczniku i Maciejowcu. Ceniony żołnierz, poseł do 
cara, komisarz wojenny w Neapolu, wysłannik do króla 
angielskiego ugościł poddanych bogato we dworze, nim 
ich pognał potem do pracy.

Maciejowiec przeżywał dwukrotnie groźne pożary – 
w 1553 r., potem w 1648. Splądrowany przez wojska napoleoń-
skie 18 sierpnia 1813®. pozostawiony został w fatalnym stanie.

Gdy pozostawał w ruinie i niezamieszkały w dawnej 
kuchni urządzono kuźnię, a w sali biesiadnej – strażacką 
remizę.

Porękawiczne – zwyczajowy podarunek, 
dawany przede wszystkim w Polsce żonie 
sprzedawcy. Był to zwyczaj powszechny, 
szczególnie przy zakupie nieruchomości, 
że kupujący dawał żonie sprzedawcy 
umówiony wcześniej podarunek, nie-
rzadko pieniądze. Gdy sprzedawca nie 
miał żony – porękawiczne trafiało do 
rąk jego matki lub siostry.
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Ale poszukując strategicznego rozwiązania, spytkowianki 
„nie odpuszczają” żadnej szansy na wzbogacenie bieżące-
go programu, szczególnie intensywnie zajmując się pracą 
z dziećmi. W poszukiwaniach sposobów finansowania 
sięgnęły nawet do kiesy… Stanów Zjednoczonych Amery-
ki! – Dokładnie – ambasady amerykańskiej – powiedziała 
Grażyna Legeżyńska. – Ogłosili konkurs na stronach in-
ternetowych, udało się nam wygrać tam drobną nagrodę, 
za to dzieci kupiły nasiona i urządziły ogródek. Kwitną 
już kwiaty, które będą tworzywem do suchych bukietów, 
więc można powiedzieć, że kolejne pieniądze wyrastają 
już na rodzimym gruncie. Organizowane są „Sportowe 
Soboty w Spytkowie”, do corocznej tradycji przechodzą 
Powiatowo-Gminne Marsze Nordic Walking, po konkur-
sie „Pożyteczne Wakacje” dzieci dostały środki z Fundacji 
Wspomagania Wsi, które umożliwią im przygotowanie 
karmników dla ptaków i tablic historycznych, a kilka cykli 
warsztatów (m.in. warsztaty haftu i szydełkowania, warsz-
taty tworzenia wyrobów z siana i kolejne – produkcji wy-
robów z drewna „Wyczarowane z drewna”) – przyciągają 
zainteresowanych.

Efekty „Sianosplotów” – bo tak nazywają się zajęcia, wy-
glądają bardzo interesująco. Tu i dzieci, i dorośli potrafią 
zająć się twórczo i efektywnie. A na tę działalność różne 
osoby udostępniły swoje stodoły. Pracownie są więc bli-
sko domów i bardzo nastrojowe. Jedna ze stodół wręcz 
zachwyca – ogromne, grube dechy, ścianki działowe za-
chowane sprzed wieku, albo i starsze, bo w tradycji sza-
chulcowej… Gdy uda się tu stworzyć choćby mini gospo-
darstwo agro, to wielu gości zechce odetchnąć we wnętrzu 
pozornie zwyczajnej stodoły…

Mimo wysiłku nie jesteśmy w stanie opisać całej rozmaito-
ści wysiłków i efektów pracy spytkowianek – to jest nie do 
ogarnięcia w jednym, choćby sporym tekście. Będziemy tu 
powracać. I żeby oglądać, co nowego się stało, i powracać 
do pomysłów już zrealizowanych, i żeby skosztować deli-
cji, które w Spytkowie powstają jakby od niechcenia. Jeśli 
któryś z naszych Czytelników nie wie jeszcze, jak smakuje 
„”Geś Izerska ze Spytkowa” (gęś pieczona, faszerowana na-
leśnikami z mięsem), czy chleb wypiekany w domowych 
piekarniach z ziołami i kawałkami szwajcarskiego sera – 
powinien to w Spytkowie zamówić. Ale tylko pod warun-

kiem, że się nie odchudza, bo pieczenie, smalce, pieczy-
wa i ciasta ze Spytkowa są na tyle kuszące, że oprzeć się 
trudno. Pod koniec reporterskiej wizyty zrozumieliśmy, że 
nazwa stowarzyszenia „Spytków bez Granic” może mieć 
jeszcze jedno znaczenie – tu nie ma granic wyobraźni, bo 
wszystko staje się możliwe.

Co do zrobienia? – Bardzo wiele, wciąż coraz więcej – 
powiedziały zgodnie mieszkanki Spytkowa. Z najpilniej-
szych – strona internetowa Stowarzyszenia i wsi, bo żeby 
ktoś chciał zobaczyć, co robimy, to musi przecież wiedzieć, 
że istnieje Spytków. A poza tym – „witacze” przy głównej 
drodze do Bogatyni… Ale już wiemy – powiedziały – co 
pokazać, czym się możemy pochwalić, więc z kolejnymi 
krokami będzie łatwiej. Nieśmiało zapytaliśmy, co robią 
mężczyźni we wsi, gdzie kobiety są tak bardzo zajęte? – 
Musieli się po prostu przyzwyczaić – usłyszeliśmy w od-
powiedzi.

Warszaty integracyjne 
nad jeziorem 

– zaproszenie do Spytkowa – Wioski Atrakcji

W programie – warsztaty „Sianosploty”, warsztaty 
„Wyczarowane z drewna”, Gra terenowa – 

„Poszukiwanie Skarbu Boblitza”, poczęstunek. 
Czas zajęć – ok. 4 godz. Uczestnicy – dzieci 
w wieku przedszkolnym i szkolnym, grupy 

zorganizowane. Szczegóły: Grażyna Legeżyńska – 
tel. 513-058-104, lub e-mail g.legezynska@wp.pl

Jeżyk z mięsa rodem z Wilna, 
czarcie żeberka i inne

KULINARIA IZERSKIE
– Pogórze Izerskie nie ma swoich tradycyjnych 

potraw – droczyliśmy się z szefami kilku kuchni – 
bo przecież wszyscy tutaj skądś przyjechali, a sześć-
dziesiąt lat to trochę mało, by powstały tu kulinarne 
tradycje.

– I właśnie na tym polega nasza siła – odpowia-
dali w miarę zgodnie. – bo każda rodzina, a czasami 
każda wieś przywoziła tu swoje potrawy, swoje ku-
chenne zwyczaje i teraz mamy takie bogactwo, o ja-
kim Krakusom czy Wielkopolanom tylko pomarzyć 
można.

Sprawa jest zbyt poważna, żeby nasza Redak-
cja zbyła ją jakimś niewielkim tekstem. Zrobiliśmy 
sondę wśród naszych znajomych i nieznajomych 
i okazało się, że w wielu miejscowościach, a nawet 
w wielu różnych restauracjach tej samej miejscowo-
ści można spotkać takie smakołyki, tak oryginalne 
dania, że trudno w to uwierzyć. Dziś tylko słów kilka 
o niektórych, a tym samym ogłaszamy 

WIELKI KONKURS KULINARNY
Mogą w nim wziąć udział wszystkie restauracje 

Pogórza Izerskiego, które zechcą pochwalić się na ła-
mach naszej Gazety swoimi potrawami. Nagrodą dla 
zwycięskiej będzie duża publikacja na łamach wrze-
śniowego wydania Gazety, a napiszemy o wszystkich 
zgłoszonych daniach pod jednym warunkiem – mu-
szą być na tyle oryginalne, przyrządzane wedle au-
torskich przepisów, by nimi zainteresować naszych 
Czytelników.

Od razu uspokajamy – nie będziemy naciągać na 
żadne obiady, nie mamy zwyczaju jeździć do zbie-
rania materiałów z rodziną i znajomymi, a w ogóle 
jesteśmy na diecie i nie zamierzamy niczego jeść. Bę-
dziemy co najwyżej „paść oczy”, ale i uszy – oglądać 
potrawy i słuchać szefów kuchni, którzy będą opo-
wiadać, jak takie cuda można przygotować, by olśnić 
nimi Gości Pogórza Izerskiego.

Prosimy o sygnały – będziemy dojeżdżać do każ-
dej zgłoszonej restauracji. Wakacje to dobry okres, 
bo gości pewnie będzie nieco więcej, niż poza sezo-
nem. W naszym konkursie mogą wziąć udział także 
gospodarstwa agroturystyczne, jeśli przygotowują 
posiłki dla turystów tam mieszkających, oraz Koła 
Gospodyń Wiejskich.

Dziś – krótko o:
• wileńskim jeżyku z mięsa: przyrządzany z ło-

patki wieprzowej (3 kg na 4 jeżyki), kilku dużych ce-
bul, 10 jaj, bułki tartej i przypraw, a także makaronu 
spaghetti

• żeberkach diabelskich. Podawane w „Gościńcu 
pod Zielonym Jajem” (pisaliśmy o tym gospodarstwie 
agroturystycznym w Płuczkach Górnych w jednym 
z poprzednich wydań „Ech Izerskich”. Z 1 kg żeberek 
i oryginalnej marynaty, złożonej z papryczek chilli, 
tymianku, pieprzu i oliwy, ale też skórki pomarań-
czowej. Mięso powinno być marynowane z dodat-
kiem piwa, W trakcie pieczenia żeberka polewane są 
sokiem świeżych pomarańczy i miodem.

• pierś z kurczaka podawana „Pod Czarnym 
Krukiem” we Lwówku, gdzie wedle opowieści jadał 
sam Napoleon (i tu upadł mu kielich, z którego od-
padła korona, co odczytano za złą wróżbę) nie ma 
nic wspólnego z jadłospisem z roku 1813. Dziś tę 
pierś podaje się z grilla, wcześniej przygotowuje się 
ją w marynacie pieprzowo-imbirowej, albo też w za-
lewie cytrusowo-tymiankowej.

O jakich smakach i jakich potrawach napiszą 
nam Czytelnicy i szefowie oraz właściciele restaura-
cji, zajazdów, gościńców, karczm, gospodarstw agro? 
Prosimy o zaproszenia pocztą elektroniczną na ad-
res Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie.

Już całkiem niedawno, w 1989®. nowobogacki właści-
ciel kupił mocno zniszczony dwór, ubezpieczył go wysoko 
w dwóch niezależnych firmach ubezpieczeniowych i… 
zlecił podpalenie, by uzyskać odszkodowanie. Podpalacz, 
gdy pojawił się nocą w rozległym parku uznał, że nie po-
winien podpalać ruiny, a piękny, stojący tuż obok, pałac. 
Dwór (a właściwie jego resztki) ocalały od ognia, pałacu 
do dziś nie odbudowano. Nowy właściciel umknął za gra-
nicę, uciekając przed oskarżeniem. Dwa lata później dwór 
kupiła za 191 mln zł warszawska firma, ale nie zdołała na-
wet podjąć remontu. Firma upadła, zniknął nawet syndyk, 
który nie miał pieniędzy na przeprowadzenie procedury 
upadłości. znowu – w 1999®. – oddała dwór, tym razem za 
20 tys. zł fundacji „Polskie Dziedzictwo – Kultura i Przy-
roda”. W roku 2007 Maciejowiec po raz kolejny powrócił 
do Gminy.

Ostatnio znowu pojawiły się przy dworze tablice – 
„obiekt prywatny”…
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Można było na „polu bitwy” dostrzec przeróżne umundu-
rowanie: artylerzystów z wielkimi, czarnymi, futrzanymi 
czapami, oficerów gid (przewodników), starszych wach-
mistrzów strzelców konnych, gross majora, a nawet wol-
tyżerów, którzy – wbrew współczesnym wyobrażeniom – 
nie byli przedstawicielami wojsk konnych, a piechotą, ze 
specjalnością strzelców. 

– Nie gaśnie fenomen podziwu dla Napoleona i wciąż 
znajdują się ludzie, którzy odnajdują magię w jego epo-
ce, a źródło inspiracji w atmosferze kampanii 1912/13 – 

Niegdysiejsze bitwy i wojny 
miał swój uświęcony tradycją 
rytuał, swoje rygory, a ludzie, 
którzy w nich uczestniczyli 
woleli stracić zdrowie, niż ho-
nor. Wszystko zdawało się być 
przewidywalne – czas i sposób 
wymarszu żołnierzy na pozy-
cję, werble i werbliści, którzy 
nadawali temu tempo, harce 
flankierów…

Stowarzyszenie „Srebrna Doli-
na” z Mojesza pod Lwówkiem 

Śląskim postanowiło przybliżyć pamięć o tamtych czasach, 
poszukując w tradycji wojennej czasów napoleońskich in-
spiracji do powrotu dobrych obyczajów nawet w trakcie 
krwawych wojen.

– Nie jesteśmy naiwni – powiedzieli. – Przecież i wówczas 
słabszy stosował zasadzki, by móc wygrać z silniejszym, 
padały strzały i ginęli żołnierze. Ale to wszystko miało 
jednak inny charakter.

Na polu tuż za zabudowaniami Mojesza stanęły naprzeciw-
ko siebie dwa oddziały: I pułk strzelców konnych z I bate-
rią artylerii konnej (rodem z Sobótki) oraz I batalion II 
pułku piechoty, któremu towarzyszyła I bateria artylerii 
pieszej (z Krotoszyc). Żołnierze toczyli działa, ładowali 
broń, strzelali, a widzowie tej rekonstrukcji bitewnej rozu-
mieli wszelkie manewry, podążając za komentarzem, któ-
ry – bo przy pomocy nowoczesnych technik nagłośnienia 
padał z ust stratega, „prowadzącego” tę bitwę.

– Na przełomie XVIII/IXI w. nikt nie siekł 
serią strzałów po linii wroga – głoszono. 
– Całe oddziały równym tempem, dykto-
wanym przez swoich dowódców ładowały 
broń, celowały i strzelały, zachowując wszel-
kie regulaminowe normy. 
– Ówczesny regulamin – powiedział An-
drzej Xawery Kociński, b. żołnierz zawo-
dowy WP, fascynujący się epoką napole-
ońską – zapisano wręcz, że „karabin ładuje 
się na 17 tempów”. Skałkowa broń, w któ-
rej krzemień dawał iskrę padającą na proch w panewce, 
była skomplikowana w obsłudze. Trzeba było wyjmować 
osobno każdy ładunek prochowy z kulą z torby amunicyj-
nej, odgryźć fragment papierowej tulejki, sypać proch do 
lufy, ubić z przybitką, potem do lufy wypluć kulę, która 
też była w tej tulejce. Odgryźć, bo przecież żołnierz musiał 
w jednej ręce trzymać ładowany karabin, a z drugiej sypać 

Szlachetne bitwy w Srebrnej Dolinie

proch, więc kulę brał do ust! Potem znowu przybić, podsy-
pać proch na panewkę, złożyć się do strzału, wycelować… 
Czasami na przybitkę używało się skrawków „flejtucha”. 
A karabin strzelał, albo… nie, bo przecież kiedy wiał silny 
wiatr, to zdmuchiwał proch z panewki i iskra nie dawała 
impulsu do strzału.

Flejtuch – tak nazywano czarną chus-
tę, którą każdy żołnierz nosił na szyi. 
Służyła przede wszystkim do ocierania 
twarzy z potu i kurzu, ale też do czysz-
czenia lufy, broni w ogóle, itp. Rwana 
na małe kwadraty, służyła jako frag-
menty przybitki, wpychanej wyciorem 
do lufy. Nic dziwnego, że to określenie 
stało się synonimem czegoś wyjątkowo 
brudnego.

– Bitwa zaczynała się formowaniem szyków z udziałem 
werblistów, którzy nierzadko padali ofiarą strzałów prze-
ciwnika – wyjaśniał A.X. Kociński. – Potem ruszali flan-
kieterzy, będący kimś pomiędzy dawnymi harcownikami, 
a współczesnymi strzelcami wyborowymi. Najczęściej 
wybiegali daleko przed szereg swoich wojsk i usiłowali ce-
lować w oficerów wroga. A że ich mundury aż kapały od 
złotych szamerunków, łatwo ich było dostrzec.
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Każdy wędrujący po Pogórzu Izerskim musi pozostawać pod urokiem nie-
prawdopodobnie rozmaitych budowli sakralnych. W niewielkich nawet 
wsiach były dawniej nawet po dwa kościoły, budowane w różnych okresach, 
przechodzące przeróżne koleje losu. Jedne bogato wyposażone, jak opisywa-
ne przez nas w „Echach Izerskich kościoły: św. Jadwigi Śląskiej w Gryfowie, 
Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa w Lubomierzu, i in. czasami świątynie 
budowane były skromnie, ale przecież przez całe wieki były i pozostały jedy-
nym świadkiem historii tych ziem. Ludzie swoje domy przebudowywali, po-
padały w ruinę, a kościoły – trwały. Będziemy powracać do szerszych opisów 
świątyń, a niekiedy – prezentować tylko bryły niektórych, by dać świadectwo 
słowom, że trudno o podobną rozmaitość wyglądu na innych ziemiach.powiedział A. X. Kociński. – Większość współczesnych 

„wojsk napoleońskich” skupiona jest w dużych miastach, 
głównie tam, gdzie są szkoły oficerskie, tj. w Gdańsku, czy 
Warszawie, ale są spore oddziały w Ostrołęce, Raszynie, 
a nawet takich miejscowościach, jakie tu reprezentujemy, 
to znaczy – Sobótce czy Krotoszycach. Poszukujemy hi-
storycznych korzeni, lokalnych pamiątek przejścia wojsk, 
pobytów Napoleona, czy jego dowódców, a takich jest bez 
liku. Jest we Lwówku Śląskim pomnik, wystawiony na pa-
miątkę pobytu Cesarza, w Gryfowie Śląskim – pomnik na 
cmentarzu. W pałacu w Skale rezydował jego w dowódca, 
okolice Płakowic – to miejsce klęski bitewnej i śmierci pra-
wie 3.000 żołnierzy w wezbranym nagle Bobrze, wzgórze 
na którym stoi kaplica św. Leopolda w Proszówce – stano-
wiło punkt obserwacyjny w tamtej batalii…

To wszystko jest cennym fragmentem historii tych ziem, 
warto ją poznawać. A że przyjeżdżają tu także Francuzi ze 
współczesnej Francji – tym bardziej warto z takich zda-
rzeń jak to uczynić jeden z magnesów dla takich wizyt.

Uroda kościołów Pogórza

Rębiszów, kościół pw. Nawiedzenia NMP, późnogotycko-renesansowy, po-
wstały w okresie 1566-68, przebudowany w 1764®. Dziś – otoczony cmenta-
rzem, wokół którego powstał sad, stąd świątynia wygląda wręcz idyllicznie.

Oleszna Podgórska, kościoł pw. Prze-
mienienia Pańskiego, wzniesiony 
w okresie 1835-38. Nader oryginalna 
konstrukcja, bowiem między wieżą, 
a bryłą kościoła istnieje podcienie pod-
trzymujące taras.

Olszyna, kościół św. Józefa Oblubień-
ca MP, neogotycki, powstały w 1897 
r., wzniesiony dla ewangelików. Wnę-
trza wyposażone skromnie, głównie 
w sprzęty z XIX w., choć ołtarz pocho-
dzi z XVIII w. Zbudowany z czerwonej 
cegły, tradycyjnie dla świątyń powsta-
łych w tym okresie.

Pasiecznik, wieża kościoła ewangelickiego. Sam kościół zbudowano w 1747®.  
z cegły i gliny – nie istnieje. Popadł w ruinę, rozebrano resztki w kwietniu 
1970®. Ale ocalała wieża, powstała dopiero w 1923 r., zbudowana z najtańszego 
możliwe budulca – polnych kamieni. Niewysoka (17 m) przylegała do świąty-
ni, która też nie była duża (22,5 x 14 m). Od kościoła katolickiego dzieli ją nie-
spełna 100 m, co najlepiej świadczy o zgodnym współistnieniu ludzi różnych 
wyznań na Pogórzu.

Jarzębiny z Zawidowa
W końcu września 2011®. swój jubileusz będą obchodzić „Jarzębiny” – 
zespół folklorystyczny z Zawidowa. Powstał 25 lat temu i do dziś jego 
pracami kieruje – jak dawniej – Regina Januszkiewicz. Działalności 
zespołu patronuje Urząd Miejski w Zawidowie i tamtejszy Ośrodek 
Kultury, a powiedziano nam, że święto zespołu ma być obchodzone 
stosownie do zacnego wieku. Można się lękać, co też takie określenie 
oznacza?

Popielówek. Kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Pierwszy, późnogo-
tycki istniał już w XVI w., obecnie widzimy po przebudowie z lat 1766-67 – ba-
rokowy. Wnętrza wyposażono w okresie baroku. Cmentarz okalający kościół 
założono już w XVI w.
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Szczęśliwie nie skończono muru przed zalaniem miasta, 
bo okazałoby się, że te murki zahamowałyby spływ wody… 
właśnie do Kwisy. Tym razem wylały przecież inne potoki. 
Zweryfikowano projekt i powstał mur ze śluzami w wielu 
miejscach. Jeśli wzbierze Kwisa, to kotary śluz skutecznie 
wyhamują tę wodę, jeśli natomiast wzbiorą inne potoki, to 
śluzy pozwolą wodzie swobodnie spłynąć do Kwisy.

– Mamy w realizacji dziesięć zadań inwestycyjnych doty-
czących odbudowy po powodziach – powiedział J. Suro-
wiec. – Niektóre z nich są już zakończone i można widzieć 
dobre efekty np. przy odbudowie mostów, które dziś wy-
glądają zupełnie inaczej. Nie były to bowiem proste od-
budowy, a głębokie modernizacje. Najważniejsze na naj-
bliższą przyszłość ujęcie wody (Pobiedna) i modernizacja 
oczyszczalni ścieków (Leśna). Jeszcze w tym roku powsta-
nie projekt i kosztorys, więc w niedalekiej perspektywie – 
początek prac.

– Gmina, której całoroczny 
budżet sięga 25 mln zł – mówi 
burmistrz Leśnej, Jan Surowiec 
– nie może marzyć o natych-
miastowym i szerokim wyko-
rzystaniu wszystkich swoich 
atutów, ale też nie może prze-
gapiać żadnego z nich. A naj-
większym jest zawsze aktyw-
ność samych mieszkańców. To 
oni budują bogactwo tej ziemi.

Rzeczywiście, na każdy wątek 
rozwoju Leśna ma swoją od-

powiedź. Twórczość artystycz-
na? Oczywiście, całe wioski, jak 

choćby znany szeroko Wolimierz pełne są ludzi sztuki, 
uznanych artystów w wielu dziedzinach, nie wspominając 
o zespołach folklorystycznych, jak „Smolniczanie”, o któ-
rym piszemy na innych stronach „Ech”, czy „Łużyczanki” 
z Pobiednej. Sporty wodne? Do wyboru – kajaki wyczy-
nowe, czy turystyczne? A może żeglarstwo na Zalewie 
Leśniańskim. Zabytki historii? Leśna może się zmierzyć 
z każdym, bo zamek Czocha jest znany z kilkunastu, nie 
tylko polskich filmów, tuż obok wielce malownicze ruiny 
zamku Świecie, pałace w Grabiszycach, a poza tym kościo-
ły mające długą historię, średniowieczne nekropolie… Za-
chowało się wiele pomników cmentarnych, płyt nagrob-
nych, od średniowiecza, są ślady po cmentarzu kurhano-
wym…Czy można tu wabić poszukiwaczy skarbów? – Nie 
trzeba wabić, oni już tu bywają – mówi przewodniczący 
Rady, Walter Straszak. – Przyciąga ich charakterystyczne 
nazewnictwo niektórych miejscowości, świadczące o le-
gendzie tych ziem – Złoty Potok, Złotniki. – Ale mamy 
nowe, „magiczne” miejsca – dodaje burmistrz, całe ciągi 
sztolni, które już wkrótce będą sukcesywnie udostępniane 
do zwiedzania. W okresie II wojny światowej w tutejszych 
skałach wyrąbywano sztolnie i komory, by w nich ukrywać 
wojenną produkcję. Te miejsca trzeba spenetrować, zapew-
nić bezpieczeństwo zwiedzania, ale całe ciągi kamiennych 
korytarzy będą już wkrótce kolejną atrakcją turystyczną, 
jak są już dziś „naziemne” pozostałości po wulkanicznej 
historii tego regionu. 
Nie wszyscy zainteresowani są przeszłością, ale i tym, któ-
rzy myślą o współczesnej rozrywce Leśna oferuje m.in. 
ścieżki rowerowe. – Nie tylko – prostuje J. Surowiec – bo 
wystąpiliśmy o przejęcie torowiska na trasie Jindrichovi-
ce – Pobiedna – Wolimierz aż do Mirska. Chcemy tam 
wyznaczyć szlak rowerowy, ale nie asfaltowy, tylko z na-

wierzchnią, która umożliwi też organizację po nim szlaku 
turystyki konnej. Jeśli PKP się zgodzi przejmiemy budy-
nek dworca, bardzo efektowny, choć zaniedbany. Wówczas 
powstanie tam mini-galeria sztuki, może lokalna izba mu-
zealna, kawiarenki.
Samorząd Leśnej chce być otwarty na współpracę, bo wia-
domo, że bez Nadleśnictwa większość turystycznych pla-
nów jest niemożliwa do realizacji, ale są już dobre progno-
zy takiego współdziałania.
– Do Leśnej ciągną latem turyści – mówi W. Straszak – ale 
mało kto zdaje sobie sprawę z faktu, że u nas, bez żadnego 
hałasu i rozgłosu istnieje kilka ośrodków, które w innych 
miejscowościach budzą awantury i protesty. Jest przecież 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, w którym uczy się 
trudna młodzież z całej Polski, jest jedno z największych 
schronisk dla bezdomnych im. Św. Brata Alberta, jest 
w końcu Dom Samotnej Matki. Ci wszyscy ludzie, prze-
cież nienajszczęśliwsi, tu znaleźli dla siebie przytulisko, 
którego na próżno szukali w innych miejscach. I wpisali 
się w naszą rzeczywistość, nie budząc złych emocji.
– Czy w Leśnej żyje się sielankowo?
– Niestety, to byłoby za piękne – mówią nasi rozmów-
cy. – Woda, która jest jednym z naszych skarbów, jest też 
śmiertelnym zagrożeniem. Wprawdzie nie ma już takich 
powodzi, które niweczyły dorobek całych pokoleń, jak te 
z 1897, 1978, 1997, i in., ale miasto jest zalewane niemal co 
roku. Nie inaczej było w lip-
cu, kiedy woda wdarła się 
na Rynek i zalała domy do 
wysokości parteru. Do dziś 
Urząd Miasta ma nieczynne 
pomieszczenia parterowe, 
a na ścianach domów widać 
linię, jaką wyznaczyła po-
wódź. Tym razem nie wyla-
ła Kwisa, a mniejsze potoki 
i woda szczęśliwie spłynęła 
do Kwisy w miarę szybko. 

Ta powódź zresztą – pa-
radoksalnie – zdarzyła się 
w szczęśliwym momencie. 
Budowano bowiem, wła-
śnie w okresie powodzi mur 
wzdłuż chodników pro-
wadzących przy Kwisie, by 
ewentualnie powstrzymać 
wodę tej rzeki, regularnie 
zalewającą ulice Leśnej. – 

Szanse rosną wręcz na kamieniu i w wodzie

Jan Surowiec, 
burmistrz Leśnej

Rynek w Leśnej po rewitalizacji, mimo lipcowej powodzi wygląda znakomicie

Zmodernizowany most na potoku w Świeciu oprze się nawet sporej wodzie

Śluzy w murze oporowym na Kwisie zbudowano w miej-
scach, gdzie w lipcu spływała woda, która zalewała miasto.

Na koń! (albo – do konia)
Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie zaprasza 
w imieniu Koła Hodowców Koni w Lubomierzu na 
wystawę KONI RASY ŚLĄSKIEJ. Przypominamy, 
że konie tej rasy są wytrzymałymi, odpornymi na 
trudne warunki zwierzętami i w gospodarce Pogó-
rza Izerskiego sprawdzają się znakomicie. Wystawa 
odbędzie się już wkrótce – w sobotę, 1 października 
2011®. w Lubomierzu przy ul. Majowej.
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Podczas „Izerskiej Gali Folkloru”, która w końcu lipca or-
ganizowana była w Mirsku (o niej – na innych stronach 
tego wydania „Ech Izerskich”) prawie wszystkie zespoły 
występowały z dużym powodzeniem, ale niektóre z nich 
potrafiły skuteczniej niż inne „rozbujać” publiczność. Tak 
jak „Smolniczanie”, prowadzeni przez Waltera Straszaka, 
z kilkoma muzykami, dorosłym zespołem śpiewaczym, 
okraszonym sześciolatką.

Siedlisku (2009), „Brązowe Skrzypce” w Lubaniu (2009), 
a potem sięgali już tylko wyżej. Druga lokata w „Festiwalu 
Współczesnej Kultury Ludowej” w Kamieniu Pomorskim” 
(2010) i nagroda główna – Grand Prix w Ogólnopolskich 
Spotkaniach Artystycznych Seniorów w Międzyzdrojach. 
– W tym roku zdobyliśmy dwa pierwsze miejsca – infor-
muje W. Straszak – na mocno obsadzonym Festiwalu Pio-
senki Ludowej w Piotrowicach i na XV Festiwalu Współ-
czesnej Kultury Ludowej w Kamieniu Pomorskim.
Zespół ma już w swoim dorobku dwie nagrane płyty, a za-
pału i talentu – na kilka następnych.

W czerwcu Urząd Miejski w Olszynie kupił sobie fabrykę 
za pół miliona, a dokładnie – zakład nr 1 nieistniejących 
już Olszyńskich Fabryk Mebli z działką o powierzchni 6 
hektarów. Czy to znaczy, że będziecie produkować stoły 
i krzesła? – zapytaliśmy burmistrza, Leszka Leśko.
– To znaczy, że porozumieliśmy się z Radą Wierzycie-
li – powiedział – by po okazyjnej cenie kupić zakład, 
zabezpieczając nasze roszczenia i stwarzając nową per-
spektywę działalności. Kiedy upadały OFM nasze wie-
rzytelności wobec tej fabryki sięgały 4 mln złotych. Ten 

Gmina kupuje sobie fabrykę i dostaje plac zabaw
zakup oznacza, że będziemy mogli stopniowo je odzyski-
wać, a Rada Wierzycieli jednogłośnie zaakceptowała naszą 
ofertę. Teraz będziemy szukać inwestorów, ale mamy już 
pierwszych zainteresowanych.

Zakład nr 2 b. OFM kupiła już wcześniej spółka „Nowo-
strad”. Zatrudnił ok. 100 osób, produkuje rodzaj pianki 
uszczelniającej pod panele, eksportując niemal całą pro-
dukcję zagranicę. Zdaniem burmistrza nie jest istotne 
posiadanie, a pomysł, jak najlepiej spożytkować własność. 

– Wiem, że nie będziemy mieli kłopotu z tym majątkiem, 
bo pierwsze rozeznanie zrobiliśmy jeszcze przed zakupem 
– mówi L. Leśko. – Jesteśmy elastyczni, dogadujemy się 
z różnymi partnerami bez większych problemów, a różni 
przedsiębiorcy są nam w miarę życzliwi, niektórzy nawet 
bardzo.

Choćby firma przetwórstwa mięsa „Niebieszczańscy”, któ-
ra kupiła skrawek terenu nad malowniczym stawem, koń-
czy tam niwelowanie terenu i budowę efektownego miejsca 
zabaw dla dzieci. Będzie uroczyste otwarte jeszcze przed 
końcem września br., dokładnie 23.09. A kiedy wszystko 
będzie gotowe – firma przekaże cały ten teren i urządzenia 
Miastu.

  

Burmistrz Miasta, Leszek Leśko

Większość prac przy instalacji placu zabaw jest już zakoń-
czona, trwa oczyszczanie terenów przyległych i – w tle – 
plantowanie działki pod domki jednorodzinne. Mali lokato-
rzy tych domów będą mieli do placu zabaw kilka kroków.  

„Smolniczanie” zdobywają estrady
– Ten zespół powstał w 2006 r., więc jest stosunkowo mło-
dy – powiedział W. Straszak. – Osiemnaście osób tworzy 
grupę śpiewaczą i kapelę, a swój – stale poszerzany – doro-
bek prezentujemy szeroko i z powodzeniem.

„Smolniczanie” zostali m.in. laureatem „Listy Przebojów 
Ludowych” Polskiego Radia Wrocław w 2008 r.. zdobyli 
wyróżnienie w I Festiwalu Piosenki Kresowej w lubuskim 
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Ciężką ręką finezyjne kształty
Kowal z Gryfowa Śląskiego 

O Mirosławie Szuniewiczu z Gryfowa Śląskiego można 
powiedzieć, że ma ciężką rękę, bo przecież kowalstwo, na-
wet artystyczne, nie toleruje słabeuszy. Ale kiedy ogląda się 
jego kraty, balkony, bramy, ogrodzenia, to wydaje się, że te 
ażurowe konstrukcje są wręcz wiotkie i delikatne.
– I takie one są – mówi kowal. – A przynajmniej takie 
powinny się właśnie wydawać. Płoty okalające zamki 
i rezydencje muszą być delikatne w rysunku, a mocarne 
w konstrukcji. Niewiele moich prac można znaleźć w Pol-
sce, bo trudno mi zaspokoić – póki co – popyt z Zacho-

du. Jestem niemal bez przerwy w drodze, między moją 
kuźnią w Gryfowie, a zamkami, pałacami i rezydencjami 
w Austrii, Niemczech, Szwajcarii. A przecież kilkanaście 
lat temu byłem… dyżurnym ruchu na kolei w Gryfowie! 
Postanowiłem się usamodzielnić, motocyklami pojechali-
śmy z kolegą do Niemiec, tam się nauczyłem kowalstwa, 

Dom pełen aniołów
Iza Pachulska 

– Jak się mieszka na wsi, w domu, który dzieli od drogi 
kilkaset długich metrów, tym dłuższych, im więcej śniegu 
jest zimą? – zapytaliśmy Izę Pachulską, artystkę, zajmującą 
się ceramiką, a mieszkającą w kolonii Świecie.
– Super – powiedziała pogodnie. – Mamy dobry piec, 
mamy opał, gmina poprawiła drogę… Fakt, że śnieg ją za-
wiewa, ale przecież to zima.
Iza Pachulska mieszka w tym domu już 19 lat. Mąż pocho-
dzi z Olsztyna, ona sama – z niedalekiego Jawora. W Świe-
ciu wychowały się trzy córki, dwie są już samodzielne, 
wszystkie – rzadziej czy częściej – też sięgają po ołówek, 
czy pędzel, bo trudno abstrahować od sztuki w takim 
domu. Obrazy najstarszej, Kai, wiszą już na ścianach, pró-
buje ilustrować książki, studiuje na uczelni artystycznej.
– Każda z nas inaczej widzi swoją drogę – mówi I. Pa-
chulska – a ja niczego żadnej nie podpowiadam, bo wszy-
scy muszą poszukiwać samodzielnie. Mąż pracuje przy 
filmach, więc ma jeszcze inny sposób widzenia świata. 
Ja sama wybrałam glinę, lubię surowe przedmioty, więc 
glina szamotowa jest dla mnie najlepsza. I okazuje się, że 
wielu ludzi też ma takie upodobania. Moje prace można 
kupić w Jeleniej Górze (w malutkiej galerii sztuki przy 

w wielokrotnym nanoszeniu lakierów, w ścieraniu naj-
drobniejszych zgrubień i fałdek, w cierpliwości i wielu go-
dzinach pracy czasami nad jednym, „niesfornym” przed-
miotem. A może ta magia tkwi w… pędzlu, który używam 
od pięciu lat i bez którego nie potrafię się obejść, choć są 
lepsze, kosztowniejsze?

Na półkach – poza przedmiotami, które tylko 
z kształtu przypominają „rzeczy codziennego 
użytku” – lniane woreczki, poduchy zdobione 
koronkami – belgijską, klockową, gipiurą… 
– Czy to nie jest jednak nudne – pytamy – co-
dziennie siadać do pędzli, lakierów i tej samej 
przecież pracy?

– Zdecydowanie nie – pada natychmiastowa odpowiedź. 
– Coś, co się przeradza w codzienność nie może spowsze-
dnieć i wtedy daje prawdziwą, niekłamaną radość, moim 
gościom i mnie. 

Każdy może 
odnaleźć swoją 

ścieżkę…

– Nie potrafię malować tak, jak 
chciałabym widzieć swoje prace, 
a lubię otaczać się rzeczami, na 
których urodę mam wpływ – po-
wiedziała Beata Kożuszyn, która 
wraz ze swoją znajomą, Elżbietą, 
dzieli swój czas między pracow-
nię w Świeradowie Zdroju, a nie-
duży sklep w nastrojowej uliczce 
w Lubaniu. – Zajęłam się deco-
upage’m, ale nie tylko. Wyszuku-
ję przedmioty i materię, którym 
można nadać nowe życie właśnie 
stosując różne techniki zdobienia.

Decoupage – technika ozdobiania przedmiotów pole-
gająca na przyklejaniu na odpowiednio spreparowa-
nej powierzchni metalu, drewna, szkła, ceramiki i in. 
wzorów wyciętych z papieru

W jej rękach stare (albo nowe) donice nabierają 
barw, proste szkło przeistacza się w butelki, jak-
by wyciągnięte z prababcinej piwniczki, a różne 
drewniane przedmioty, najczęściej pokryte nie-
zmywalną pozornie patyną kurzu i lat nie tylko 
odzyskują świeżość, ale stają się jakby… lżejsze.

– Czasami w moim domu 
pachnie jakby starym ołtarzem 
– powiedziała Beata. – Ludzie 
przynoszą meble i mebelki, 
mające niemal sto lat, proszą, 
by „coś z nimi zrobić”. Ufają 
mi, a ja się staram, by – kiedy 
wrócą – polubili tę swoją nową 
własność jeszcze bardziej. 
Sama też lubię to, co niebanal-
ne. W mojej pracowni i sklepie 
klienci i goście mogą widzieć 
i przewidzieć, co mogę zro-
bić z ich wiadrem, konewką, 
czy słojem. I godzą się na ta-
kie zmiany, choć gotowy efekt 
mogą zobaczyć dopiero wtedy, 
kiedy te zmiany są już nieod-
wracalne. I nie było – odpukać 
– gości niezadowolonych.

Właśnie gości, a nie klientów, bo na małej kanapce moż-
na przysiąść i przez chwilę zobaczyć, co i jak się zmienia. 
– Stosujemy tkaniny, serwetki, papier ryżowy, a czasami 
i zwykły papier – wyjaśnia autorka. – Tajemnica urody 
przedmiotu tkwi najczęściej w finezji wykończenia pracy, 

Twórcy Pogórz a
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ul. Jasnej), Wrocławiu, Olsztynie,, ale też w Goerlitz, czy 
Dreźnie. Tam sprzedaje je dziewczyna z Iranu, Siraya, 
w sklepie, gdzie można też kupić efektowne, ulotne suknie 
ślubne. Widocznie ten kontrast jest w stanie zaintrygować 
klientów – gładkie suknie i moje surowe anioły, kubki, czy 
misy.

– Ale ja uwielbiam jarmarki, festyny i podobne spo-
tkania – mówi I. Pachulska. – Spotyka się tam przy-
jaciół, i przyjaciół przyjaciół. Ludzie są szczerzy 
w opiniach, nawet jeśli są moim zdaniem krzywdzą-
ce. Ale są prawdziwe. Wracam z takich jarmarków 
pełna nowych inspiracji, pomysłów i zapału

Jest też maleńki sklepik niedaleko, w Świeradowie Zdroju 
i – przede wszystkim – w domu. – Przyjeżdżają tu, wprost 
do mnie ludzie – mówi twórczyni – którzy chcą kupować 
widząc co robię i wybierając między różnymi moimi pra-
cami. Mam swoich stałych gości, którzy lubią tu bywać 
i przebierać w tym, co ostatnio zrobiłam. Może dlatego nie 

mam za wiele swoich prac we własnym 
domu? Zawsze chciałam mieć coś wła-
snego, dla siebie. I robiłam nawet całe 
zestawy, serwisy, z dzbanami, patera-
mi… Ale to się nigdy nie uchowa, bo 
ktoś przyjedzie i mówi, że właśnie o ta-
kich rzeczach marzył. Sprzedaję więc 
i obiecuję sobie, że przecież mogę zro-
bić nowe. I robię, a potem przyjeżdża 
ktoś inny i cała sprawa powtarza się od 
nowa. Goście przyjeżdżają, wyjeżdżają, 
a z nimi moje serwisy. Ale to też wiel-
ka radość, jeśli okazuje się, że w moich 
rękach powstaje coś, co podoba się też 
komuś innemu. Właśnie w rękach, bo 
ja nie przepadam za inną metodą for-
mowania. Nawet przy naczyniach nie 
używam koła garncarskiego. Powstają 
więc przedmioty pozornie toporne, 
a wielu ludzi właśnie w tym widzi ten 
urok czegoś naprawdę oryginalnego, 
prawdziwego, nie-mechanicznego. Tę 
niepowtarzalność każdej z rzeczy.

Jeszcze kilkanaście lat temu w okolicach było raptem 
czworo kowali. Czworo, bo wśród nich właścicielką jed-
nej z kuźni była kobieta. Dziś szyld „kowalstwo artystycz-
ne” można zobaczyć niemal w każdej wsi. – To dobrze, że 
ludzie wierzą w siebie – mówi M. Szuniewicz – Byłoby 
jeszcze lepiej, gdyby mieli w dorobku jakieś prace zanim 
uwierzą. Ale czas i klient wszystko zweryfikuje, więc je-
stem spokojny o przyszłość. Kiedy chcę odpocząć od ludzi 
i młota – wybieram się na wędkowanie, na polowanie. Na 
krótko, bo przecież trzeba wracać do kuźni.

ale postanowiłem wrócić. Moje miejsce do pracy jest tutaj, 
choć moje balkony i bramy – tam.
W gronie klientów M. Szuniewicza są i tacy, którzy skła-
dają wciąż nowe zlecenia. – Jest szczególnie jeden – mówi 
kowal – przy którym mogę pracować do końca życia, bo 
on w swoim domu zawsze znajdzie jeszcze jakieś miejsce 
dla kowalskiej roboty. A przecież większość z nich to lu-
dzie bardzo wymagający, dokładnie wiedzą, czego chcą. 
A jeśli potrafią to opowiedzieć, wtedy ja to umiem zrobić.
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Nie tacy znowu luzacy…
W Starej Kamienicy odbyły się oryginalne – już VII – 
Amatorskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi. 
Na starcie do nich stanęło kilka załóg, powożących zaprzę-
gami jedno– i dwukonnymi. Załóg, bo poza powożącym 
w ekipie był też tzw. luzak, to znaczy – pasażer powozu, 
który jednak musiał umiejętnie balansować i utrzymy-
wać równowagę, szczególnie w miejscach ostrych zakrę-
tów. Widać z tego, że „ten drugi” nie mógł być „luzakiem” 
w potocznym tego słowa znaczeniu, to znaczy nie powi-
nien nonszalancko traktować swoich obowiązków, bo cały 
koński wysiłek zostałby zmarnowany.

„Hipodrom Izerski” w Starej Kamienicy stał się więc areną 
wielkich emocji, co widać choćby na zdjęciach. A emocje 
były tym większe, że w jednej załodze „luzakiem” była 
dziewczyna, która bardzo serio potraktowała zawody 
i w konsekwencji jej załoga (Mirosław i Renata Czosnow-
scy) zajęła drugie miejsce. Zwycięzcami okazali się Rafał 
Woźniak (powożący) i Tomasz Stelmach (luzak).

Podróż w głąb 
ziemi i czasu
W Mirsku

Spośród przeróżnych pałaców i zamków Pogórza Izerskie-
go, ten w Zarębie Górnej jest relatywnie mniej znany, a to 
niesprawiedliwe, bo do dziś zachował się w niezłym stanie, 
a i okalające go zabudowania gospodarcze i przyległy park 
z efektowną wjazdową bramą nadal przyciąga wzrok.
W dodatku – nie trzeba tu wymyślać fantastycznych le-
gend o miłości, bo one są wpisane w autentyczną historię 
tej budowli. Zaręba, długa wieś łańcuchowa znana już była 
szeroko w XV w. jako Lichtenaw (Lichtenau). Wówczas, 
sprzedana przez mieszczan z Lubania bogatej rodzinie von 
Salza (1419) została we władaniu tego rodu (w swojej dol-
nej części) aż do ostatnich lat XVIII w. A wówczas, w dru-
giej połowie owego stulecia właścicielem Zaręby Górnej 
i gospodarzem pałacu był Wolf von Loeben, rozkochany 
w swojej żonie, Karolinie Auguście, która tak polubiła 
miejsce swego zamieszkania, że wybierała zakątki mająt-
ku na medytowanie o meandrach ludzkiego żywota i ciche 
modlitwy. Kiedy przedwcześnie zmarła w 1777®. zrozpa-
czony mąż nazwał miejsce, w którym tak często space-
rowała Doliną Augusty, dla utrwalenia po wsze czasy jej 
imienia.
I – skoro wiedza o tym dotrwała do dziś – oznacza to, że 
osiągnął swój zamiar i w historię Zaręby wpisał dzieje swo-

Ballada o dramatycznej miłości

W pałacu w Zarębie znowu gości tłum
jej miłości.
Ta historia stała się kanwą widowiska historycznego, ja-
kie w połowie sierpnia (13.08) aktorzy Zdrojowego Teatru 
Animacji zaprezentowali na dziedzińcu zarębiańskiego pa-
łacu. W strojach z epoki, barokowych kostiumach pojawi-
ły się znów postacie samego Wolfa von Loeben, jego zna-
komitego gościa, uznanego wówczas podróżnika, pisarza 
i botanika Nathanela Leske, pastora dobrodzieja, autora 
kroniki Zaręby, Johanna Demela i kilku panien z dobrych 
domów. Widzowie zapamiętali pewnie efektowną insce-
nizację, a dla tych, którzy tam nie byli, została ona pie-
czołowicie nagrana. Wójt Siekierczyna, Janusz Niekrasz, 
współautor niezwykle ciekawej współczesnej monografii 
swojej Gminy zadeklarował, że nagranie trafi do wszyst-
kich placówek oświatowych i przybliży zainteresowanym 
barwną przeszłość ich miejscowości.
A spektakl był tylko częścią całej serii interesujących przed-
sięwzięć, zorganizowanych tego dnia, tłumnie odwiedza-
nych przez wielu mieszkańców gminy i jej sąsiadów. Moż-
na więc powiedzieć, że w jakiś metaforyczny sposób duch 
wystawnych przyjęć powrócił do zarębiańskiego pałacu, 
a oczekiwanymi gośćmi w tym pogodnym, sierpniowym 
dniu mogli poczuć się wszyscy.

tym najmłodsze pamiątki – ruiny  
zabudowań kopalnianych z lat 40-tych i 50-tych ubie-
głego, XX wieku.

– W obszarze Gierczyna i Przecznicy znajdowa-
ło się swego czasu wiele kopalń – powiedział nam M. 
Madziarz – entuzjasta i inicjator pomysłu uczynienia 
z nich nowej atrakcji turystycznej w gminie Mirsk. – 
W Przecznicy m.in. były kopalnie St. Maria – Anna”, 
„Drei Brueder” i „Friedrich Wolhelm”, w Gierczynie 
– „Morgen routhe”, „Kupfer Zeche” i „Reincher Trost”, 
ale też kilka innych w okolicy,, na przykład w dzisiejszej 
wsi Kotlina nad Świeradowem – „St. Carl” i „Hundsru-
ecken”, czy „St. Johannse” i „St. Leopold” w Krobicy. 

Gospodarze gminy mają relatywnie prostą alterna-
tywę – albo pogodzić się z faktem, że pozostałości wielu 
kopalń stanowią istotne zagrożenie bezpieczeństwa dla 
ludzi i zwierząt, bo w wyrobiskach zrzucane są niele-
galnie odpady, a zarośnięte głębokie doły mogą być za-
sadzką dla turystów i ciekawskich eksploratorów oraz 
zwierząt hodowlanych,, albo… – Można przygotować 

Dok. ze str. 1
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– Tu jest cudownie. I trudno. Mniej wygodnie, ale 
naprawdę. I dlatego już nie zamieniłabym życia na wsi na 
miasto, choć coraz lepiej znam wieś i wszelkie jej niedo-
statki. Ale i walory, których nigdzie indziej odnaleźć nie 
sposób… – tak odpowiedziała na pytanie „dlaczego wieś?” 
mieszkanka Radoniowa, Henryka Socha-Zawadzka, psy-
cholog, hodowczyni kóz, producentka kozich serów, twór-
czyni całej kolekcji aniołów.

W jej agro-gospodarstwie są dwa pokoje, w których 
pomieszkują goście, jeśli lubią „wieś nieudawaną”. – Moż-
na prowadzić na wsi coś w rodzaju hotelu, z sauną, sola-
rami, itp. udogodnieniami, albo prawdziwe gospodarstwo. 
Wśród ludzi mieszkających w mieście zawsze się znajdą 
zainteresowani i jedną, i drugą formą. Ja nad „wielo-

gwiazdkowy hotel wiejski” przedkła-
dam zwyczajny dom i taki oferuję go-
ściom. I tacy tu właśnie przyjeżdżają, 
którzy lubią pielić w ogrodzie, toczyć 
bele słomy do stodoły, urobić się po 
łokcie, albo wyspacerować się w ciszy, 
bez takich luksusów, które można zna-
leźć w renomowanych hotelach.

Swego czasu w jej gospodarstwie 
było spore stado kóz, teraz jest mniej. 
W tej hodowli trzeba się na coś zdecydować – jeśli stado 
ma być duże, to i własnego pola musi być wiele, a poza tym 
niemal przemysłowe zaplecze z udojnią, serowarnią. – 
Specjaliści przekonują  – powiedziała H. Socha –Zawadz-
ka – że jeśli ktoś zdecyduje się na to, by mieć relatywnie 
zadowalający dochód z hodowli kóz, to należy mieć stado 
w granicach 50 zwierząt na głowę członka gospodarstwa. 
Ale to wymaga zupełnie innego podejścia do tej pracy 
i kosztownych inwestycji. Więc moja hodowla jest raczej 
hobbystyczna, ale za to w pełni nad nią panuję. 

Sery kozie dojrzewają w piwnicach od 3 do 6 miesięcy. 
Gospodarstwo w Radoniowie ma certyfikat ekologiczny, 
mleko kozie też. – Jakość sera zaczyna się na pastwisku – 
mówi hodowczyni – jest zależna w oczywisty sposób od 
jakości karmy. Fakt, że kozy są indywidualistkami. Mieli-
śmy stado 50 zwierząt i każda z nich miała swoje preferen-
cje smakowe. Między bajki można włożyć tezę, że „koza 

zje wszystko”. Każda wygryza tylko te trawy, które trafia-
ją w gust. Faktem jest, że wszystkie moje kozy uwielbiały 
w każdej ilości czarny bez. Ale nie gardziły też wiosną tu-
lipanami, wraz z cebulkami, więc można sobie wyobrazić, 
co czułam, kiedy w jednej chwili zabrakło na grządce 60 
świeżo wysadzonych tulipanów. A jeśli 30 kóz wdarło się 
na pole sąsiada, to pacyfikacja takiego najazdu zajmuje 
sporo czasu. Tyle samo, ile późniejsze przeprosiny. Faktem 
jest, że kozy też lubią przegryźć od czasu do czasu miotły. 
Ale nieprawda, że każdą. Moje gustowały tylko w brzozo-
wych.

 A H. Socha-Zawadzka dzieli swój czas miedzy pro-
wadzenie działalności poradni psychologicznej, hodowlę 
kóz i produkcję sera, prowadzenie gospodarstwa agro i… 
produkcję aniołów w różnej postaci. Jak to można pogo-
dzić i co z tego wynika – to już temat na koleją rozmowę 
w jednym z kolejnych wydań „Ech Izerskich”

Z aniołami i kozami 
życie na wsi

W Rakowicach Wielkich, nieopodal Lwówka Śląskie-
go można oglądać oryginalny zabytek – wieżę folwarku 
mieszczańskiego. Kamienna budowla pochodzi najpew-
niej z pierwszej ćwiartki XVI w i jest jednym z bardziej 
interesujących zabytków tego okresu.

Trzykondygnacyjna, , z dwoma niezależnymi wejścia-
mi, od przyziemia i na najwyższą kondygnację, budzi za-
interesowanie podróżnych, bo takich budowli już się nie 
spotyka. Druga, stojąca także w Rakowicach Wielkich 
jest w nieporównanie gorszym stanie. – To nieprawda, 
że takie wieże miały charakter obronny – mówią histo-
rycy. – To był raczej symbol obronności i znak prestiżu. 
Dolne wejście, zapierane ryglami, byłoby dostępne dla 
każdej większej grupy napastników, a okna, pozornie 
służące obronie, nie mają praktycznie znaczenia w sensie 
fortyfikacji.

Takie wieże nie były podpiwniczone, a ich wnętrza nie 
pozwoliłyby na wytrzymanie żadnego oblężenia. W przy-
ziemiu lokalizowano pomieszczenia gospodarcze, piętro 
zajmowała świetlica i schody, a na II piętrze znajdowała 
się izba mieszkalna, korytarz i komora.

Ale widać jeszcze wsporniki, nawet kamienną rynnę 
do odprowadzania wody… cała budowla z pewnością 
warta jest zauważenia.

Wieża mieszczańskiego folwarkuprogram zwiedzania tych miejsc i po ich odpowiednim 
przebudowaniu stworzyć tu magnetyczne miejsca dla 
ludzi zainteresowanych kopalniami – podpowiada M. 
Madziarz.

Prace nad rozwinięciem tego pomysłu już się rozpo-
częły, głównie archeologiczne i inne badawcze, mające 
na celu uściślenie wiedzy o tutejszym górnictwie i jego 
przeszłości. Przygotowywana jest też koncepcja ścieżki 
dydaktycznej, prezentującej historię kopalń dawnego 
górnictwa rud cyny i kobaltu. Co będzie dalej – pokaże 
czas.. I ludzie.

Trwają prace pogórnicze przy przygotowaniu 
do różnych form zwiedzania pierwszych kopalń, 
w tym sztolni „Św. Leopolda” w Krobicy, oraz sztol-
ni i szybu „Św. Jana” w Krobicy. I te obiekty obej-
muje przewidziana do zwiedzania podziemna tra-
sa turystyczna „Kopalnia św. Jana” – sztolnię „Św. 
Leopold” z XVIII w., szyb i sztolnię „Św. Jan” z XVI 
w. Natomiast na powierzchni będzie można zoba-
czyć zespół wyrobisk kopalni „Psi Grzbiet”, pozo-
stałości po kopalni rud kobaltu „Św. Karol”, szyb, 
„Wielkie Pokrzepienie”, kościół p.w. Narodzenia 
NMP w Gierczynie (ufundowany przez tutejszych 
górników w XVI w.), sztolnię „Trzech Braci” i in.

Patronat nad pracami przyjął KGHM Cuprum – 
Centrum Badawczo-Rozwojowe

13



Kwartalnik  •  ECHA IZERSKIE  • „STOWARZYSZENIE LGD PARTNERSTWO IZERSKIE” •  Nr 11 (2011)
Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich

W Mirsku, przy okazji „Gali Izerskiej” nasze 
Stowarzyszenie – LGD PARTNERSTWO IZER-
SKIE” zorganizowała pierwsze z planowanego 
cyklu spotkań informacyjno-promocyjnych pod 
znanym już szeroko hasłem „Izerskie Klimaty – 
Izerskie Bogactwa”. Hasło naszego Stowarzysze-
nie wpisało się już w tradycje przeróżnych wyda-
rzeń i śmiemy twierdzić, że znakomicie oddaje 
ducha takich wydarzeń.

W Mirsku prezentowaliśmy produkty lokalne, 
wpisane na listę Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, więc: „prosię po zaciszańsku” (wy-
jątkowo dorodne prosię, nawiasem mówiąc), 
„czarne gołąbki krużewnickie”, „izerską gęś ze 
Spytkowa” (faszerowaną naleśnikami z mię-
sem), skrzydełka w cieście ziemniaczanym, nie-

prawdopodobnie 
smaczne ciasta, i kilkadziesiąt 
rodzajów chleba, wypieka-
nych domowym sposobem. 
A ponadto na naszych sto-
łach królowały m.in.: miód 
i przetwory z miodu oraz 
dzieła z wosku pszczelego, 
rzeźby (także z makaronu), 
wyroby z lawendy, koronki 
i hafty wszelakie. Nasi wy-
twórcy prezentowali biżute-
rię i ozdoby z filcu, unikato-
we przykłady odzieży ze lnu 
i innych tkanin, rękodzieła 
z metalu, kute przez kowali, 
itp., itd.

Dla młodzieży zagra-
ły przeróżne zespoły, 
w tym znane z progra-
mu „Must be the Mu-
sic” – „Enej”, ale też 
„Vixen” – rodzimy hip-
hop, „Żuki”, „Blue Cafe”, 
„Formacja Nieżywych 
Schabuff ”, a ponadto – 
Rain” z Novego Mesta 
pod Smrkiem, bo z tą 
miejscowością Mirsk 
utrzymuje zażyłe, przy-
jacielskie kontakty.
Mniej popularną, ale 

fantastycznie urzekającą mu-
zykę średniowiecza zaprezen-
tował zespół „Cervi Cornu” 
w efektownych strojach i z ory-
ginalnymi instrumentami. A na 
koniec udanego dnia (pogodne-
go!! – co tego lata nie było zwy-
czajne) ponad 300 osób wzięło 
udział w widowiskowym pusz-
czaniu „lampionów szczęścia”, 
które poszybowały w górę tak 
wysoko, iż mogli je zobaczyć 
mieszkańcy nie tylko Mirska, 
ale i wielu sąsiadujących z tą 
gminą miejscowości.

LEADER wciąż prowadzi! 
I zaprasza na…
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo 
Izerskie realizujące projekt LEADER w ramach Progra-
mu Rozwoju  Obszarów Wiejskich 2007-2013 serdecznie 
zaprasza Stowarzyszenia, Fundacje, Ochotnicze Straże 
Pożarne, Przedstawicieli Samorządów, Sołectw i inne or-
ganizacje działające na obszarze LGD do udziału w se-
minarium wymiany doświadczeń i budowanie programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Seminarium odbędzie się 7 października 2011®. w Miku-
łowej. W trakcie seminarium zostanie zaprezentowany 
program współpracy organizacji pozarządowych z samo-
rządami, przeprowadzone zostaną zajęcia warsztatowe, 
dotyczące przygotowania modelowego projektu programu 
współpracy.

Szczegółowe informacje na stronie www.lgdpartnerstwo-
izerskie.pl

 

„Mały Projekt” – duża sprawa
W drugim naborze przeprowadzonym w ramach działania 
„Małe Projekty” w 2011®. zostało złożonych aż 30 wniosków. 
Największym zainteresowaniem cieszyła się sfera tzw. ma-
łej infrastruktury, tj. plany budowy placów zabaw, ścieżek 
sprawnościowych, zagospodarowanie centrów wsi. Trady-
cyjnie – nie zabrakło projektów dotyczących pozyskiwania 
środków na organizację różnego typu imprez. Planowano 
m.in. imprezy dożynkowe, turnieje zapaśnicze, czy zajęcia 
warsztatowe z różnych dziedzin dla dzieci i młodzieży. In-
nowacyjny z pewnością był wniosek „wirtualnego space-
ru”, ale ciekawy także inny, dotyczący pozyskania środków 
na kolektory słoneczne, jako źródła alternatywnej energii. 
Wśród złożonych projektów pojawiły się też takie, któ-
rych celem były remonty i renowacje zabytków sakralnych, 
doposażenie świetlic, odtwarzanie parków, itp. Tematem 
jednego z wniosków było wykonanie strojów dla zespołu 
folklorystycznego i wydanie publikacji promujących region 
Partnerstwa Izerskiego i jego najpiękniejsze zakątki.
Informacje o kolejnych naborach w ramach działania 
„Małe Projekty” będą zamieszczane na stronie www.lgd-
partnerstwoizerskie.pl

Izerskie Klimaty i Bogactwa w Mirsku
Ręko-Ekodzieła robiły furorę

Niech Europa się dowie… 
o Henrykowie

Dwudniowe obchody imienin Henryka w Henrykowie Lu-
bańskim w tym roku odbywały się pod przydługim nieco, 
ale wyrazistym hasłem „Niech Europa się dowie, że na je-
den dzień stolica polskiej prezydencji w Unii Europejskiej 
jest w Henrykowie”. Ile w tym było promocji Prezydencji, 
a ile Henrykowa – rozstrzygali tam obecni goście, a było 
ich wielu – i turystów, i miejscowych.
Honory gości głównych pełnili Henryk Kasperczak, zna-
ny trener drużyn piłkarskich, w tym „Górnika” Zabrze 
i „Wisły” Kraków oraz Henryk Wujec, doradca Prezydenta 
RP do spraw społecznych. Obaj, po niedzielnej mszy św. 
zasadzili – jak tradycja każe – drzewka cisowe w rosnącej 
w siłę alei cisów. Ale nieco mniej znany Henryk Żukow-
ski, kierowca z lubańskiej prokuratury też posadził swoje 
drzewko, w końcu – zacne imię Henryk jest dobrą do tego 
legitymacją.
A później, pod flagami państw UE wszyscy przemaszero-
wali na miejsce zabawy, gdzie było i „100 lat” dla Henry-
ków, i hymn UE – dla reszty.
Warto przypomnieć, że w alei cisów rosną już drzewka po-
sadzone wcześniej przez m.in.: Henryka Urbasia, Henryka 
Wójcika, Henryka Nowaka… i in. 
Zabawa była przednia, romski zespół „Kałe Jakha” zapre-
zentował swój dorobek, podobnie jak henrykowski, ro-
dzimy „Diament”, rozegrano konkurs o piejącego koguta, 
przeprowadzono wiele konkurencji niemal sportowych. 
Był też Bigos Wójta, i Grochówka Wójtowej, a na koniec 
występ gwiazdy wieczoru – Ivana Komarenko oraz pokaz 
ogni sztucznych.

Więcej żyta, więcej owsa
Renesans konia i czarnego 

chleba
Z analiz zasiewów wynika, że w wielu gospodar-

stwa sieje się ostatnio nieco więcej żyta i trochę wię-
cej owsa. Dlaczego?

– Powodów jest kilka – twierdzą specjaliści. Po 
pierwsze do łask powraca koń. Już nie jako zwierzę 
pociągowe, ale do rekreacji. Koń był przez jakiś czasu 
uznawany za przeżytek, i właściciel był postrzegany 
jako zacofany rolnik (bo idący z postępem kupowali 
traktory i kombajny). Dziś posiadanie konia świad-
czy o relatywnie wyższym statusie społecznym, bo 
utrzymywany jest przez różnych ludzi „pod siodło”, 
do rekreacyjnych przejażdżek, itp. Sporo jest też go-
spodarstw agroturystycznych, które utrzymują ko-
nie, do świadomości różnych ludzi doszło, że hipo-
terapia nie jest abstrakcyjnym wymysłem, itp.

Drugi powód to powolne odchodzenie od „bia-
łego” pieczywa. Klienci wolą kupować „czarny” 
chleb, bo dietetycy przekonują o jego lepszych wła-
ściwościach. A trzecim – najmniejszym wprawdzie 
– powodem jest to, że pojawiają się też piece, w któ-
rych paliwem jest m.in. ziarno gorszej jakości, które 
nie nadaje się ani do wypieków, ani nawet na karmę. 
W skrajnych przypadkach ogrzewamy się spalając je 
w przystosowanych do tego piecach. Dawniej było to 
nie do pomyślenia, ale… kiedyś więcej rzeczy było 
nie do pomyślenia.
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Na stadionie miejskim Świeradowa Zdroju odbyła się 
20 sierpnia 2011®. kolejna impreza z cyklu „Lato z Ra-
diem”, z naszym – „Partnerstwa Izerskiego” aktywnym 
uczestnictwem. Spotkanie rozpoczęło się hucznie ok. 
godz. 16.00, ale już od przedpołudnia rozstawiano na-
mioty, prezentowano – mniej i bardziej oficjalnie – prze-
różne atrakcje, w tym kulinarne. Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi promowało swój program „Poznaj Dobrą 
Żywność”, prezentowało wydawnictwa n.t. strategii roz-
woju obszarów wiejskich, aby zmobilizować wszelkich 
uczestników tego programu, ale nie tylko. Zadaniem 
było też podniesienie efektywności działań wdrażanych 
w sferze Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym „Osi 
4 LEADER”.
Jeśli celem resortu było pokazanie żywności wysokiej ja-
kości, wyróżnionej znakiem PDŻ, to myśmy tak sformu-
łowane zadanie wypełnili prawdziwą (i smaczną!) treścią. 
Każdy, kto odwiedził stoisko Lokalnych Grup Działania 
mógł skosztować smaków „Babcinej Kuchni”. Nie ukry-
wamy, że prezentowane przez nas potrawy zawojowały 
publiczność, a „prosię po zaciszańsku”, „czarne gołąbki 
krużewnickie”, czy „izerska gęś ze Spytkowa” były kuli-
narnym przebojem całego spotkania.
Ale prezentowaliśmy nie tylko kuchnię – pszczelarze 
zachęcali do samodzielnych produkcji własnych świec 
z pszczelego wosku, zorganizowaliśmy warsztaty frywo-
litki, a ci, którzy na izerskich polach uprawiają lawendę – 
przekonywali o zaletach tej rośliny, prezentując nie tylko 
efektowne bukieciki, ale też woreczki, ozdoby, itp.
Nasz udział w świeradowskim „Lecie z Radiem” stał się 
możliwy dzięki zaproszeniu Ministerstwa Rolnictwa, 
a radiowcy ułatwili nam szerokie zaprezentowanie na-
szej oferty. Za to wszystko – dziękujemy!

A my na to, jak na Lato!
Oczywiście – na Lwóweckie Lato Agatowe. Trudno sobie 
wyobrazić połowę lipca na Pogórzu Izerskim bez kolejne-
go LLA. I na całe szczęście nie musimy sobie niczego wy-
obrażać, bo organizatorzy tej imprezy z dużym zacięciem 
przymierzają się do kolejnej edycji, rozdając zaproszenia 
rok wcześniej!
Na lwóweckim Rynku i we lwóweckim Ratuszu można było 
podziwiać przez trzy dni (a w Ratuszu – przez wiele tygo-
dni) ekspozycje efektownych minerałów, kobiety mogły się 
zaopatrzyć w fantazyjną biżuterię, a mężczyźni – pomarzyć 
o przygodach związanych z poszukiwaniem minerałów 
ozdobnych. Odbyło się wszystko, czego można się było 
spodziewać, łącznie z pokazami siłaczy, które prowadził, 
jak zwykle niezwykle malowniczy konferansjer (na jednym 
ze zdjęć).
Można powiedzieć z uznaniem, że w odróżnieniu od lata 
kalendarzowego – Lwóweckie Lato Agatowe jest przewi-
dywalne, co jest z pewnością jego siłą. Ale… gdyby do tej 
beczki pożądanej przewidywalności, do dwóch setek stoisk 
z minerałami, do Walo-
nów, koncertów, siłaczy, 
itp. dodać odrobinę … 
„szaleństwa”? Niespo-
dziankę, której nikt się 
nie spodziewał, zasko-
czenie dla dziesiątków 
tysięcy gości? Może taka 
„odrobina soku z cytry-
ny” w beczce dobrego 
miodu dodałaby pikan-
terii Latu? 
Nie grymasimy – było 
pięknie. Ale pomarzyć – 
dobra rzecz.

„Lato z Radiem” 
w Świeradowie Zdroju

Lubomierz 
buduje 

śmiechem
XV Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu z pew-
nością był jubileuszem radości, ale i przyczynkiem do re-
fleksji.
W tutejszym Zaułku Filmowym zawisło już 68 tablic z na-
zwiskami tuzów komedii filmowych, najlepsi aktorzy co 
roku uginają się pod ciężarem Złotych, Srebrnych i Brą-
zowych Granatów. A przecież są i Kryształowe Granaty, 
a w tym roku udało wręczono aż dwa Diamentowe – An-
drzejowi Mularczykowi i Sylwestrowi Chęcińskiemu – 
twórcom „Samych Swoich”. Ten duet otrzymał też tytuły 
Honorowych Mieszkańców Lubomierza.

Lista gości, którzy w okresie tego piętnastolecia odwiedzi-
li Lubomierz jest niezwykle długa, są wśród nich aktorzy 
i filmowi twórcy, którzy niestety nie doczekali tego jubi-
leuszu, zmarli kilka lat temu, jak Piotr Łazarkiewicz, czy 
Hanka Bielicka
Na lubomierskiej estradzie występowały w tym czasie naj-
bardziej znane polskie kabarety, OTTO, Koń Polski, Ka-
baret Moralnego Niepokoju, Pod Wyrwigroszem, Hrabi, 
Neo-Nówka, Smak Mamrota, najgłośniejsze – w przeno-
śni i dosłownie – polskie zespoły muzyczne, Ich Troje, 
Czarno-Czarni, Leszcze. Wilki, Zakopower, Perfect, Big 
Cyc. W kościele pw. św. Maternusa odbywały się koncerty 
muzyki filmowej, w Galerii za Miedzą tradycyjnie odbywa 
się program „Ołtarz kina”, itp., itd.

Każdy, kto chociaż raz w okresie Festiwalu przebywał 
w Lubomierzu miał szansę poczuć magię tego miejsca, 
tego ducha przekory, którego można odnaleźć w kreacjach 
Hańczy i Kowalskiego, ale i w codzienności Lubomierza.

– Dla wszystkich, którzy pracują przy organizacji Festi-
walu – powiedziała prowadząca od lat tę imprezę Jadwiga 
Sieniuć – jest oczywiste, że bez Festiwalu Lubomierz byłby 
innym miasteczkiem. Festiwal zmienił Lubomierz nie do 
poznania, pozwolił wielu mieszkańcom wyzwolić niespo-
dziewane i do tej pory nieodkryte pokłady fantazji. Bez 
Festiwalu nie byłoby przecież Muzeum Kargula i Pawlaka, 
które żyje już własnym życiem nie tylko w okresie Festi-
walu, ale przez cały rok. Jest tym miejscem, które nader 
chętnie odwiedza turysta, poszukując – i pewnie odnajdu-
jąc – atmosferę powojennych lat, która w pewien sposób 
konserwuje duch Domu Płócienników.

Pamiętamy z pierwszych edycji Festiwalu piosenkę Teatru 
Naszego z Michałowic, Jadwigi i Tadeusza Kutów – „To 
jest nasza Ameryka”. Jej powstanie nie jest w najmniej-
szym stopniu związane z Lubomierzem i Festiwalem, ale 
jej tekst – a poniekąd i tytuł – w oczywisty sposób nawią-
zuje do współczesności Lubomierza i codzienności jego 
mieszkańców.

Fot. Sami Swoi
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Co dwie głowy, to nie jedna… 
To popularne powiedzenie zyskuje na znaczeniu, kie-

dy porównujemy zadziwiające sposoby zdobienia okapów 
kościelnych dachów. Pod okapem dachu wieży kościoła 
w Marczowie tkwi kamienna głowa. Wedle przekazów, 
opartych o legendy, czy wręcz bajki ten kamienny relikt 
miał być do kościoła przeniesiony bardzo dawno temu, 
a pochodzi z rozbiórki ruin na Babim Gródku. Ta głowa 
z kościołem niewiele ma wspólnego. Ale…

Podobna głowa zdobi gzyms innego kościoła, w Mił-
kowie, między Jelenią Góra i Karpaczem. Tam z kolei ma 
być ona ponoć podobizną głowy dowódcy mongolskiego 
oddziału, który miał na czele swoich żołnierzy w okoli-
cach Karkonoszy stoczyć bitwę i zginąć w walce. Głowa 
zatem miała być pamiątką bitwy po wsze czasy.

O jaką to bitwę chodziło? Skąd Mongołowie pod Kar-
konoszami? Kto tę głowę i kiedy powiesił, skoro kościół 
z całą pewnością powstał później, niż tu się miałaby roze-
grać jakakolwiek mongolska potyczka? Na te pytania nie 
ma odpowiedzi.

Być może nasi Czytelnicy wskażą nam jeszcze inne ko-
ścioły, oryginalnie zdobione, choćby w taki sposób? Bardzo 
o to prosimy. Może się okazać, że zwyczaj mocowania ka-
miennych głów na kościołach jest powszechniejszy, niż się 
nam wydaje i uda się znaleźć wyjaśnienie tego zwyczaju.

Dylematy
„Osiołkowi w żłoby dano…” – czytamy w wierszyku 
dla dzieci, mówiącym o tym, jak trudno jest rozstrzy-
gnąć niekiedy kłopotliwą alternatywę. A co ma zrobić 
człowiek w potrzebie, który z jednej strony jest miło-
śnikiem tradycji, z drugiej fanem sanitarnej współcze-
sności? A w sytuacji, gdy potrzeba pili, trzeba decydo-
wać szybko…

Krótki kurs polszczyzny
Jeden z cudzoziemców, Brytyjczyk, student filologii pol-
skiej zwierzył się nam, że gdy przyjechał na Pogórze i usi-
łował się uczyć „polskiego języka mówionego” w trakcie 
rozmów w sklepach, na ulicy, itp. z przerażeniem zorien-
tował się, że nie jest w stanie zrozumieć, co się do niego 
mówi. Oczytany w Sienkiewiczu, Prusie, a nawet Miłoszu 
poddał się we Lwówku Śląskim i Olszynie. Zapisał nawet 
zdania, które wprawdzie brzmiały po polsku, ale nie umiał 
przypisać im jakiegokolwiek sensu, n.p.:
– pójdę z buta, bo tak leje, że stop dzisiaj nie wyda…
– facet, czy ty kleisz co ci posuwam?
– daj se na wstrzymanie, bo to nie mój ziom, kumasz to?
– dostał tylko z liścia, a glebnął, jakby załapał kosę
Nasz gość rozważa rezygnację ze studiów, bo obawia się, że 
język polski jest jednak dla niego zbyt skomplikowany, by 
się nim posługiwać w mowie codziennej.

     Powiedzieli. 
         Pomyśleli?

W tej notce publikujemy wypowiedzi szczególnie kar-
kołomne, zasługujące na tytuł „złotej czcionki”, albo 
i humor zeszytów. Ważni ludzie plotą niekiedy takie 
androny, albo przemawiają (a bywa, że i piszą), tak nie-
stylistycznie, iż niekiedy przychodzi nam ręce załamać, 
kiedy to usiłujemy zrozumieć, czy odczytać.

Nie są od tej przywary wolni także dziennikarze, choć-
by z ogólnopolskiego, szanowanego „Dziennika Gaze-
ty Prawnej”, którzy do samorządów przesłali list, w któ-
rym zawarli:

„Program, którego jesteśmy organizatorem skie-
rowany jest w kierunku miast i gmin, które w swo-
jej codziennej pracy i służbie lokalnej społeczności 
kierują się szeroko rozumianą odpowiedzialnością”. 
Z pewnością nie jest to odpowiedzialność za słowa.

A inne?

„Dziś dziewczyna usiądzie na kalendarzu z terenu” 
– powiedział jeden z działaczy politycznych, organizu-
jący kampanię wyborczą. Chodziło mu głównie o to, 
że ktoś zweryfikuje informacje o terminach imprez, 
w których powinien uczestniczyć kandydat jego partii.

„Nikt nie może nawet pozytywnie bronić takiej tezy” 
– to wyraz oburzenia jednego z uczestników spotkania. 
Obecni zastanowili się, czy możliwa mogłaby by być 
obrona negatywna w takiej sytuacji.

„…i zagnieździło się gniazdo…” – informacja jed-
nego z ekologów, protestujących w sprawie remontu 
drogi 

„ Tramwaj to jest taki autobus jak pociąg” – odpo-
wiedział na pytanie czteroletniego syna umordowany 
podobnymi pytaniami ojciec.

„Najgorsza jest pewna niepewność” – martwił się 
działacz gospodarczy o przyszłość jednego z zakła-
dów – dodając, że „koszty takiego podmiotu też będą 
kosztowały”.

„Radny ma wieloletnie spojrzenie” – deklarował rad-
ny, który znowu chciał być wybrany, a mówiąc o swoim 
programie zapewniał, że „to są kierunki kierowane 
do mieszkańców”.

Kolej tradycyjnie spóźniona… o lata!
Na stacji kolejowej w Olszynie wisi tablica z napisem 
„Olszyna Lubańska”. Takiej miejscowości już dawno 
nie ma, ale kolejarze jeszcze nie to nie wpadli. Było 
„Olszyna Lubańska”, to jest tak nadal. Może by jednak 
podążać za rzeczywistością?
Ale to nie jest jedyny przykład spóźnienia kolejarzy, 
i w dodatku – nie największy. Przystanek we Włosie-
niu nadal w kolejarskich dokumentach nosi nazwę 
„Batowice”, choć młodszemu pokoleniu z nim się już 
to nie kojarzy.

<< Strzyżowiec w gminie Wleń to jedyna wieś na Pogórzu 
Izerskim, która od dłuższego czasu, co rok, wydaje swoją 
nową pocztówkę. Złośliwi mogą to tłumaczyć faktem, że 
sołtysem Strzyżowca jest Starosta Powiatu Lwóweckiego 
(albo odwrotnie). To jednak nieprawda. Strzyżowiec wy-
dawał swoje pocztówki na długo wcześniej, niż Stanisław 
Mrówka awansował w samorządzie powiatu.

Pomnik dla żołnierzy carskiej Rosji
W Gryfowie Śląskim stoi na cmentarzu pomnik – niemy świadek po-
gmatwanej historii tych ziem. Wystawiony ku czci żołnierzy carskiej 
Rosji poległych w bitwie z Francuzami, a treści tablicy, która wyjaśnia 
jego ideę zapisano w języku polskim i… niemieckim. Trudno byłoby to 
wymyślić, ale to jest akurat tzw. święta prawda.
W końcu sierpnia 1813 r., w trakcie batalii napoleońskiej – jak głosi 
historia – Francuzi wpadli na szatański pomysł spalenia zabudowań 
Gryfowa Śląskiego. Nie zdążyli, bo ich zamiar udaremnił gwałtowny 
atak armii carskiej, ale aż 63 żołnierzy rosyjskich poległo w trakcie tej 
bitwy. Ich ciała złożono na miejscowym cmentarzu…
Na prostym w rysunku pomniku wyryto – dziś już mało czytelny na-
pis: „Przyjaciele Ojczyzny postawili ten pomnik na pamiątkę udzie-
lenia wszelkiej pomocy i uratowanie tego miasta z wielkiego niebez-
pieczeństwa. Zginęli na polu chwały podczas szturmu znajdującego 
się w rękach Francuzów miasta. W tym grobie połączonych zostało 63 
rosyjskich carskich żołnierzy, którzy zginęli 31 sierpnia 1813 r.”

Głowa w Marczowie

Głowa z Miłkowa

Pozdrowienia ze Strzyżowca!
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