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– Gdy zaczynaliśmy organizację 
Lwóweckiego Lata Agatowego – wspo-
mina Tadeusz Dzieżyc, animator tego 
wydarzenia – to w pierwszej edycji 
uprosiliśmy TRZECH kolekcjonerów, 
żeby wystawili swoje stoiska. – Orga-
nizując XX edycję LLA mamy kłopot; 
stoisk będzie ponad 400, z tego ok. 
220 z minerałami, a około 140 wy-
stawców, zabiegających o miejsce nie 
będzie mogło – niestety – do Lwówka 
przyjechać. Pamiętam, gdy na trze-
cią edycją LLA zapraszałem jednego 
z kolekcjonerów do przyjazdu, a on 
pochodzący znad morza, wypytywał 
o szczegóły. W końcu dowiedział się, 
że Lwówek Śląski liczy ok. 9 tys. miesz-
kańców i oburzył się, że zawracam mu 
głowę zaproszeniem, kiedy on ma do 
wyboru lepsze i większe kiermasze. 
Na jednej z ostatnich większych giełd 
minerałów, na których rozdajemy 
ulotki zapraszające kolekcjonerów na 
kolejne LLA on także otrzymał nasze 
materiały i też się zdenerwował: – Od 
trzech lat się zgłaszam, coraz wcze-
śniej i za każdym razem słyszę, że nie 
ma już miejsca…

Status Lwóweckiego Lata Agatowe-
go, które odbędzie się 14-16. lipca br. 
był uparcie budowany DWADZIE-
ŚCIA LAT. W tym czasie powstało 
i upadło wiele podobnych idei. LLA 
wciąż się rozwija, właśnie dlatego, że 

XX Jubileuszowe Lwóweckie Lato Agatowe

MAgiA kAMieniA
każdego roku bywalcy mogą liczyć 
na coś nowego. LLA jest dla jednych 
zwyczajnym kiermaszem mniej lub 
bardziej atrakcyjnych wisiorków, ale 
dla znawców – to rodzaj „Mekki mi-
nerałów”, okazja do spotkań fachow-
ców, wstęp do organizacji konferencji 
popularno-naukowych, mittingi lu-
dzi z całego świata. O Lwówku Ślą-
skim, dlatego, że organizowane jest tu 
LLA piszą specjalistyczne periodyki 
i portale na wszystkich zamieszkałych 
kontynentach.

„Mineralien Welt”, niemieckie 
kultowe pismo kolekcjonerów mi-
nerałów poświęca relacji z LLA sys-
tematycznie 5-6 stron. na stronie 
internetowej LLA zamieszczone 
są linki do portali amerykańskich 
(m.in. „Minerały i Skały”), publi-
kującej każdorazowo teksty z kolej-
nych edycji LLA. Londyński portal 
mineralogów ma zwyczaj relacjono-
wać LLA na bieżąco, każdego dnia 
ukazuje się bogato ilustrowane spra-
wozdanie. W tym roku przyjazd do 
Lwówka zapowiedziała 15-osobowa 
delegacja z Hong kongu, która tu 
zamierza spędzić trzy dni, a potem, 
po drodze wpadnie też (ale tylko na 
jeden dzień – do Krakowa). Świato-
wej sławy fotografik minerałów, na 
zdjęcia którego czekają muzea w wie-
lu krajach, uznawany jest bowiem za 

absolutnego mistrza w tym fachu, 
Jeffrey Scovil, użycza swoich zdjęć 
dla LLA. Pismo „international ez-
guide”, będące europejską wyrocznią 
dla zbieraczy i kolekcjonerów zapisa-
ło Lwóweckie Lato Agatowe na listę 
22 „topowych imprez mineralogicz-
nych świata”. Dla potrzeb czytelnej 
promocji to pismo określa imprezę 
lwówecką jako „Crystal Days”, bo sło-
wo „agaty” hiszpańsko- czy angloję-
zycznym czytelnikom nic nie powie. 
Lwówek znalazł się więc w doboro-
wym towarzystwie, jako JeDYnY 
organizator takiej imprezy z europy 
Wschodniej. kolejne wydawnictwo, 
hiszpańskie „Mineral” zaprasza swo-
ich czytelników na cztery europejskie 
przedsięwzięcia mineralogiczne: (1) 
w Monachium, (2) Barcelonie, (3) 
do francuskiego Sainte Marie, orga-
nizującego 50. edycję takiej imprezy 
oraz… do Lwówka Śląskiego. Takie 
towarzystwo nobilituje.

– Wiemy, jaką pracą musieliśmy za-
płacić za takie status Lwówka – mówi 
Tadeusz Dzieżyc. – Nic nie przyszło 
za darmo. Od trzech wspomnianych 
stoisk na pierwszym LLA, przez 7 na 
drugim, 28 na trzecim… W Polsce 
corocznie odbywa się (najczęściej 
jednak w wielkich miastach) ok. 50-
60 giełd minerałów. Nasze Lato jest 
inne, ale musieliśmy do tego przeko-
nać wystawców. A żeby ich przekonać, 
musieliśmy ich choćby raz skutecz-
nie zaprosić. I dlatego nie można we 
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To jest wieś, której w realnym 
świecie mogłoby w ogóle nie być, bo 
mieszka w niej (razem z dziećmi) 
raptem 14 osób, w tym jeden cudzo-
ziemiec, Holender. I kiedy dwoje in-
nych cudzoziemców – Niemkę i Belga 
– też coś najdzie, choćby nostalgia, to 
przyjeżdżają, by właśnie tu odpocząć. 
Mają tutaj swoje domy, do których za-
glądają, kiedy im gdzie indziej źle.

Jest też krowa. Jedna na całą wieś. 
Teoretycznie ma swojego właściciela, 
ale w zasadzie każdy mieszkaniec czu-
je się jej „współwłaścicielem”. Nikt od 
niej niczego specjalnego nie oczekuje, 
nawet mleka, poza tym, żeby space-

Pierwszy wiejski „park kulturowy” w Jeleniogórskiem

TARCZYn – centrum „parku”

rowała i uzupełniała wizerunek wsi, 
żeby był bardziej prawdziwy. Krowa 
najbardziej ze wszystkiego lubi mali-
ny, a że jest towarzyska, to w sezonie 
malinowym ubóstwia się nimi obże-
rać, zwłaszcza w sytuacji, kiedy ktoś 
inny też je zbiera z krzaków. Wtedy 
obżerając się – mlaszcze, co tak bawi 
zbierających, że wcale nie ścigają się 
z krową w zbieraniu owoców.

We wsi – jak należy – jest sołtys, 
przy gospodarstwach stoją jakieś ma-
szyny rolnicze, niektóre z nich od lat 
nie wyjeżdżały w pole, ale tym bar-

Z Tarczyna widać najlepiej, jak pięknie położony jest zamek we Wleniu

Od Redaktora
Rok 2017 – to czas jubileuszy na Pogórzu Izerskim. Jedne z nich mają 

ogromne znaczenie historyczne, bo to 800 lat Lwówka Śląskiego, ale i War-
ty Bolesławieckiej, a inne są po prostu zabawne, jak premiera filmu „Sami 
Swoi” (pięćdziesiąta!!!), czy 20-lecie Festiwalu Komedii Filmowych, i taka 
sama rocznica Lwóweckiego Lata Agatowego, o czym poniżej. Obchodzić 
też będziemy pierwszą rocznicę powstanie „Kina za Rogiem” we Wleniu. 
O każdej z rocznic piszemy w tym wydaniu gazety. Jubileuszy jest wię-
cej, bo wiele zespołów folklorystycznych i śpiewaczych je obchodzi, są też 
znaczące rocznice innych środowisk… Wszystkie są ważne, choćby dlate-
go, że mówią o naszym wspólnym dorobku. To efekt pracy przynajmniej 
trzech – czterech pokoleń na tych ziemiach.

A wiosenne wydanie „Ech”, to pierwsze tegoroczne zaproszenie do ko-
lejnej wędrówki po Pogórzu Izerskim, odświeżenie znajomości z jednymi 
bohaterami naszych tekstów sprzed kilku lat (bo i my zbliżamy się do 
małego jubileuszu – następne wydanie „Ech” będzie już miało numer 30) 
i poznawanie nowych ludzi, bo Pogórze Izerskie wciąż pozostaje miej-
scem ważnych odkryć. 

Czasami warto przypomnieć sobie, jak pachnie las i co znaczą drzewa 
na Pogórzu Izerskim. Wiosną to szczególnie istotne, a że rozmów o przy-
rodzie nigdy dość, to i my – dzięki współpracy z leśnikami, do rozmowy 
i wędrówki zapraszamy.

W pewnym stopniu chcielibyśmy być rodzajem przewodnika w tym 
obszarze, zarówno dla tych, którzy tu zawitają po raz pierwszy, jak i dla 
tych, którzy byli, już poznali, ale przed nimi wiele jeszcze szans nowych 
doznań.

A wszystkim życzymy, w imieniu zespołu redakcyjnego i pracowników 
Biura LGD Partnerstwo Izerskie – Wesołych Świąt Wielkanocnych.

Redaktor Naczelna Bożena Mulik

Wesołych, rodzinnych i spokojnych 
Świąt Wielkanocnych 

życzy Zarząd LGD „Partnerstwo Izerskie” 

Autorem akwareli jest Monika Barabasz-Kwaśniak, plastyk ze Starej Kamienicy
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kochają kochać. Takie właśnie psy pozwalają 
ludziom, nawet trudnym, uwierzyć, że są spo-
łecznie ważni.

Pies stosowany w terapii jest członkiem ze-
społu, właściwie – połową zespołu, bo pracuje 
pod okiem przewodnika, który uważnie ob-
serwuje zachowanie nie tylko psa, ale i osoby, 
z którą się spotykają. Na takich sesjach zawsze 
najważniejszy jest pacjent – odbiorca dogote-
rapii.  Terapeutę i zwierzę łączy silna więź wy-
pracowana wspólną pracą, szkoleniami i spo-
tkaniami z osobami z niepełnosprawnością 
intelektualną, starszymi, chorymi, umierający-
mi czy niedostosowanymi. Oczywiście zdrowy-
mi również. Wachlarz społeczny osób, na które 
ten rodzaj terapii może mieć pozytywny wpływ 
jest naprawdę szeroki.  Natomiast nie każdy 
pies może mieć zastosowanie terapii  – wyja-
śnia M. Michalewska. – Przede wszystkim musi 
być „uspołeczniony”, to znaczy bardzo otwarty 
na kontakty. Ale to nie wystarcza. Musi być wy-
jątkowo odporny na stres, spokojny i łagodny, 
podatny na szkolenie, inteligentny, powinien 
właściwie reagować na bodźce, dotykowe, za-
pachowe, słuchowe i inne.

Dogoterapia jest pojęciem szerokim i spe-
cjaliści rozróżniają jej trzy rodzaje. Pierwszy, 
to Zajęcia, zabawa z udziałem psa, zwyczajne 
spontaniczne spotkanie, przełamujące lęki. 
Drugi rodzaj – edukacja z udziałem psa, co 
z kolei sprawia, że nawet niechętne nauce dzieci 
łatwiej przyswajają sobie treści, których bohate-
rem jest nowopoznany pies. I Terapia z udzia-
łem psa, najtrudniejsza, bo dotyczy poważnych 
spraw, w tym zaburzeń w sferze psychicznej, 
fizycznej, intelektualnej bądź społecznej. Naj-
częściej taka jest kolejność pracy, bo warto 
ludzi – i dorosłych, i dzieci – najpierw przy-
zwyczaić do obecności psa, zainteresować ich 
tym, co zwierzę robi, a potem cierpliwie, krok 
po kroku zdążać do zamierzonego celu. I nie 
ma jednej metody, bo inaczej pracuje się, gdy 
z drugiej strony mamy dziecko z autyzmem, 
a inaczej – kiedy współpracujemy z więźniem. 
Jeszcze inaczej, gdy naszymi podopiecznymi są 
ludzie w domach opieki, bezradni wobec swo-
ich słabości.

Bezpośredni kontakt z żywym psem urucha-
mia, wcześniej czy później, wyobraźnię każde-
go z nich. Okazuje się, że żywe zwierzę stwarza 
takie sytuacje, że nawet chorzy z demencją ak-

tywizują się, domyślając, że pies od nich czegoś 
potrzebuje, a oni są w stanie mu to dać. Zaczy-
nają czuć się komuś potrzebni. Zwierzę swoim 
zachowaniem i tą subtelną, charakterystyczną 
interakcją z człowiekiem odrywa go od hipo-
chondrii. A z kolei literatura specjalistyczna 
przytacza fakty, z których wynika, że więźnio-
wie z wieloletnimi wyrokami, szkolą w zakła-
dach karnych psy, by skutecznie pracowały 
z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. 
To – co oczywiste – nie są zjawiska powszechne, 
niemniej takie istnieją. Potwierdzają rozmaite 
możliwości, jakie daje kontakt ze zwierzętami, 
w tym wypadku kierunkowego oddziaływania 
psem na osoby z różnymi potrzebami. 

– Z niektórych badań wynika – dodaje  pani 
Mirella – że tam, gdzie pojawiają się zwierzęta, 
burząc swoją radością spokój, np. domów po-
mocy społecznej, tam spada zapotrzebowanie 
na leki. Pies przyciąga uwagę  zmieniając at-
mosferę na pozytywną, co odciąga pacjentów 
od myślenia o chorobie. Zwierzę aktywizuje do 
działania, wnosi nowy, ciekawy pierwiastek do 
terapii już stosowanych, stanowiąc najczęściej 
doskonałe ich uzupełnienie. Lęk, nieśmiałość, 
apatia u pacjentów w różnym wieku i z różnym 

rodzajem schorzeń – tę barierę często przeła-
muje. Zwyczajne pogłaskanie psa, który nie 
wstydzi się wówczas okazać wdzięczności, jest 
ważne, bo reakcje zwierzęcia są proste i czytel-
ne. Nie uświadamiamy sobie, a przecież w prak-
tyce to oczywiste, że w pracy ze zwierzęciem 
nie nakładamy nań kary za niewykonanie po-
lecenia, a nagradzamy za wykonanie. Być może, 
gdyby te same zasady konsekwentnie wdrażać 
w procesie wychowania dzieci, to byłoby więcej 
szczęśliwych ludzi w życiu dorosłym…? 

Dobroczynny wpływ zwierząt, tzw. Zoote-
rapia (bo przecież nie tylko psów) jest znany 
od dłuższego czasu, jednak badania nad nim 
trwają, bo rozmaite aspekty są wciąż anali-
zowane. Najpopularniejsza jest hipoterapia. 
Stwierdzono bowiem, że spokojna jazda na 
koniu polepsza samopoczucie ludzi chorych 
lub z niepełnosprawnością rozmaitego ro-
dzaju. Nie ma już wątpliwości, że felinote-
rapia, czyli „leczenie kotem” daje też dobre 
efekty, zarówno w poprawie nastroju pacjen-
tów chorych psychicznie, czy nerwowo, ale 
też – z nie całkiem zrozumiałych powodów 
– obniża ciśnienie i poziom cholesterolu. 
Zadziwiająca jest onoterapia, leczenie przy 
pomocy osłów. Jedyna polska hodowla tych 
zwierząt do celów terapeutycznych znajduje 
się nieopodal, w Wałbrzyskiem. A są i inne 
eksperymenty… – Wiem – mówi Mirella 
Michalewska – że w Holandii trwają próby 
leczenia przy pomocy jednej z ras krów, wy-
jątkowo łagodnych. Przytulenie się do tego 
wielkiego, pachnącego mlekiem zwierzęcia, 
emitującego wiele fizycznego ciepła, ponoć 
jest wyjątkowo skuteczne – wycisza i popra-
wia nastrój. W Polsce jeszcze nie jest stoso-
wane, ale być może to sprawa niedalekiej 
przyszłości. 

Od redakcji: do rozmaitych „psich spraw” na 
Pogórzu Izerskim powracać będziemy w kolej-
nych wydaniach „Ech Izerskich”.

Biblioteczka Izerska 

Rowerem do podziemi
Krobica w gminie Mirsk wpisała się do wy-

dawnictwa wyjątkowo oryginalnego, jakie 
ostatnio wzbogaciło rynek wydawnictw karto-
graficznych. Właśnie Krobica, jako jedyna z Po-
górza Izerskiego. Wydawca zachęca do lektury 
tego zestawu (zestawu, bo mapy są dwie) efek-
townym anonsem: Dolny Śląsk – Szlak Tajem-
niczych Podziemi. Fantastyczna jest też skala 
mapy, bo 1:35.000 – to lepiej niż w niejednym 
wydawnictwie rowerowym.

Wydawnictwo opisuje 250 km tras rowero-
wych od Kłodzka, przez Bardo i Kamienic Ząb-
kowicki, Złoty Stok i Wałbrzych na jednej z map 
i od Kamiennej Góry przez Sędzisław, Kowary 
i Jelenią Górę, przez Rębiszów z finałem w Kro-
bicy. – Przewyższenie na tej trasie sięga 5.600 m 
– dowiadujemy się z okładki, co oznaczało-
by ekstremalne trudności, ale przy dystansie 
250 km – można te trudności pokonać.

Wspomniane wydawnictwo jest dla gminy 
Mirsk, a szczególnie Krobicy – sporą szansą. 
Sztolnie w Krobicy są relatywnie nową atrakcją 
i występowanie w jednej grupie z tak znanymi 
podziemiami jak Twierdza Srebrna Góra, Pod-
ziemne Miasto Osówka, Kopalnia Złota w Zło-
tym Stoku, czy Sztolnie Walimskie „Riese” to 
dla Krobicy samoistna promocja, która pomoże 
spopularyzować tę nowinkę. Wprawdzie w ub. 
roku Krobicki Geopark odwiedziło ok. 5 tys. 
turystów, co jest bardzo znaczącym wynikiem, 
ale w sytuacji, kiedy będzie on częścią całego 
łańcucha atrakcji, to można się spodziewać, że 
odwiedzin będzie znacznie więcej. 

Ten rodzaj turystyki zaczyna zdobywać swo-
ich fanów, ale póki co najbliższe podziemia 
otwarte do zwiedzania znajdują się w Kamien-
nej Górze. Jelenia Góra też przygotowuje lochy 
pod Wzgórzem Kościuszki, ale to jeszcze trochę 
dalsza perspektywa. Ponadto – kumulacja takich 
miejsc w jednym obszarze jest świetną sprawą, 
bo każdy zainteresowany odwiedzi wszystkie, 
skoro już przyjechał w Karkonosze i Izery.

Lwówek wszedł właśnie w okres obchodów 
800-lecia swojego powstania, więc sporo przed-
sięwzięć organizowanych jest w nawiązaniu do 
jubileuszu. Jednym z nich jest – tradycyjny już 
wprawdzie – ale w tym roku postrzegany „ju-
bileuszowo” Zlot Świetnych Mikołajów. Świet-
nych, bo każdy z nich jest taki, choć nie każdy 
aspiruje do statusu świętego.

Jest osiemset, będzie ośmiuset
W grudniu, tuż przed Świętami na lwóweckim 

Rynku spotka się więc grupa Świetnych, licząca 
– wedle zamierzeń organizatorów – co najmniej 
ośmiuset Mikołajów. Zamiar to ambitny, bo 
w ubiegłym roku zjawiło się ich wyjątkowo dużo, 
ale jednak „tylko” 400. Organizatorzy nie mają 
jednak wątpliwości, że w roku jubileuszu będzie 
ich dwukrotnie więcej, szczególnie mile widzia-
ni są szczuplejsi, bo wprawdzie konwencjonalny 

Mikołaj ma posturę budzącą szacunek, ale na 
Rynku – mimo że wielki – mogłoby się w jednej 
grupie tylu nie zmieścić. A chodzi też o to, żeby 
wszystkim naraz zrobić zdjęcie.

Organizatorzy zlotu przewidują, że zdjęcie tak 
ogromnej grupy będzie można zrobić z wieży 
Ratusza. W tej sytuacji już dziś mogą przygoto-
wywać karnety dla fotografów, bo zapewne wielu 
z nich się stawi, by zrobić tak efektowne zdjęcie.

Mikołajom, jak zwykle, towarzyszyć będzie 
orkiestra z Olszyny. Na to spotkanie ten blisko 
40-osobowy zespół zmieni uniformy i zagra, 
oczywiście, jak kapela Świetnych Mikołajów. 

– Takie postawienie sprawy, jak w tytule, jest 
nieprecyzyjne – mówi Mirella Michalewska, 
mieszkająca w Antoniowie dogoterapeutka. – 
To nie tak, że jest jakaś choroba, a pies ją wyle-
czy. Zwierzę nie jest tabletką – antybiotykiem, 
czy witaminą. Oddziałuje dobrymi emocja-
mi i wyuczonym zachowaniem, które nabyło 
w trakcie profesjonalnego szkolenia. To żywe 
stworzenie pracujące razem z człowiekiem, któ-
re – jeśli jest właściwie przygotowane i dobrze 
prowadzone przez wykwalifikowanego prze-
wodnika może sprawić, że „pacjent” poczuje się 
lepiej. To rodzaj spotkania człowieka i psa, prób 
budzenia interakcji, zarówno psychicznych, jak 
i fizycznych. 

Oczywiście – jest też oficjalna definicja, iż 
kynoterapia (zamiennie – dogoterapia) to stan-
daryzowana przez Polskie Towarzystwo Kynote-
rapeutyczne metoda wzmacniająca efektywność 
rozwoju osobowości, edukacji i rehabilitacji, 
w której motywatorem jest odpowiednio wyse-
lekcjonowany i wyszkolony pies. 

Dogoterapeuci pracują (bo to już jest oficjal-
ny zawód, wpisany do urzędowych rejestrów) 
ze swoimi podopiecznymi w hospicjach, do-
mach opieki społecznej, szkołach specjalnych, 
a nawet… w więzieniach.

– Właśnie tak – mówi pani Mirella w odpo-
wiedzi na moje powątpiewające spojrzenie. – 
Nawet z więźniami z długoletnimi wyrokami. 
Oni przecież kiedyś wyjdą z więzienia i jeśli nie 
będą lepsi niż byli, to mogą stanowić znowu 
zagrożenie. Ponoć nikt nie rodzi się złym, ale 
wskutek różnych okoliczności takim się staje. 
To oczywiście nie usprawiedliwia osoby, która 
popełniła zbrodnię.  Musi za nią odpokutować. 
Ale… jeśli  charakter człowieka jest skutkiem 
tego, że nikt mu nigdy nie okazał miłości, nawet 
akceptacji, to może warto starać się go zmienić, 
skorzystać choćby z najmniejszej szansy. Pies 
jest świetnym na to sposobem. Może nie pies 
każdej rasy, ale z pewnością właściwie przygo-
towany. Zapewne nie na każdego to podziała, 
ale to już inna sprawa. Pies to zwierzę, które 
okazuje miłość bez warunków wstępnych. Ni-
kogo nie ocenia, niczego wstępnie nie wymaga, 
a całą swoją postawą zachęca, by jemu też oka-
zać podobne uczucie, po prostu – odwzajemnić 
tę radość. Pies nikogo nie obrazi. Labradory, 
bo z nimi pracuję, są dla mnie rasą szczególną. 
Trudno je do siebie zniechęcić, one po prostu 

Dogoterapia, czyli jak wyleczyć psem

Zabawa bywa najlepszą formą terapii. Na zdjęciu – labrador Frodo „w pracy”

Wielkie psy w typie labradora i retrievera są 
w kontaktach z ludźmi wyjątkowo delikatne i czułe
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Roland Marciniak, burmistrz Świeradowa-
Zdroju był jednym z uczestników konferencji 
w Jeleniej Górze poświęconej sprawom ochro-
ny powietrza w dolnośląskich uzdrowiskach. 
Inicjatorami tej konferencji był Jerzy Łużniak, 
zastępca prezydenta Jeleniej Góry i Jerzy Ter-
lecki, burmistrz Polanicy, ale wzięli w niej 
udział wszyscy samorządowcy z dziesięciu dol-
nośląskich „miast uzdrowiskowych”, w których 
jest łącznie 11 uzdrowisk. Oznacza to, że nie-
mal co czwarte polskie uzdrowisko (w Polsce 
jest ich 45) działa na Dolnym Śląsku.

– Problem ochrony czystości powietrza 
i walki ze smogiem – stwierdził J. Łużniak – 
jest dla nas wszystkich niezwykle poważny, bo 
z pieniędzy samorządów lokalnych nie zdołamy 
przebudować sieci grzewczej i dofinansować 
zmiany źródeł ogrzewania w prywatnych do-
mach. A bez dofinansowania ta zmiana będzie 
się przeciągać, natomiast my nie mamy czasu. 
Problem nie dotyczy tylko „miast uzdrowisko-
wych”, ale wszystkich, niemniej uzdrowiska są 
w szczególnej sytuacji. One muszą dotrzymy-
wać szczególnych rygorów, jako że mogą stra-
cić status uzdrowiska, jeśli nie zdołają dowieść, 
że klimat w nich panujący sprzyja leczeniu. Jed-
nym z warunków jest m.in. certyfikat czystości 
powietrza, który większość samorządów musi 
przedłożyć ministrowi ochrony zdrowia już 
w 2018 r. (Świeradów-Zdrój odnowił certyfikat 
kilka lat temu, więc będzie musiał przedłożyć 
kolejny dopiero za kilka lat).

Wśród pięciu warunków utrzymania statu-
su uzdrowiska ten właśnie brzmi szczególnie: 
„Uzdrowisko (…) posiada klimat o właściwo-
ściach leczniczych potwierdzonych na zasa-
dach określonych w ustawie”.

– A co ma powiedzieć Długopole Zdrój – 
zapytał retorycznie Jerzy Terlecki – skoro tam 
nie ma ani jednego metra sieci gazowej? Ludzie 
żyjący z pracy w sanatoriach nie zarabiają zbyt 
wiele, nie każdą rodzinę stać na to, by kupić sa-
modzielnie wysokowydajny piec, który zresztą 
też nie gwarantuje, że nie będzie emitował pyłu 
typu PM2,5, szczególnie groźnego dla dróg 
oddechowych. Do tego potrzebny jest też wy-
sokiej jakości (więc relatywnie droższy) opał. 
A z drugiej strony zrozumiałe jest, że kuracju-
sze potrzebują (i wymagają) bezpieczeństwa 

ekologicznego. My w Polanicy nie możemy 
sobie pozwolić na utratę statusu uzdrowiska, 
skoro 8-10% dochodów naszego budżetu – to 
opłata uzdrowiskowa. Ale nie możemy sobie 
też pozwolić na takie wydatki, jak Jelenia Góra, 
która w ostatnim czasie dopłaciła (z różnych 
źródeł) prawie 10,5 mln złotych, żeby 600 ro-
dzin mogło zmienić piece węglowe na gazowe. 
Uboższe gminy uzdrowiskowe są więc w skraj-
nie trudnej sytuacji.

W trakcie konferencji powoływano się na 
przykład Małopolski. Kraków jest miastem 
szczególnie narażonym na smog, więc władze 
województwa przeznaczyły na zmianę źródła 
ogrzewania na ekologiczne 218 MILIONÓW 
złotych, z przeznaczeniem głównie na miej-
scowości uzdrowiskowe, a jest ich tam mniej 
niż na Dolnym Śląsku, bo 9. W dodatku kwota 
dotacji dla poszczególnych rodzin może sięgać 
98.5% kosztów kwalifikowanych, więc wystar-
czy drobna dopłata samego zainteresowanego, 
żeby zmienić piec. Wzięto bowiem pod uwagę, 
że późniejsze ogrzewanie gazem będzie nieco 
kosztowniejsze niż dotychczasowe – węglem, 
„groszkiem”, czy węglem brunatnym, który też 
jest używany, także w uzdrowiskach, choć już 
nie w firmach uzdrowiskowych.

Dziesięć gmin jednogłośnie zaapelowało do 
obecnego na konferencji Marszałka Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, Cezarego Przybylskiego, 
by uruchomił możliwości dofinansowania 
w kwocie ok. 400 mln złotych, co z punktu wi-
dzenia zasobów finansowych jest teoretycznie 
możliwe, choć nie jest pewne, czy taka operacja 
jest dopuszczalna prawnie.

– Jesteśmy żywotnie zainteresowani udzie-
leniem pomocy gminom uzdrowiskowym – 
mówił Marszałek. – Zweryfikujemy prawne 
możliwości wykorzystania wskazanych przez 
prezydentów i burmistrzów funduszy, poszu-
kamy innych. Nie jestem pewny, czy uda się 
wyasygnować tę pełną kwotę, z całą jednak 
pewnością będziemy wspierać wszelkie ini-
cjatywy, mające na względzie poprawę czysto-
ści powietrza, bo Dolny Śląsk jest kojarzony 
z uzdrowiskami. A bez czystego powietrza 
mogą mieć one problemy. To jest nie tylko in-
teres poszczególnych samorządów lokalnych, 
ale też nasz wspólny.

Świeradów-Zdrój – jeden z dziesięciu

O czyste powietrze w uzdrowiskach 
– Bywały czasy, kiedy we Lwówku ładowali-

śmy się z gitarami do parowozu i jechaliśmy do 
Gryfowa, szuflując węgiel do kotła – wspomina 
pierwsze lata istnienia swego zespołu Zygmunt 
Bodak.

  Trudno mówić, że była to Gryfowska Kapela 
Podwórkowa, bo ona ma wprawdzie 30 lat, ale 
w tym okresie zespoły, w których grał funkcjo-
nowały pod różną nazwą, w różnych składach, 
i personalnych, i instrumentalnych.

– To były dobre czasy dla muzyki – mówi. – 
Jasne, że to była amatorszczyzna, ale ambitna. 
Myśmy wszyscy chcieli się uczyć muzyki, nie 
odrzucaliśmy żadnego zaproszenia, chociaż 
rzeczywistość była wtedy bardzo siermiężna, 
a z drugiej strony…? Wszystko było w zasięgu 
ręki. Może dlatego, że i marzenia nie były wiel-
kie, i oczekiwania na miarę możliwości?

Z. Bodak bardzo chciał iść do wojska. Dziś 
trudno nawet powiedzieć – dlaczego? Warto 
uświadomić młodszym Czytelnikom, że woj-
sko oznaczało wówczas co najmniej dwa lata 
„wyrwane z życiorysu”. Ale on chciał. – A oni, 
to znaczy ludzie, od których wiele zależało, 
chcieli, żebym nie szedł do wojska, tylko grał. 
I załatwili mi taką kategorię zdrowia, że się do 
żadnego wojska nie nadawałem. Zawziąłem się 
więc i sam pojechałem do jednostki. Stanąłem 
pod koszarami i chciałem, żeby mnie wzięli. 
Nawet buty miałem odpowiednie. Nic z tego 
nie wyszło, czemu trudno się dziwić. Wróciłem, 
by grać.

Zaczęło się to wszystko wcześniej. Ojciec,  
lwowiak, bardzo chciał, żeby syn grał na har-
monii. Dla lwowiaków był to 
instrument kultowy, jakbyśmy 
dziś powiedzieli. Tyle tylko, że 
w 1953 r. kupno akordeonu 
graniczyło z cudem. W końcu 
w 1957 udało się kupić malut-
ki akordeon. 

– Żeby uczyć się na nim 
grać, brałem lekcje u… zakon-
nic. Tylko one wtedy uczyły. 
Ale zakon szybko rozwiązali 
i znowu zostałem na lodzie.

Wtedy przyjechał do Lwów-
ka młodziutki (wówczas) 
nauczyciel. Włodzimierz 
Bondaryk. Był dla uczniów 
objawieniem. Miał rozmaite 
talenty, w tym – pedagogicz-
ny, za co uczniowie cenili go 
i szanowali. On dał początki 
różnym zespołom, które szyb-
ko się zbierały w rywalizujące, 
ale bez zawiści, grupy. Grały 
zespoły przy Domu Harce-
rza, grały na imprezach stra-
żackich. – To były lata dan-
cingów – wspomina muzyk. 
Ludzie, pamiętający jeszcze 
wojnę i wszystkie nieszczę-
ścia, chcieli się wyzwolić ze 
swoich wspomnień i cieszyć 
życiem. 

W 1966 r. „skaperowali” 
go do Bolesławca. Był „Zło-
ty Anioł”, NOT, „Centralna”, 
„Meksyk”… wszystkie lokale, 
w których była muzyka. A po-
tem – cała epopeja w zgorzeleckiej restauracji 
„Kaprys”. – Graliśmy sześć razy w tygodniu, do 
czwartej – piątej nad ranem. Normalny etat, 
„przesunięty czas pracy”. Wtedy trwała budowa 
„Turowa”. Pojawili się ludzie tak głodni rozryw-
ki i zabawy po wyjątkowo ciężkiej przecież pra-
cy, że trzeba było im dać. W tych restauracjach, 
skupionych w tzw. Zachodnich Zakładach Ga-
stronomicznych, takim restauracyjnym kombi-
nacie, rozpisanym na kilkanaście miejscowości 
bawili się wszyscy, od elity elit, do zwykłych 
robotników. 

W latach 70-tych powstał zespół „Gryfex” 
(istniejący do października 1980 r.). Po nim wy-
jazd do Francji, czy Niemiec… też do grania.

– To były dziwaczne czasy, a myśmy wciąż 
grali – mówi Zygmunt Bodak. – Zresztą z róż-
nym skutkiem, trzeba powiedzieć, bo według 
nas muzyka łączy i łagodzi, ale nie jest to opinia 
powszechna. Graliśmy dla prof. Miodka, nikt 

się specjalnie nie czepiał, potem dla Jerzego 
Szmajdzińskiego. Ale jak zagraliśmy dla księ-
dza na prymicji, to podpadliśmy władzy i były 
problemy z graniem. To były lata, kiedy już „od-
wilż” zaglądała do nas, więc jak chcieliśmy grać 
w NRD to nie zawsze przekraczaliśmy granicę 
legalnie. Zresztą Niemcy też grali u nas i nikt 
ich o dokumenty nie pytał.

– Dzisiaj jest inaczej, ludzie albo stracili zapał 
do zabawy, albo też bawią się inaczej. O piątej 
po południu na Rynku w Gryfowie – pustynia. 
Czy wszyscy siedzą przed telewizorami i kompu-
terami? Mam swoje lata, nie lubię długo sypiać. 
O piątej idę czasami na ryby, ale przed połu-
dniem jestem już w domu. Więc najczęściej biorę 
jakiś instrument i gram, a mam w domu siedem 
akordeonów. Sąsiadom to chyba nie przeszka-
dza, niektórzy nawet mówią, że lubią. Ale zespół 
ma swoją „salę prób”, to znaczy tę piwnicę, która 
pozwala na ćwiczenia bez scysji sąsiedzkich.

Postanowiłem nauczyć się gry na nowym in-
strumencie, od kilku lat podoba mi się saksofon. 
Daje fantastyczne możliwości, więc go oswajam. 
Przywykamy do siebie. Na starych zdjęciach, 
które w tej piwnicy mają swoje miejsca i w jakiś 
sposób dokumentują nasze życie, koncerty, wy-
stępy widać kolegów, którzy odeszli. To już spora 
grupka… A nam się wciąż chce grać…

Podwórkowa z gryfowa 

… a nam się wciąż chce grać…

Lubomierz ma 725 lat!

... jak w soczewce
W jednym fotograficznym kadrze, i to całkiem niedużym, można zmieścić prawie 

całe miasto. A przy tym oznaczyć: trzy kościoły, dwa muzea, ratusz, dwie szkoły i kilka 
pomników. To jest możliwe tylko w przypadku Lubomierza, który – jak w soczewce 
– skupia niemal wszystkie swoje atrakcje na długości 500 – 700 m. Może duże więcej 
może, ale małe potrafi się skupić. Żeby nie być gołosłownym – zamieszczamy kopię 
najnowszej pocztówki Lubomierza, która może stać się atrakcyjną pamiątką z letniej 
wizyty w tym miasteczku „jak z bombonierki”.
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w Oleśnicy dał polonista, który założył kółko 
plastyczne i uznał, że mam jakiś talent.

Pracowała i malowała. W Lubaniu, dokąd się 
przeprowadziła, przystąpiła do grupy ZADRA, 
później, z Marianem Świerzym  – do grypy 
MODUS. Coraz częściej wystawiała swoje pra-
ce, ale wyłącznie w trakcie wystaw zbiorowych. 
Aż do chwili, kiedy jeden z animatorów kultury 
Pogórza Izerskiego, Władysław Gałczyński, za-
proponował jej wystawę indywidualną we Wle-
niu. To sprawiło, że z jednej strony rozsypał się 
worek z propozycjami, ale z drugiej… – Zaszła 

potrzeba – mówi J. Małosz-
czyk – żebym to wszystko 
„połapała”, ogarnęła, bo tak 
wiele moich prac istniało 
w ogromnym rozproszeniu. 
W końcu – samych książek, 
które  zilustrowałam swo-
imi obrazami nazbierało 
się 14!

O ile dawniej plastycz-
ka musiała oferować swoje 
wystawy, to teraz sytuacja 
się zmieniła – to do niej 
telefonują organizatorzy 
prezentacji. Powoli zaczyna 
istnieć to, o co walczy każ-
dy twórca – by jego prace 
były rozpoznawalne bez 
podpisu. 

Przeciętny oglądacz tele-
wizji (niezależnie od tego, 
jakie programy ogląda) 
uważa, że rozpoznawal-
ny może być Picasso, albo 
Dali. Zresztą sam by ich 
obrazów pewnie nie roz-
poznał. A na Pogórzu Izer-
skim zaczynamy mieć coraz 
liczniejszą grupę malarzy, 

wysoko cenionych w świecie sztuki. Joanna Ma-
łoszczyk, mająca na koncie ponad 60 wystaw, 
tomiki poezji, autorka poczytnego bloga jest 
jedną z członkiń tej niesformalizowanej grupy 
twórców. A są oni liczni. To Edward Pikiewicz, 

właściciel pensjonatu w Przecznicy, Edward Bi-
liński z Kromnowa, tamtejszy sołtys, niezwykle 
barwny Dariusz Miliński, właściciel pensjonatu 
w Pławnej, budowniczy tamtejszej „Arki No-
ego”, a znany jeszcze bardziej z oryginalnych 
plenerów artystycznych i budowy „Zamku Le-
gend Śląskich”, Monika Barabasz-Kwaśniak ze 
Starej Kamienicy, autorka pejzaży, m.in. na łup-
kach, ale też grafik i akwarel…  Nie wyliczając 
więcej możemy tylko wspomnieć, że w wydanej 
kilka lat temu antologii „Artyści i rzemieślnicy – 
Twórcy Pogórza Izerskiego” zapisanych zostało 
ponad 60 osób, a nie są to wszyscy, o których 
warto pamiętać.

„Aż się prosi” – używając popularnego po-
wiedzenia, by kiedyś przygotować wystawę, na 
której można byłoby zaprezentować choćby wy-
brane prace ich wszystkich.

Ale Joanna Małoszczyk, której – jak na złość – 
w tej antologii zabrakło, konsekwentnie utrwa-
lała i popularyzowała swój styl i jej prace mają 
tę charakterystyczną „kreskę”, która pozwala 
na ich rozpoznanie na każdej wystawie zbio-
rowej. – Nie maluję sielskich pejzaży – mówi. 

– Akurat one nigdy mnie nie pociągały. Ale 
„pejzaże miejskie”, owszem. Zarówno piórkiem, 
jak i akwarelą. Jednym z popularniejszych dla 
mnie tematów są akty, ale też trochę odrealnio-
ne. Akwarela bowiem pozwala na rozmaite po-
traktowanie wizerunku. Inna sprawa, że z cza-
sem okazało się, że akt kobiecy, ale malowany 
w stylu neosecesji jest tym, co lubię wyjątkowo. 
W takim wydaniu obraz nie epatuje nagością, 
a atmosferą – tak przynajmniej mówią ci ludzie, 
którzy te obrazy oglądają. Coś w tym jest – o to 
mi właśnie chodziło.

J. Małoszczyk bywa czasami pytana – po co 
jest sztuka, która w czasach wszechobecnego In-
ternetu i możliwości obejrzenia każdego obrazu 
w każdej chwili staje się zjawiskiem archaicz-
nym. – Odpowiadam zawsze podobnie: „Żeby 
mózg się zdziwił.” Przywykamy do rzeczy, do 
słów, krajobrazów, ale kiedy widzimy obraz, 
albo słyszymy wiersz, to bywa, że odnosimy 
wrażenie, że to są jakby inne słowa i inne wi-
doki. I właśnie po to jest sztuka – otwiera przed 
nami horyzonty, których istnienia na co dzień 
nie dostrzegamy.

I stąd za jedną ze swoich najważniejszych po-
winności twórcy J. Małoszczyk uznaje spotkania 
z młodzieżą szkolną. Kilku nastolatków nie spo-
sób zapędzić do galerii, muzeum, czy filharmo-
nii. Ale zaprezentowanie im dzieła sztuki w toku 
zwyczajnej rozmowy, spotkania w klasie, przy-
najmniej u niektórych budzi refleksję.

– Oni już nie zamkną oczu na dobry obraz – 
mówi plastyczka. – Niektórzy z nich będą wręcz 
szukali artystycznych doznań. A że nie wszy-
scy?... Cóż, każdy ma inne potrzeby, ważne by 
uświadomić młodzieży, że można mieć i takie. 

JOAnnA MAłOSZCZYk

MALARKA – POETKA  – ILUSTRATORKA
Debiut w Krakowskim piśmie ,,Student” i wrocławskiej ,,Sigmie”.
Ponad 60  wystaw, w tym w Polsce, Niemczech i Republice Czeskiej. Obrazy w zbiorach pry-

watnych w Polsce, Niemczech, Włoszech, Chorwacji, Kanadzie, Belgii, USA, Republice Cze-
skiej, Szwecji,  Francji, Norwegii i Słowacji.

Ulubione techniki: pastele, akwarele, zwykłe ołówki, piórka i tusze. 
Ulubione tematy: akt, portret, kwiaty, architektura.
Jeleniogórskie Centrum Kultury nakręciło krótki dokumentalny film na temat jej twórczości 

pod tytułem ,,Inny punkt widzenia’’.
Wiersze i obrazy można znaleźć we wszystkich AnTOLOgiACH wydawanych przez Portal 

Sukcesu: „Antologia 2005 – Nowe oblicze sztuki”,  „Antologia 2006 – Obok świata”, „Antologia 
2006 – Wolni z wyboru”. Wiersze w ANTOLOGIACH wydawanych przez  Stowarzyszenia Jele-
niogórski Klub Literacki, 2010 „Karkonoskie ścieżki słowa”, 2012 ,,Wielkie wierszowanie”.

W 2009 roku otrzymała odznakę honorową ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ oraz 
CZŁONEK Stowarzyszenia Jeleniogórski Klub Literacki, grupy NURT działającej w Lubaniu 
oraz Dolnośląskiego  Stowarzyszenia Artystów Plastyków.

BLOG: http://prowincjonalia.blox.pl/html

„…spotyka się z przemytnikiem stokrotek 
i wierszy (…) na niebie nic nadzwyczajnego – 
jakaś kometa wędruje (…) już wiesz, że wyspy 
srebrnej ciszy nigdy nie istniały (…)”.

Mam nadzieję, że autorka wiersza „Podobno”, 
Joanna Małoszczyk, nie będzie mi miała za złe, że 
wyjąłem z jej wersów tylko pojedyncze, które są 
dla mnie tak plastyczne, jak obrazy przez nią ma-
lowane. W tomiku „Romans z chuliganem”, które-
go jest autorką „podwójną” (nie tylko wierszy, ale 
i eterycznych rysunków) są też inne. W jednym, 
bez tytułu, J. Małoszczyk napisała: „Królestwo 

moje sprzedałam za pędzle, farby, płótno (…)”, co 
może być rodzajem wyznania z dziecięcych lat.

– Może nie aż tak – uśmiecha się w odpowie-
dzi – ale rzeczywiście, coś w tym jest… Kiedyś, 
jako malutka dziewczynka, uczestniczyłam 
w konkursie recytatorskim i traf chciał, że zdo-
byłam pierwszą nagrodę, którą była ogromna 
lalka, wyjątkowo piękna. Drugą było pudło farb  
radzieckich, 36 kolorów, wówczas trudno osią-
galnych. Zamieniłam się z dziewczynką, która 
przegrała ze mną rywalizację i pewnie zazdro-
ściła mi tej lalki, więc można metaforycznie 
powiedzieć, że „sprzedałam swoje królestwo” za 
radzieckie farby do malowania.

Malowanie, rysowanie było zawsze moto-
rem napędowym J. Małoszczyk, ale została 
pielęgniarką. Nauczyciel rysunków zniechęcił 
ją do nauki w Liceum Plastycznym. A w ogóle 
malarstwo wydawało się wówczas wyjątkowo 
niestabilnym sposobem na życie. Wprawdzie 
nie zarzuciła nigdy swojej pasji, ale też nie było 
okazji, by ją rozwijać. Dopiero po zakończeniu 
pracy w zawodzie znalazło się więcej przestrzeni 
na to właśnie.

– Ale też nigdy nie zarzuciłam pracy nad 
sobą – mówi J. Małoszczyk. – Wręcz odwrotnie. 
Oglądałam wystawy najlepszych, począwszy od 
Picassa we wrocławskim Muzeum Narodowym 
w 1968 r. Dodatkowy bodziec w szkole średniej 

Romans z chuliganem i… sztalugą
Sporo zabytków z rozmaitych miejscowości 

Pogórza Izerskiego będzie miało szansę grun-
towanego remontu w 2017 r. ze względu na 
dotację ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Kolejny (już ósmy!) etap za-
bezpieczania murów najstarszego zamku ka-
miennego w Polsce (Wleń) otrzyma zastrzyk 
250 tys. zł. Na ambonę kościoła pw. św. Jadwigi 
Śląskiej w Gryfowie przeznaczonych będzie 
100 tys. zł, łukowe przyziemie XVI-wiecznego 
zamku w Starej Kamienicy (200 tys. zł), re-
mont dachu obiektów Wieży Rycerskiej w Sie-
dlęcinie (100 tys. zł), remont awaryjny wieży 
kościoła w Starej Kamienicy (200 tys. zł), ele-
wacja kościoła Zwiastowania NMP w Mirsku 
– 120 tys. zł. Nie jest wykluczone, że po odwo-
łaniu się od niekorzystnej decyzji inne jeszcze 
obiekty też otrzymają jakieś pieniądze, choćby 
pałac w Nielestnie, w którym pilnie potrzebny 
jest remont dachu, ale trudno przesądzić w ta-
kich przypadkach o sukcesie. 

ZABYTKI
do remontu

Czy wiecie, że
…na szczęściarzy czeka skarb, już ponad 

200 lat? Gdy w ostatnich dniach sierpnia 
1813 roku w wyniku tzw. drugiej bitwy pła-
kowickiej zagładzie uległa właściwie cała 17 
dywizja piechoty francuskiej, jeden z jej pa-
troli zakopał skrzynię z żołdem dla wszyst-
kich żołnierzy. Wiadomo tylko, że miejscem 
skrytki jest fragment gruntu odległy ok. 50 m 
od skraju niewielkiego stawu i tyleż – od ma-
łego krzaka. Do dziś skarbu nie znaleziono, 
a krzak (jeśli istnieje) nie jest już pewnie 
mały, natomiast stawu może w ogóle nie być. 
Skarb wciąż czeka na swego znalazcę.

*
…pierwszy turniej rycerski na ziemiach 

Śląska odbył się właśnie na lwóweckim Ryn-
ku? Zorganizował to przedsięwzięcie ksią-
żę Bolesław Rogatka, który nie miał wśród 
sobie współczesnych najlepszej opinii, 
niemniej do zabaw i awantur żywił wyraź-
ne skłonności. Turniej odbył się w 1243 r., 
więc niedługo po nadaniu praw miejskich 
Lwówkowi Śląskiemu, a niezbyt długo przed 
tym, jak powołano efemeryczne „księstwo 
lwóweckie”. Istniało ono niespełna deka-
dę (1278-86), ale dało asumpt Bernardowi 
Zwinnemu, synowi Bolesława Rogatki, by 
puszył się (w okresie 1281-86) tytułem księ-
cia Śląska i Pana Lwówka Śląskiego.

W odróżnieniu od ojca Bernard miał opi-
nię hojnego i opiekuńczego, o czym najbar-
dziej żarliwie zaświadczał zakon joannitów. 
Nic w tym dziwnego, to dzięki szczodrobli-
wości Bernarda zakon ten otrzymał (1281) 
wieś Cieplice, dziś znane jeleniogórskie 
uzdrowisko.

Kielich ambony kościoła w Gryfowie
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We Wleniu odbyło się (13.01.) kolejne spo-
tkanie dotyczące sprawy kolejnictwa na Pogó-
rzu Izerskim. Tym razem w nieco innej obsadzie 
i dotyczyło nieco innego aspektu. Ale problem 
pozostaje ten sam – jak skutecznie przeciwdzia-
łać ewidentnym zamiarom likwidacji linii kole-
jowych na Pogórzu, określanych przez kolejarzy 
na potrzeby chwili – zawieszeniem. 

– Ale to tylko słowa – mówili z sarkazmem 
zebrani – bo pada określenie „zawieszenie”, ale 
z pism wynika, że w żadnym budżecie do roku 
2023 (!) nie ma najmniejszych środków choćby 
na konserwację tej linii. Po rzekomym zawiesze-
niu nie będzie więc już co „odwieszać”.

Burmistrz Wlenia, Artur Zych, zapraszający 
na to spotkanie gości reprezentujących naj-
różniejsze instytucje, inicjował dyskusję, któ-
ra miałaby odpowiedzieć na pytanie: jakie są 
możliwości modernizacji tej linii. Przy czym 
określenie „ta linia” jedni rozumieli inaczej niż 
inni. Dla przedstawicieli PLK ważna była linia 
238, która faktycznie biegnie z Jeleniej Góry 
na północ na dystansie 59 km, ale PLK inte-
resuje się jej końcówką, to znaczy odcinkiem 
z Ławszowej do Zebrzydowej. Odcinek Jelenia 
Góra – Lwówek Śląski nie wchodzi w obszar 
zainteresowania tej firmy, bo ona rozważa tylko 
pożytki płynące z transportu kopalin z okolicy 
Niwnic, a samorządy – przewozy pasażerskie 
w relacji Lwówek Śląski – Jelenia Góra. Za-
proszeni przedstawiciele Muzeum Kolejnictwa 
z Jaworzyny Śląskiej deklarowali uruchomienie 
przewozów pasażerskich zabytkowymi składa-
mi pociągów, ciągniętych przez parowozy, na-
wet dwa razy w tygodniu w okresie sprzyjają-
cym turystyce, ale owe składy muszą jeździć po 
przyzwoitym torowisku. Tymczasem jego stan 

pozwala na przejazdy z prędkością nie większą 
niż 20 km/h. A żaden z pasażerów nie kupi bile-
tu z Jeleniej Góry, jeśli do Lwówka będzie musiał 
jechać dwie godziny.

Gdyby jednak byli tacy, to przewoźnik za-
stosował dodatkowy manewr, żeby zniechęcić 
potencjalnych zainteresowanych. Jak zauważyła 
radna wleńska, Zofia Biernat, ustalono rozkła-
dy jazdy tak, żeby nikomu nie pasowały. Ani 
pracownikom firm jeleniogórskich, mieszka-
jących po trasie, ani uczniom, dojeżdżającym 
do szkół. – I w takiej sytuacji – mówiła – łatwo 
udowodnić, że pasażerowie nie są zaintereso-
wani potencjalnymi przejazdami, więc linia jest 
nierentowna. A jak ma być rentowna przy tak 
skonstruowanych rozkładach?

Przedstawiciele samorządu Nowogrodźca też 
optują za utrzymaniem tej linii, bo dla nich jest 
to okazja do zachęcania turystów, by odwie-
dzili gminę, pomijając transport pracowników 
i towarów do specjalnej strefy ekonomicznej 

w Wykrotach. Drogowe połączenia Lwówek 
Śląski – Nowogrodziec, to „wąskie gardło”, także 
dla transportu ciężarowego, bo szosy są wąskie, 
często bez poboczy i przebiegające w ciasnej za-
budowie „łańcuchowo” budowanych  wsi.

Argumenty „za” mnożyły się w dyskusji, żon-
glowano kwotami, niezbędnymi do remontu 
i modernizacji linii, które wahały się od niespeł-
na 5 do 100 mln zł, przy czym nikt tych kalkula-
cji „ad hoc” nie był w stanie zweryfikować.

Zapytany o opinię przedstawiciel Jeleniej 
Góry stwierdził, że samorząd tego miasta opto-
wał i będzie optował za utrzymaniem i moder-
nizacją tej linii z wielu powodów, m.in. i takiego, 
że w Jeleniej Górze bezrobocie spadło do nie-

spełna 4,8 %, więc większe firmy muszą ściągać 
pracowników (właśnie z Pogórza) autobusami, 
po drogach, które się do tego nie nadają, lub 
wręcz po takich, w których przejazdy autobu-
sów nie są dozwolone. Incydenty z przejazdami 
autobusów pracowniczych przez Janice, drogą 
na której nie miną się miejscami nawet dwa 
małe fiaty nie są rzadkie. Zwrócił jednak uwagę, 
że trzeba zrozumieć kolej, która żyje z przewo-
zów towarowych. Tyle tylko, że „rozumienie ko-
lei” nie powinno być akceptacją jej dyktatu. Nie 
może być bowiem tak, że kolej potrafi wszystko 
wytłumaczyć autonomią swoich licznych spół-
ek. Jedna spółka modernizuje rozjazdy, bo to 
ma w planie, druga stawia nowe lampy oświe-
tlające dworce i przystanki, bo to przewidziała 
(jak w przypadku m.in. stacji Pilchowice-Zapo-
ra), ale cała kolej odcina się od utrzymania tego 
odcinka linii, bo tak jej wychodzi z rachunku 
rentowności.

– Z punktu widzenia interesów Pogórza Izer-
skiego – mówił samorządowiec z Jeleniej Góry 
– istotne jest perspektywiczne patrzenie w kon-
tekście 30–50 lat. Jeśli bowiem trwają prace 
w rejonie Iwin i Tomaszowa Bolesławieckiego, 
które prowadzi KGHM, i z których wynika, że 
odkrywane są nowe pokłady rud miedzi i in-
nych kopalin, to znaczy, że trzeba będzie wywo-
zić urobek. Nie za 5 lat, bo tak szybko kopalnie 
nie powstają, ale za 10, czy 15. Wynika więc 
z tego, że integracja wysiłków z samorządem 
Złotoryi, który z kolei zabiega o uruchomienie 
odcinka Lwówek Śląski – Złotoryja – Legnica 
może przynieść dobre skutki. Zaoszczędzimy 
drogi, zmniejszymy emisję zanieczyszczeń do 
atmosfery, co też jest ważne. A modernizując 
kolej – przy okazji zagwarantowania przewo-
zów towarowych w dalszej przyszłości, może-
my już za kilka lat mieć nowoczesne połączenie 
pasażerskie. Otwierałoby ono jeleniogórzanom 
w miarę wygodny, kolejowy dojazd do Drezna 
przez Legnicę i kolejowe połączenie obu tych 
miast, dawniej wojewódzkich.

Czy uda się tę planistyczno-finansową ope-
rację przeprowadzić „bez zgrzytów na rozjaz-
dach”? – to pytanie na odleglejszą przyszłość. 
Ale nie na bardzo odległą, bowiem potrzebne są 
szybkie decyzje. 

Najkrótsza droga z Jeleniej Góry do Legnicy 
prowadzi przez… Lwówek Śląski?! Jeśli nawet ta 
teza jest kontrowersyjna, to – w przypadku kolei 
– trzeba ją uznać za prawdziwą. Dystans między 
dwoma stolicami dawnych województw wynosi 
w tym przypadku 82 km. Jest wprawdzie dłuższy 
od połączenia drogowego, ale dla ciężkich prze-
wozów towarowych bilans zysków i strat szacuje 
się inaczej. Dla przewozów pasażerskich w ko-
munikacji publicznej ta alternatywa też może 
być interesująca, bo otwiera możliwości prze-
wozów pracowniczych do firm w specjalnych 
strefach ekonomicznych, możliwości „turystyki 
weekendowej”, czy „jednodniowej” dla miesz-
kańców LGOM w Kotlinie Jeleniogórskiej i in.

Sęk w tym, że właśnie, dosłownie na naszych 
oczach, ta alternatywa przestaje istnieć. Otóż 11 
grudnia 2016 r. kolejarze zawieszają (co w prak-
tyce oznacza wstęp do likwidacji) przewozy 
pasażerskie na trasie Jelenia Góra – Lwówek 
Śląski. Przewozy na trasie Lwówek Śląski – Le-
gnica przez Jerzmanice i Złotoryję już dawno 
(od lat 90-tych XX w.) nie istnieją. Wprawdzie 
w 2009 r. prowadzono eksperyment z reaktywa-
cją przejazdów na tym odcinku, niemniej w taki 
sposób, żeby udowodnić, że to się nie opłaca. 
Ze Złotoryi do Legnicy jechało się 55 minut, do 
Wrocławia – 140 min, więc mało kto z tej okazji 
korzystał. Dzięki temu kolej dowiodła, że skoro 
zainteresowanie jest marne, to nie należy eks-
perymentu kontynuować.

Podobną „technologię zniechęcania” zastoso-
wano w przypadku szyno-busów relacji Jelenia 
Góra – Lwówek Śląski. Wystarczy wypuszczać 
pociągi w godzinach, w których wyjątkowo nie-
liczna grupa z nich korzysta, a ponadto ogra-
niczyć prędkość przejazdu na niektórych od-
cinkach do 10 km/h, żeby udowodnić, że taka 
jazda sensu nie ma. I właśnie to udowodniono. 
Jednocześnie kolej (ale inna spółka) wystawi-
ła nowiutkie latarnie przy niektórych stacjach 
(Pilchowice-Zapora), a nawet stojaki na rowery, 
żeby pasażerowie mogli nimi dojechać do po-
ciągu. Tyle, że już nie ma do czego dojeżdżać.

– To prawda, że trzeba dziś zainwestować 
poważne pieniądze w reaktywację takiego po-
łączenia – mówi Robert Pawłowski, burmistrz 
Złotoryi. Na odcinku Jerzmanice – Lwówek 
Śląski wyrosły drzewa w torowisku, na jednym 
odcinku tory wręcz wiszą nad podmytym nasy-
pem, bo prawie 30 lat przerwy zrobiło swoje. Ale 
przecież właśnie teraz kolej przeżywa renesans 
i niedaleka Jelenia Góra jest tego najlepszym 
przykładem ze swoimi „pendolino”, czy „dartem”. 
Nikt nie dyskutuje nad przewagą kolei w sferze 
bezpieczeństwa przewozów, uniezależnienia od 
warunków atmosferycznych, co w naszych oko-
licach jest zimą rozstrzygające. Z jednej strony 
kolej chwali się – i słusznie – modernizacją ta-
boru, torowisk i dworców, a z drugiej – właśnie 
teraz – i Lwówek Śląski, i Złotoryja stają się jedy-
nymi dawnymi miastami powiatowymi w tym 
regionie bez dostępu do przewozów kolejowych. 
Argument, że przejazdy są zbyt długie, a przez 
to niekonkurencyjne, jest prawdziwy, ale… Jeśli 
w 1953 r. podróżni jechali ze Złotoryi do Legni-

cy 24 minuty, a pół wieku później (2008) prze-
szło dwa razy dłużej, bo 53 min, to trudno ten 
wynik uznać za postęp cywilizacyjny. To prawda 
– potrzebne są duże nakłady inwestycyjne, sza-
cujemy je na ok. 140–160 mln zł, ale mamy też 
walory. Cały teren, po którym prowadzone są 
nieczynne dziś torowiska pozostaje własnością 
Skarbu Państwa, więc nie zachodzi konieczność 
kłopotliwych i trudnych wykupów.

Zebrani (7.12.) w Złotoryi przedstawiciele 
niemal wszystkich gmin, których dotyczy pro-
blem, jednomyślnie optowali za podjęciem sta-
rań o reaktywację i utrzymanie tego połączenia, 
podrzucając wiele innych argumentów.

– Budowa i uruchomienie odcinków dróg S3, 
czy S5 spowoduje – mówili – że na A4 powstaną 
gigantyczne korki. Już dziś ta autostrada bywa 
trudno przejezdna, a kiedy powstaną drogi 
szybkiego ruchu, to problem się zwiększy. Ko-
lej mogłaby tę drogę odciążyć. Z drugiej strony 
dla mieszkańców niejednej z miejscowości (jak 
choćby Marczów pod Lwówkiem) pociąg mógł-
by być najlepszym rozwiązaniem.

– Nie wspominamy o turystyce, ale odcinek 
zarówno z Jeleniej Góry do Lwówka („Kolej Do-
liny Bobru”), jak i ze Lwówka do Złotoryi był 
swego czasu atrakcją samą w sobie. W okresie 
przed II wojną światową jeździły tędy pociągi 
z panoramicznymi oknami, żeby podróżni mo-
gli podziwiać krajobraz. Na tych odcinkach jest 
sporo zabytków techniki, od wiszącego mostu 
nad Zalewem Pilchowickim, przez zaporę w Pil-
chowicach, czy całych miejscowości, jak Złoto-
ryja, czy Wleń, które mogą stanowić całodzien-
ną atrakcję dla przyjezdnych.

– Planuje się powstanie w okolicach War-
ty Bolesławieckiej – mówili inni – kolejnych 
kopalń miedzi. Potrzebny będzie przywóz 
pracowników i wywóz urobku. Drogami??!! 
To nie będzie możliwe. Zresztą tych dróg, ta-
kiej jakości przecież nie ma. – Akurat Lwówek 
Śląski jest przykładem gminy – powiedziała 
burmistrz, Mariola Szczęsna – w której mamy 
problemy z drogami, a właśnie likwiduje się ko-
lej. – Już dziś firmy działające w Jeleniej Górze, 
czy w Legnicy – mówili inni –  mają problemy 
z zatrudnieniem pracowników (w Jeleniej Górze 
wskaźnik bezrobocia obniżył się do niewiele po-
nad 4%) i dowożą ich spod… Lwówka! A kolej 
likwiduje połączenia. Logika w tym taka, jak 
stawianie latarń przy zamykanych przystankach 
kolejowych. 

Marcin Zawiła, prezydent Jeleniej Góry, biorą-
cy udział w tym spotkaniu potwierdził, że samo-
rząd jeleniogórski jest zainteresowany utrzyma-
niem połączeń kolejowych, a pierwsze szacunki 
korzyści płynące z połączeń „pendolino” i „dart” 
są jednoznacznie pozytywne. – Rewitalizacja 
dworca i peronów na stacji kolejowej w Jeleniej 
Górze jest świetnym przykładem możliwości 
kolei i dobrą jej promocją. Warto zwrócić się 
do parlamentarzystów i radnych Sejmiku Dol-
nośląskiego, by na sprawę linii Jelenia Góra – 
Lwówek Śląski – Legnica popatrzyli co najmniej 
życzliwie. I dla przewozów, i dla działań ekolo-
gicznych miałaby ona ogromne znaczenie. 

kolej na kolej 

…na przełomie XIX/XX Lwówek, zyskujący 
na znaczeniu Lwówek Śląski, budował swoją po-
zycję, także gospodarczą, poprzez linie kolejowe 
z różnych kierunków. Poczynając od Złotoryi 
(1884), przez Gryfów Śląski (1885) oraz Zebrzy-
dową (1904), aż do połączenia z Jelenią górą 
(1909) kolejowa sieć, umożliwiająca, czy uławia-
jąca przewozy pasażerskie i towarowe stanowiła 
o rosnącym statusie miasta. 

Ale wiek później nastąpił proces zupełnie, 
wręcz biegunowo inny. Systematycznie „wyci-
nano” kolejne trasy, w odwrotnej kolejności. 
Po likwidacji połączenia do Gryfowa Śląskie-
go (1983) i Złotoryi (2009), ostatnie „kolejowe 
światełko zgasło 11. grudnia 2016 r., kiedy ofi-
cjalnie „zawieszono” połączenia Jelenia Góra 
– Lwówek Śląski przez Wleń, a jednocześnie 
w żadnych planach w rodzaju „wieloletniej pro-
gnozy finansowej”, czy takiej samej „inwestycyj-
nej” nie wspomina się o jakichkolwiek środkach 
na remont. Nie ma też słowa o kolei w rejonie 
Lwówka w najważniejszym dokumencie z tej 
branży, to znaczy w „Planie zrównoważonego 
rozwoju transportu publicznego zbiorowego dla 
województwa dolnośląskiego”. Może to ozna-
czać, że decyzja o zawieszeniu jest w istocie wy-
rokiem likwidacyjnym.

We Lwówku i Złotoryi o „żelaznej drodze”, czyli...

Na zdjęciach: fragmenty torowiska linii w okolicach Złotoryi i Jerzmanic
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Jeżów Sudecki dla Pogórza Izer-
skiego jest obszarem wyjątkowym, 
bo kumuluje w sobie te wszystkie 
elementy, jakich w innych częściach 
Pogórza nie można znaleźć. Wystar-
czy wskazać kilka – przełom Bobru 
w Borowym Jarze, Łysa Góra z całym 
wyposażeniem dla narciarstwa zjaz-
dowego (a latem – dla rowerów), czy 
Góra Szybowcowa, która nie dość, że 
ma swoją lotniczą historię, to w do-
datku jest wciąż żywym miejscem dla 
lotników, a nie skansenem.

I modelarstwo. Lotnicze – oczywi-
ście. W efektownym Euroregional-
nym Centrum zmieściły się nie tylko 
pracownie modelarskie, przez które 
przewija się wielu zapalonych mo-
delarzy, młodziutkich i całkiem do-
rosłych, ale i izbę muzealną, która – 
jeszcze nie rozpromowana – mogłaby 
być jednym z magnesów odwiedzin 
turystów w Jeżowie Sudeckim.

Na przełomie lutego i marca 2017 r. 
odbyły się tutaj zawody „smyków”. – 
Właśnie „smyków”, a nie smyków 
– powiedział nam Jan Serafin z UG 
w Jeżowie Sudeckim, zachęcając do 
odwiedzin Centrum. – „Smyk” to po-

pularna nazwa szybowca PW-5, przy 
czym modele „smyków” są ultralek-
kimi i ultraprostymi zabawkami dla 
najmłodszych, którzy chcieliby być 
modelarzami, a jeszcze nie wiedzą, 
czy będą mieli tyle cierpliwości, by 
precyzyjnie kleić swoje modele.

– Zbigniew Malec ma ponad 70 lat, 
Leszek Gański – ponad 80 – mówi 
oprowadzający nas po pracowniach 
Władysław Jagiełło. – Również doj-

rzałym mężczyzną jest Grzegorz 
Werkowski, instruktor i modelarz. 
Wszyscy oni są fanami modelarstwa 
i wyjątkowo kontaktowymi gawę-
dziarzami na tematy lotnicze, więc 
ich wizyty u naszych podopiecznych 
są bardzo ciekawe, A że oni wszy-
scy lubią pracować z młodzieżą, to 
z takich spotkań czerpią frajdę. Do 
wspomnianych należy doliczyć też 

Marcina Gurtakowskiego i Rafała 
Wiaderka, którzy od kilku lat z tu-
tejszą modelarnią związani są wyjąt-
kowo, właściwie we trójkę z naszym 
rozmówcą zainicjowali tę pracę.

W latach 60-tych i 70-tych ub. wie-
ku w Jeleniej Górze i okolicy działało 
kilkadziesiąt modelarni, nie tylko lot-
niczych, ale i wodnych, a nawet jed-
na kolejowa. Później to się wszystko 

zaczęło sypać, bo jednym ze skutków 
transformacji ustrojowej było też to, 
że pieniądze na takie zabawy dla dzie-
ci przestały płynąć. A potem jeszcze 
dzieci znalazły sobie inne zajęcia. 
W pracowniach Jeżowa sudeckiego 
można jednak spotkać kilkunastu 
młodych zapaleńców modelarstwa 
i ponad 20 – dorosłych.

– I nie brakuje też imprez – mówi 
W. Jagiełło. Najbliższa, ok. 20 maja, 
to „Młodzi modelarze – lotnicy – na 
start!”. W powietrze pójdą „jaskółki. 
W czerwcu będziemy jeździć na zawo-
dy do Bielawy, Mieroszowa, Szczawna, 
ale i do Czech, czy Niemiec. A u nas 
10-11.06. odbywać się będą zawody 
„Wicherka”, to jeszcze jeden typ mo-
delu samolotowego, w różnych wiel-
kościach, ale to już silnikowy model, 
sterowany radiem. Jesienią, najpew-
niej we wrześniu – tradycyjne „świę-
to latawców”. Też w czerwcu – Zlot 
Szybowców Polskich, bo co drugi rok 
organizowany jest na Górze Szybow-
cowej zlot zabytkowych szybowców, 
w tym m.in.  „Grunau Baby” i jeszcze 
starszych, skonstruowanych właści-
wie z drewnianych drążków i płótna. 
W naszej izbie muzealnej przecho-
wujemy właśnie taki kawałek płótna, 
żeby każdy mógł zobaczyć materiały, 
z których można zbudować prawdzi-
wy szybowiec. A niejako „po drodze” 

od czasu do czasu organizujemy „air 
combat”, czyli bitwy powietrzne. Po-
legają na tym, że do prawdziwej walki 
startują modele silnikowe, które za 
ogonem ciągną długie wstążki. Prze-
ciwnicy mają za zadanie tak je ścigać, 
żeby te wstążki przyciąć swoim śmi-
głem. To się udaje, przy precyzyjnym 
sterowaniu z ziemi, ale… bitwa to 
bitwa. I niejeden samolot runął na 

ziemię, gdy zderzył się w powietrzu 
z przeciwnikiem. W konsekwencji 
jego właściciel i „pilot” zapewniał so-
bie długie godziny w modelarni, żeby 
odbudować model, jeśli zniszczenia 
nie okazują się ostateczne. 

Ostatnie spotkanie „smyków” było 
też ekscytujące. Ponad setka zawod-
ników (!), w tym z wielu miast Polski, 
z Warszawą włącznie oraz reprezen-
tanci Czech i Niemiec. Każdy z nich 
miał prawo pięciu rzutów modelem 
własnoręcznie przez siebie sklejo-
nym. Elementy do klejenia dostawał 
na miejscu, sam był odpowiedzialny 
za to, jak wywazony był jego model. 
Sędziowie liczyli precyzyjnie sumę 
osiągniętych odległości.

– To nie tylko zabawa – wyjaśnia 
W. Jagiełło – Wielu lotników zaczy-
nało właśnie od modelarstwa. Można 
powiedzieć nawet więcej – na Górze 
Szybowcowej trenował też późniejszy 
polski kosmonauta, Mirosław Herma-
szewski, który potem odwiedził naszą 

modelarnię, już po swoim locie w ko-
smos. A co do latania… Skoczkowie 
narciarscy, Stoch, Żyła, Kubacki i inni 
właśnie na lotnisku Aeroklubu Jele-
niogórskiego poznali smak wysokich 
(szybowcowych) lotów. Przyjechali 
kiedyś na krótki relaks w Karkonosze, 
zaproponowano im loty szybowcem, 
zgodzili się entuzjastycznie, poza Żyłą 
właśnie, który powiedział, że do szy-

bowca bez nart nie wsiądzie, bo on 
– jeśli lata – to z nartami na nogach. 
I bez nart się boi.

Ale wiadomo, że właśnie ten sko-
czek jest wyjątkowo skory do żartów, 
więc pewnie jego rzekome lęki także 
były rodzajem żartu. Tym bardziej, że 
wsiadł, poleciał i wylądował zachwy-
cony. Po wylądowaniu powiedział 
z kolei, że musi opanować taką tech-
nikę lotu na nartach, żeby można było 
zakręcać w powietrzu, bo to mu się 
bardzo spodobało.

– Chcemy, żeby nasi podopieczni 
– powiedział W. Jagiełło – poznawali 
nie tylko budowę, aerodynamikę, itp. 
detale szybownictwa, ale też historię 
Jeżowa Sudeckiego, więc zorganizo-
waliśmy w ub. roku wyprawę „Śla-
dami szybowcowej historii Jeżowa”. 
Odwiedziliśmy wszystkie te miejsca, 
które tę historię budowały od lat 20-
tych XX w. Także stare lądowisko na 
Chrośnickiej Kopie, Przypomnieli-
śmy też sylwetkę Edmunda Schnei- 
dera, twórcy tutejszych zakładów 
szybowcowych. Mamy nawet jeden 
z mebli z jego domu, własnoręcznie 
przez niego zrobioną szafkę. Mamy 
też elementy „Grunau Baby”, to zna-
czy ultralekkiego szybowca, którego 
konstrukcja rozsławiła Jeżów w owym 
czasie. Warto przypomnieć, że wy-
produkowano ponad… 9 tysięcy (!) 
takich szybowców. Wiele z nich za-
chowało się do dziś, ale – niestety – 
żaden w Polsce. Nie chcę jednak zape-
szać, bo  wierzę, że będziemy mieć co 
najmniej kopię w skali 1:3 tego „Gru-
nau Baby”, a może i zrekonstruujemy 
cały taki szybowiec…? Będziemy się 
starać o kontakt z Muzeum Lotnictwa 
w Wasserkuppe i jesteśmy pełni na-
dziei, że przyniesie to dobry skutek. 

– A co jest najważniejsze?
– Młodzież i dzieci – padła na-

tychmiastowa odpowiedź. – To one 
będą (albo nie będą) ambasadorami 
dobrej sławy Jeżowa. My co najwyżej 
powinniśmy im podsunąć argumenty, 
a właściwe – pomóc im ich szukać. 
Najtrudniejsze, to znaczy odtworze-
nie grupy zainteresowanych modelar-
stwem mamy już za sobą.

Smyki, wichurki i inne

Wysokie loty w Jeżowie Sudeckim
Czy wiecie, że 

…kiedy ktoś w Świeradowie-
Zdroju powie drugiemu: „Daj mi 
swój pierdziel”, to wcale nie znaczy, 
że chciałby go obrazić, ani też, że 
jest to zakamuflowana uwaga o złym 
zachowaniu. Pierdziel – to po pro-
stu nazwa instrumentu, używanego 
przez świeradowski zespół muzyki 
dawnej „Rocal Fuza”. Nazwy tych in-
strumentów, konstruowanych, bądź 
odbudowywanych przez twórcę tego 
zespołu, Ryszarda Dominika Dem-
bińskiego, bywają nader oryginalne, 
żeby nie powiedzieć – dziwaczne.

Poza pierdzielem zdarzają się krzy-
wule, mandory, fidele, więc inne, jak 
cymbały i dudy nie robią już na ni-
kim specjalnego wrażenia. Warto się 
kiedyś zdobyć na skorzystanie z za-
proszenia na koncert „Rocal Fuzy”, 
bo prezentowana przez zespół muzy-
ka pozwala się wyobraźnią przenieść 
w czasie o kilka wieków. Docenili to 
organizatorzy wielu festiwali.

*
Jeden z kielichów mszalnych ko-

ścioła w Osieku Łużyckim jest – 
przynajmniej z formalnego punktu 
widzenia, nigdy niepodważanego – 
własnością mieszkańców tej wsi? Za-
pisano bowiem na nim właśnie taką 
inskrypcję: „Ten kielich jest własno-
ścią mieszkańców (...)” i datę, którą 
każdy ciekawski może sobie odcy-
frować – AD MCCCLXXXIII. Po-
zostaje tylko odpowiedzieć sobie na 
pytanie, czy dzisiejsi mieszkańcy są 
spadkobiercami praw majątkowych, 
zapisanych tak uroczyście?

Myśliwi w muzeum
Jedyne w regionie i jedno z nielicz-

nych w Polsce muzeum o tematyce 
myśliwskiej znajduje się w Świera-
dowie-Zdroju, przy ulicy – jakże by 
inaczej – Gajowej. Jedno z nielicz-
nych, bo poza świeradowskim są 
jeszcze podobne w Warszawie (Ło-
wiectwa i Jeździectwa), Nowosiół-
kach, w Podkarpackiem, nieopodal 
Baligrodu  (Przyrodniczo-Łowiec-
kie KNIEJA,) oraz w Uzarzewie pod 
Poznaniem (Przyrodniczo-Łowiec-
kie). Pogórze Izerskie może się więc 
pochwalić oryginalną instytucją 
i zbiorami, eksponowanymi w ka-
meralnym miejscu. Pokazywane są 
głównie poroża koziołków i jeleni, 
zdobienia wykonane z rogów i po-
dobne przedmioty, ale też akcesoria 
myśliwskie, to znaczy fajki i kufle do 
piwa, bo konwencjonalny wizerunek 
myśliwego bez fajki wydaje się być 
odrobinę niepełny.

Relacja z wizyty w Muzeum Myśli-
stwa – wkrótce.

Rok Za Rogiem
Nie ma pomyłki w tytule, tak 

właśnie powinno być, nie „rok za 
rokiem” a  – Rok Za Rogiem! Kino 
„Jutrzenka” we Wleniu, spadkobier-
ca tradycji dawnego kina „Jutrzen-
ka”, w nowoczesnej, XXI-wiecznej 
formule malutkiego „Kina za Ro-
giem”, właśnie obchodzi jubileusz 
pierwszego roku istnienia.

Pierwszy seans odbył się tu 18 
marca 2016 r., kiedy to jednego dnia 
wyświetlono aż 8 filmów! Trudna 
sprawa uruchomienia kina w malut-
kim miasteczku, okazała się sukce-
sem. Może więc inne nieduże miej-
scowości wezmą przykład z Wlenia? 
Choćby Sulików, w którym z pompą 
otwarto kino w 1973 r., żeby je krót-
ko potem (już bez fanfar) zamknąć? 
Skoro zabłysnęła wleńska „Jutrzen-
ka”, to może wzleci też w podobnej 
formule dawny sulikowski „Sokół”?

Współczesne lotnie wyglądają inaczej niż protoplaści

Urządzenie sterownicze (drewniane) starego szybowca
Jeżowskie Centrum



Kwartalnik  •  ECHA IZERSKIE  • „STOWARZYSZENIE LGD PARTNERSTWO IZERSKIE” •  Nr 29 (2017)

7“Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Gazeta opracowana przez Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie    •    Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Gazeta współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W czasach, gdy prawie wszystko 
jest „jednorazowe”, od pieluch (daw-
niej – z tetry), do butów trumiennych 
z tektury, czy nawet zwyczajnych, któ-
rych żaden szewc nie uratuje, bo tak 
są zrobione, żeby wytrzymać krótki 
czas. Przez komputery, bo nawet one 
po 2-3 latach przeżywają „śmierć 
technologiczną”,  wciąż pojawiają się 
bowiem nowe, szybsze, mocniejsze 
modele i trzeba kupić kolejne. Trud-
no wręcz uwierzyć, że na przełomie 
XIX/XX wieku meble wytrzymywały 
kilka pokoleń.

Dziś, z różnych powodów chustecz-
ki do nosa sprzedawane są w każdym 
kiosku i sklepie w tysiącach sztuk 
i żyją kilka sekund, a dawniej mię-
dzy koneserami chusteczek trwał 
nieustanny spór, czy lepsze są lniane, 
czy bawełniane. Nikt tego sporu do 
dziś nie rozstrzygnął i pewnie już nie 
rozstrzygnie.

Na Pogórzu Izerskim ten spór miał 
wymiar bardzo realny, bo potęga 
gospodarcza m.in. Lubania zbudo-
wana była na produkcji chusteczek 
do nosa, od lat 80-tych XIX w. ra-
czej bawełnianych, bo łatwiej było 
je tkać na krosnach mechanicznych. 
Lniane produkowane były raczej na 
ręcznych krosnach, więc musiały być 
nieco droższe.

Nie jest przypadkiem, że powstało 
powiedzenie „Lubań uciera nosa ca-
łemu światu”, bo eksport chusteczek 
do nosa z Pogórza był ogromny. Ale 
nie tylko z Lubania one pochodzi-
ły, bo w okolicach Mirska, choćby 
w Giebułtowie niemała część docho-
du rozmaitych rodzin pochodziła 

właśnie z tkania lnianych chusteczek. 
W domach zajmowali się tym nawet 
murarze po sezonie budowlanym, 
natomiast w końcu 1899 r. zbudowa-
no w Giebułtowie fabrykę „Merfeld 
i Synowie”, która po kilku latach ist-
nienia dysponowała 300 krosnami, 
a prawie 230 ludzi produkowało tu 
lniane chustki (warto podkreślić, że 
administracja tej firmy, czyli zespół 
urzędniczy liczył 4 osoby. Dziś tylko 
w księgowości musiałoby pracować 
kilkakroć więcej).

Historia chusteczek do nosa jest 
tylko cząstką opowieści o przeszło-
ści mirskiego przemysłu, jakie snują 
autorzy tekstów w „Gazecie Gie-
bułtowskiej”, skąd zaczerpnęliśmy 
inspirację. Piotr Czembrowski i Da-
nuta Alchimowicz z ogromną pra-
cowitością wyszukują ciekawostki, 
o jakie niezwykle trudno, a które są 
bardzo interesujące. Oddają bowiem 
koloryt dawnych czasów i ułatwia-
ją wyobraźni podróże po dawnym 
Mirsku i okolicach, gdzie pracowały 
młyny i kaflarnie, gdzie produkowa-
no podstawki do piwa (bo przecież 
szanujący się mężczyzna popijał 
z kufla, a nie z butelki). O tym, że 
w samym Giebułtowie były aż czte-
ry kuźnie, kilku ślusarzy, a niektórzy 
z nich prowadzili sprzedaż rowerów, 
bo przecież nimi (a nie samochoda-
mi) dojeżdżało się do  s i e d m i u   
istniejących w Giebułtowie restau-
racji… 

Nikomu radio, telewizja, kompu-
tery i smartfony nie kradły czasu, 
więc żyli inaczej mieszkańcy dawne-
go Giebułtowa.

O chusteczkach ze… lnu, ale nie tylko o nichBarcinek. Duża wieś, jedna z naj-
bardziej uprzemysłowionych na Po-
górzu (gmina Stara Kamienica), 
a jednocześnie – co może wydawać 
się dziwne – znana w tym samym 
czasie, jako popularna miejscowość 
letniskowa. W dodatku – miejsco-
wość znana z wielkiego i znakomicie 
zorganizowanego sanatorium, które 
istniało ze sporym powodzeniem 
jeszcze w latach 60-tych XX w.

Pierwsze większe zakłady wytwórcze 
powstały tu w XIX w. (papiernia, fabry-
ka maszyn i tartak), a w końcu XIX w. 
(1887) stworzono tu zakład przyrodo-
leczniczy, stosujący wodolecznictwo. 
Twórcą i inspiratorem tego wiejskiego 
sanatorium był Szwajcar, który – osie-
dliwszy się w Barcinku – stwierdził, 
że tutejszy klimat przypomina mu 
szwajcarskie Davos. Richard Brewhaus 
uwierzył, że te analogie są gwarantem 
sukcesu.

I sukces zaistniał. Nie dość, że lecze-
nie uznano za bardzo skuteczne, to za-
częto postrzegać okoliczne tereny, jako 
niezwykle atrakcyjne turystycznie. Do 
tego stopnia, że powstała tu nawet (ist-
niejąca w okresie 1880–1930) lokalna 
grupa Riesengebirgeverein (organiza-
cja turystyczna w rodzaju późniejsze-
go polskiego PTTK), organizująca dla 
kuracjuszy i letników wycieczki w oko-
licę.

Do Barcinka docierano nawet z Je-
leniej Góry, a piesze wycieczki Doliną 
Bobru, przez Borowy Jar i Siedlęcin, 
były sporą atrakcją. Utworzenie 
w pierwszych latach XX w. trzech je-
zior zaporowych na Bobrze, w ramach 
ochrony okolic przed skutkami powo-
dzi, a także elektrowni wodnych zbu-
dowanych przy tamach, podnosiło tę 
atrakcyjność jeszcze bardziej. Nic więc 
dziwnego, że we wsi istniało kilka go-
spód, a niezależnie od miejsc dla kura-
cjuszy – niewielkie hotele. 

W 1935 r. przekształcono sanatorium 
w ośrodek wypoczynkowy dla ofice-
rów Luftwaffe, co w pewnym stopniu 
zdefiniowało przyszłość tej placówki 
także po II wojnie światowej, bowiem 
w dawnym zakładzie przyrodoleczni-
czym zlokalizowano sanatorium dla 
Milicji Obywatelskiej. Początkowo UB, 
a później – dla całego kontyngentu 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 
Barcinek stwarzał ku temu wyjątkowe 
okoliczności, bowiem z jednej strony 
w niewielkiej odległości od Jeleniej 
Góry, ale z drugiej – wyciszony i odse-
parowany. Sanatorium stało się obiek-
tem zamkniętym, gdzie początkowo 
leczono choroby płuc, a później – ner-
wicowe.

Koniec legendy Davos w Barcin-
ku nastąpił już w okresie samorządu. 
W 1990 r. obiekt sprzedano prywat-
nemu właścicielowi, działalność prze-
niesiono do Cieplic, gdzie powstał 
(częściowo specjalnie zbudowany, 
a częściowo wykorzystujący stare bu-
dynki oświatowe) nowy szpital MSW. 
Nowy właściciel tego kompleksu nie 
miał już – co widać – takiej wiary 
w możliwości rozwoju sanatorium, 
co entuzjastycznie zdeterminowany 
Szwajcar. Barcinek, jako leczniczy ku-
rort (zresztą nie jedyny na Pogórzu, że 
wspomnimy choćby Sulików, czy bliż-
szy „luftkurort” Wleń) przestał istnieć. 

Dawnych wspomnień czar…

Barcinek (prawie) jak Davos

Aż do połowy XVII w. Biedrzy-
chowice nie miały własnego kościoła, 
a mieszkańcy chadzali na nabożeń-
stwa do Gryfowa Śląskiego. Ale… gdy 
zaczęła obowiązywać zasada „czyja 
władza – tego religia” i Ferdynand 
III odebrał gryfowskim protestantom 
świątynię (1654), to część z nich prze-
niosła się do Biedrzychowic, leżących 
już w margrabstwie górnołużyckim. 
Katolicki władca z dynastii Habsbur-
gów zmarł wprawdzie trzy lata później, 
niemniej zasada trwała. Protestanci 
skorzystali z przychylności księcia 
saskiego, Jana Jerzego I i zbudowali 
drewniany początkowo kościół, z któ-
rego korzystali też wierni zamieszkali 
w innych wsiach. Był to jeden z tzw. 
kościołów ucieczkowych, do których 
chadzali na nabożeństwa protestanci 
zamieszkujący miejscowości na pra-
wym brzegu Kwisy, to znaczy (z grub-
sza) na katolickim Śląsku. Kościołem 
o podobnym charakterze była też 
świątynia w Wieży (dziś nieistniejąca) 

Tajemnice izerskich kościołów

Kościół w Biedrzychowicach

i inne, zbudowane na lewym brzegu 
tej granicznej wówczas rzeki.

Na wysokości ołtarza kościo-
ła, który miał pierwotne wezwanie  
„U studni Jezusa” wybija źródło, stąd 
oryginalna nazwa. Ostateczny kształt 
zyskała budowla dopiero w połowie 
XVIII w., a wieżę zbudowano jesz-
cze później (1680). Po  zakończeniu 
II wojny światowej świątynia została 
przejęta przez katolików i przyjęła 
wezwanie św. Antoniego.

Zespół pałacowo-parko-
wy w Przezdziedzy powstał 
w XVII w., najpewniej dla 
zarządcy folwarku klasz-
tornego możnego wówczas 
zakonu sióstr benedyktynek 
w Lubomierzu. Ich majątek 
był na tyle rozległy, że w wie-
lu wsiach musiały osadzać 
swoich reprezentantów.

Pałac przebudowano na 
barokowy ok. 1707 roku, 
a kolejny raz – w 1890 – 

Świadek potęgi i upadku kiedy to architekt inspirował się fla-
mandzkim renesansem. Wtedy jednak 
już po kasacie (sekularyzacji) majątku 
zakonów, co nastąpiło na ziemiach 
administrowanych przez Prusy, bene-
dyktynki nie miały już w sprawie tego 
pałacu nic do powiedzenia. Siostry 
zakonne przez wieki władały niepo-
dzielnie obszarem równym niemal 
dwóm powiatom, po sekularyzacji 
(1810) zostały naprawdę biedne, mu-
siały prosić o strawę, by przeżyć. Mo-
gły tylko z drogi oglądać pałac, który 
w czasach świetności powstawał za 
ich pieniądze. Dziś obiekt otoczony 
jest  5-hektarowym parkiem.
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ni je przed szkodliwym działaniem 
promieni słonecznych.

*
Wzmacniają mięśnie, bo zawierają 

białko.
Wzmacniają kości i zęby, bo są bo-

gate w witaminę D.
*

Zwalczają zapalenia, bo zawierają 
cystatynę, spowalniającą (na skutek 
procesów chemicznych, zachodzą-
cych w organizmie) działanie bakterii 
odpowiedzialnych za stany zapalne.

*
Upiększają – bo minerały, witami-

ny i aminokwasy zawierające związki 
siarki, a zawarte w jajku mają dobry 
wpływ na stan skóry, włosów i pa-
znokci.

*
Czy kogel-mogel szkodzi?
Z pewnością ucierany z surowych 

jaj z dodatkiem cukru jest wyjątko-
wo smaczny, ale... ma wiele kalorii, 
tylko nie to jest najważniejsze. Jajka 
bywają siedliskiem salmonelli, która 
ginie w temperaturze 90 st. C., więc 
gotowane jajka są od niej wolne, ale 
surowe żółtka... niekiedy nie. A na-
wet sparzenie jajka nie zawsze elimi-
nuje salmonellę, bo te bakterie mogą 
wniknąć w głąb jeszcze zanim ufor-
muje się skorupa.

*
Każde żółtko zawiera ok. 200 mg 

cholesterolu, więc ludzie ostrożni za-
lecają ograniczenie w jedzeniu jajek. 
To może i rozsądne, ale... w jedną 
dobę każdy ludzki organizm produ-
kuje aż... 3 – 4 g cholesterolu, więc 
w porównaniu z tym dawka zawarta 
w jednym jaju kurzym jest minimal-
na.

Z wieży 
Swego czasu na Pogórzu Izerskim 

sporo było punktów widokowych, 
najczęściej naturalnych, ale też zbu-
dowanych specjalnie wież. Faktem 
jest, że w tzw. owych czasach ludzie 
spacerowali, bo nie mieli telewizo-
rów, smartfonów i komputerów. Dziś 
zaciągnąć kogoś na wieże tylko po to, 
żeby sobie pooglądał coś z daleka jest 
wyczynem nie lada, tym bardziej, je-
śli trzeba pokonać  sporo schodów.

A jednak… na wieżę widokową 
w Mirsku, powstałą w ramach pro-
jektu „Zobaczyć krajobraz – dotknąć 
przeszłość” weszło tylko w ub. roku 
ok. 3.000 osób. Musieli się natrudzić, 
bo wieża ma wysokość ponad 37 m 
(w przeliczeniu na piętra sięga da-
chem prawie 14-piętrowego bloku 
mieszkalnego. Szczęśliwie platforma 

widokowa znajduje się znacznie ni-
żej, na wys. ok. 21 m, więc nie wszy-
scy mają zadyszkę). Budowla dawniej 
była wieżą ciśnień, a że współczesne 
hydrofory dają sobie radę z tłocze-
niem wody do mieszkań, stała przez 
lata bezczynnie. Dziś można obejrzeć 
z jej szczytu spory kawałek Pogórza 
Izerskiego, a w dodatku – skorzystać 
z jednej z czterech lunet, jeśli ktoś 
chciałby widzieć wszystko dokład-
niej. 

A samą wieżę i rozległą panoramę 
Mirska, Krobicy, Orłowic, Mrocz-
kowic, nawet Proszówki z ruinami 
zamku Gryf można zobaczyć ze zbo-
cza Sępiej Góry, znad wsi Kotlina, 
także w gminie Mirsk. Ten naturalny 
punkt widokowy polecamy także, bo 
nie dość, że widok stamtąd imponu-
jący, to w dodatku można dojechać 
tam samochodem.

Czy prawdą jest, że wieś powstała 
dzięki wysiłkom templariuszy? To 
jedna z tez historyków, którzy widzą 
wpływ rycerzy tego zakonu na po-
wstanie wsi pod Bolesławcem. Czy 
Gwiezdno (Gwiezdny Zamek), opi-
sany jako Sternburg, którego resztki 
widać na skraju wsi, to ich warownia? 
Może.

Ale z pewnością słowa „di War-
te” oraz „De Waahrte” pojawiły się 
w zapiskach z 1217 r. i dla history-
ków oznacza to, że istniała już w tym 
miejscu osada, która dała początek 
tej wsi. To oznacza, że powstawała, 
gdy pobliski Lwówek Śląski zyskiwał 
prawa miejskie.

Niedługo później, bo w roku 1226 
wymieniono już w innych zapiskach 
Konrada von Stiebitza jako właści-
ciela wsi, a w rękach rodu miejsco-
wość pozostawała długo. Dwieście 
lat później inny Konrad, tym razem 
von Zeidlitz, z rodu znanego w regio-
nie władał Wartą. Trafił na dobry jej 
czas – w okolicach tej miejscowości 
rozpoczęto dobywanie złota, które 
ugruntowało jej status. Wprawie złota 
już nie ma, ale pozostały po nim ma-
terialne pamiątki, m.in. młyn, który 
po dziś dzień nazywany jest, jak za 
dawnych czasów Złotym Młynem.

A zamek templariuszy? Istniał 
krótko, zbudowany ok. 1498 r., został 
opuszczony niespełna wiek później, 
w 1579 r. Porośnięte mchem frag-
menty ścian, wgłębienia po nieistnie-
jącej fosie nie są specjalnym magne-
sem dla współczesnych turystów. Są 
to zbyt nikłe fragmenty, żeby obudzić 
wyobraźnię zwiedzających, tym bar-
dziej, że kilkaset metrów dalej znaj-
duje się świetnie zachowany renesan-
sowy dwór, o którym obok. 

Poza Złotym Młynem jeszcze tyl-
ko kościół, który powstał pierwot-

nie ok. 1492 r. jest tym zabytkiem, 
który świadczy o statusie Warty Bo-
lesławieckiej sprzed lat. I o długim 
życiorysie tej wsi, która jest dziś na 
wskroś nowoczesnym organizmem 
gospodarczym, jaki zaistniał nie na 
dochodach z turystyki, tym bardziej 
nie na złocie, a na… kamieniu. Wa-
piennym i piaskowcu. Można więc 
stwierdzić, że zamożność Warty 
stworzyło… morze, bo to ono pozo-
stawiło osady, które po milionach lat, 
zamieniając się w użyteczne dla bu-
dowlańców minerały, pozwoliło na 
sukces. A że naukowcy przebąkują, iż 
tereny gminy dają bardzo obiecujące 
wyniki w badaniach potencjalnych 
złóż rud miedzi, co może pozwolić 
w perspektywie kilku dekad na stwo-
rzenie tu kopalń podobnych, jak pod 
Legnicą, Lubinem czy Polkowicami, 
to o los 800-letniej wsi można być 
spokojnym.

800 lat Warty

Zamożność (niekiedy) 
na kamieniu się rodzi

Co „noszą”
 w sobie jajka?

Jajka zawierają żelazo, więc zapo-
biegają anemii. Kurze jaja mają 1,89 
mg żelaza w 100 g, a samo żółtko – 
jeszcze więcej. Zdecydowanie więcej 
żelaza mają jaja gęsi, później kaczek, 
przepiórcze, a najwięcej – indycze – 
ponad 4 mg/100 g. Żelazo wspomaga 
produkcję hemoglobiny, odpowie-
dzialnej za transport tlenu z płuc do 
różnych komórek ludzkiego organi-
zmu.

*
Jajka zawierają sporą dawkę wita-

min A, B 12 i selen.
*

Cholina, którą zawierają jajka 
wpływa na poprawę pamięci. Pobu-
dza układ nerwowy, wzmacnia zdol-
ność koncentracji. 

*
Wbrew obiegowym opiniom 

zmniejsza ryzyko zawału serca, po-
mimo, że straszy się nas, iż zawiera 
cholesterol. To prawda, ale cholina 
jest ważna dla rozkładu w organizmie 
aminokwasu zwanego homocysteiną, 
która może przyspieszać osiadanie 
cholesterolu na ściankach naczyń. 
Można więc mieć niski cholesterol, 
ale jeśli ma się podwyższony poziom 
homocysteiny, to jest się zagrożonym 
zawałem serca.

*
Jajka zapobiegają rozwojowi za-

ćmy i chronią wzrok, bo zawierają 
luteinę i zeaksatynę. Luteina działa 
jak naturalne okulary słoneczne, bo 
gromadzi się w soczewce oka  i chro-

Zając i jajko – symbole Świąt
Na 1 stronie akwarela Moniki 

Barabasz-Kwaśniak jest rodzajem 
„kartki z życzeniami” dla naszych 
Czytelników. Dlaczego zające i jajka 
są jej motywem?

Zając to jeden z symboli świec-
kich – wyjaśniają „biegli w sprawie”. 
Akurat ten zwyczaj ma niemiecki 
rodowód, który jednak – jako miły 
element świątecznego relaksu – upo-
wszechnił się w wielu krajach, także 
w Polsce, ale nie całkowicie. W Niem-
czech bowiem kojarzony jest ściśle 
z chodzeniem z koszykiem świątecz-
nym  pierwszego dnia Świąt (ale cza-
sami także przed Świętami, w Wielki 
Czwartek) i rozdawaniem słodyczy, 
niekiedy drobnych prezentów. Zając 
chadza też, oczywiście, nocą, żeby 
rano najmniejsi domownicy mogli 
znaleźć coś słodkiego w rozmaitych 
miejscach, w których je zając ukrył. 
Jest w pewnym stopniu odpowiedni-
kiem bożonarodzeniowego św. Mi-
kołaja.

Ale naczelny symbol Wielkanocy 
– to jajka, które w religii chrześci-
jańskiej oznacza odradzanie się życia 
i nadziei na życie wieczne. W nie-
których wierzeniach to właśnie jajko 
wyłoniło się z chaosu, a z jajka wy-
kluł się świat. W innych – z jaja po-
wstała Ziemia, a ze skorupy – niebo. 
Mnogość symboli, jakie niesie jajko 
jest ogromna, bo u najbliższych nam 
Słowian jajko było związane z kultem 
Boga Słońca.

A pisklęta, które stały się później 
elementem zdobniczym (ale już nie 
symbolem) ożywiają obrazy, nawią-
zujące do Świąt, dodając im wdzięku 
młodych istot. Samym pisklakom, 
występującym nawet bez fragmen-
tów skorupek, wdzięku nie brakuje, 
co widać na zdjęciu. 

A same jajka…? to już temat na 
zupełnie inną opowieść, pozbawioną 
jednak aury mistyki. 

O tym – co w nich – poniżej.

Spacer na dystansie
Kto lubi spacerować może się wy-

brać na „Łużyckie Wędrówki”, a kto 
lubi bardzo – na najdłuższą trasę tych 
„Wędrówek”, równą dystansowi ma-
ratońskiemu – 42 km. Organizatorzy 
ze Związku Gmin „Kwisa” zapraszają 
na już XVII Międzynarodowy Rajd 
(pieszy i rowerowy) po terenach Po-
górza Izerskiego, który odbędzie się 
w ostatni piątek kwietnia, 28.04.

Znika z dachów
Swego czasu materiał, który był 

absolutnym hitem budowlanym, 
a żaden szanujący się rolnik nie 
omieszkał skorzystać z przydziałów, 
by zmienić „na lepsze” pokrycie swe-
go dachu – eternit. Moda na eternit 
szybko wybuchła i szybko się skoń-
czyła, bo okazało się po okresie hos-
sy, że włókienka azbestu są przyczyną 
zachorowań na nowotwory. I zaczął 
się problem, bo ściąganie eternitu 
z dachów, jego transport i utylizacja 
jest zadaniem dużo kosztowniejszym 
niż dawniej jego zakup i ułożenie. 
A problem jest spory, bo na terenie 
Pogórza Izerskiego na dachach róż-
nych budynków leżą setki tysięcy 
TON eternitu. Jak wiele? – policzyć 
trudno, ale program usuwania eterni-
tu rozłożono na okres 2009-2032 i już 
są widoczne opóźnienia w harmono-
gramach. A o tym, że tego materiału 
jest wciąż dużo świadczy choćby fakt, 
że tylko w jednej, niedużej gminie 
Lubań tylko w ub. roku ściągnięto 
z dachów 115 ton eternitu i końca nie 
widać…

Był ich tuzin
Z dzisiejszego punktu widzenia, 

kiedy epidemia grypy „dziesiątkuje” 
mieszkańców tracących chęć do ży-
cia (bo katar) i – częściej – do pra-
cy (bo po co?), a w dbałości o swoje 
zdrowie część z nich prewencyjnie 
nie wychodzi z domu, bojąc się za-
razków trudno nam sobie wyobrazić 
miasta dawniej. Wtedy poważniejsza 
zaraza była realnym zagrożeniem ży-
cia, czego najlepszym dowodem są 
notki historyczne dotyczące Gryfowa 
Śląskiego w 1497 roku. Wtedy – jak 
zapisano z kronikach – w całym mie-
ście (fakt, że mniejszym niż dziś) po-
zostało żywych… 12 mieszkańców. 
I żaden nie mógł być pewny, że zara-
za się skończyła, a on przeżył. Warto 
to pamiętać teraz, gdy (i słusznie) 
utyskujemy na jakość i standardy 
w służbie zdrowia. 

Uczył niemców polskiego
Franciszek Mymer, pochodzący ze 

Lwówka Śląskiego naukowiec i wy-
dawca uznawany jest za pioniera na-
uczania języka polskiego w szkołach. 
Brzmi to dziwnie, ale warto wiedzieć, 
że urodzony w II połowie XVI w. 
mężczyzna był autorem rewolucyjne-
go na owe czasy słownika łacińsko-
niemiecko-polskiego i w pewnym 
sensie „protoplastą kolejnych wy-
dawców takich podręczników języka 
polskiego dla Niemców śląskich” – 
jak pisano. On i współczesny mu inny 
lwówczanin, Jan Cerasinus, dzięki 
temu, że w okresie ich młodości we 
Lwówku funkcjonowały stypendia 
dla zdolnych uczniów, wyjechali póź-
niej do Krakowa i tam zrobili karierę 
naukową, a Cerasinus – także po-
lityczną. Był nie tylko prawnikiem, 
ale i wójtem sądu wyższego na kra-
kowskim zamku. Może znalazłyby 
się w mieście, skąd pochodzą jakieś 
dwa, nienazwane jeszcze miejsca, by 
przypomnieć o nich w XXI w.?

Mirsk i Duba
W lutym 2017 r. Mirsk podpisał 

umowę partnerską z czeską miej-
scowością Duba. Burmistrz Andrzej 
Jasiński i starostka Zdenka Sepso-
va złożyli podpisy pod uroczystym 
aktem, co wcześniej odpowiednimi 
uchwałami  przyjęły rady obu miast. 
Odwiedziny przedstawicieli Mirska 
w Dubie zaowocowały niespodzian-
kami, bo trudno się nie zdziwić, gdy 
w przedszkolu w maleńkim mia-
steczku mirszczanie zobaczyli… sau-

nę, którą przedszkolaki z Duby mają 
do dyspozycji na co dzień. W tej sy-
tuacji fakt, że w szkole podstawowej 
widzieli mikro-zoo zrobił już nie-
co mniejsze wrażenie. Umowa obu 
miast ma na celu nie tylko wzajemne 
odwiedziny, przede wszystkim daje 
prawne szanse do wspólnego apli-
kowania o środki unijne na wspólnie 
realizowane programy.

Duba nie jest pierwszym miastem 
czeskim, z którym Mirsk łączy się 
umowami partnerskimi, a dotych-
czasowe efekty współpracy dają gwa-
rancję sukcesu.

Kościół w Warcie Bolesławieckiej pw. 
Narodzenia NMP, wzmiankowany 
1305, zbudowany ok. 1492, jeden 
z najstarszych zabytków gminy
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Dwór renesansowy w Warcie Bole-
sławieckiej, jeden z najpiękniejszych 
obiektów w tym stylu na Dolnym Ślą-
sku (i jeden z największych) powstał 
ok. 1540 r., ale rozbudowywany był 
później… niemal dwieście lat, aż do 
1612, kiedy zyskał swoją ostateczną 
bryłę. Zdaniem historyków świadczą 
o tym m.in. daty na portalach, bo-
wiem dokumentów pisanych za wiele 
z tego okresu nie zostało.

Obliczono, że dwór ma ok. 
1.000 m2 powierzchni i 11.340 m3 
kubatury. Przepiękne elewacje, od 
wschodu – pięć szczytów fasady, od 
południa – cztery, z reguły rodzaj ich 
zdobień jest odmienny.

Ale sam dwór jest tylko częścią 
kompleksu zabudowań, bo trze-
ba doliczyć także budynek bramny 
(z XVI w.), zabytkowe obory, mu-
rowaną stodołę (to z kolei zabytki 

XVII-wieczne. I park – dawny ogród, 
o sporej powierzchni 5,5 ha. Leżą-
cy nad malowniczym stawem dwór 
jest dziś obiektem prywatnym, sie-
dzibą dużego gospodarstwa rolnego, 
niemniej działalność rolnicza toczy 
się w sporej odległości od głównego 
obiektu, więc nic nie zakłóca obrazu.

W swojej historii dwór miał też mo-
menty krytyczne, jednym z nich była 
końcówka napoleońskiej kampanii. 

Walczące ze sobą strony w sierpniu 
1813 r. plądrowały zabytek bezlito-
śnie, niemniej uniknął on pożaru. 
Dzięki temu doczekał XXI w. nę-
kany tylko wpływem warunków 
atmosferycznych. Stąd trwająca od 
kilku lat rewitalizacja jest zdecy-
dowanie łatwiejsza, niż przy okazji 
zabytków, które trzeba „sztukować” 
nowoczesnymi elementami. 

Lwówku wystawiać wyłącznie „mi-
neralnych paciorków”, tylko okazy, 
budzące ciekawość autorytetów w tej 
branży. To się nam udało.

Dlatego powstała idea tematycz-
nych wystaw, na które ściągają znaw-
cy, a eksponaty tam prezentowane 
są własnością wybitnych i uznanych 
kolekcjonerów z całego świata. Stąd 
LLA obroniło się przez dwie dekady, 
bo jest spotkaniem wartościowym 
dla wszystkich. Jedni kupują dro-
biazgi, drudzy podziwiają „klejnoty 
wśród minerałów” na corocznej wy-
stawie, która jest największą atrakcją 
dla smakoszy i „zwyczajnych” wi-
dzów. A sto dni po Lecie (tyle trwa 
coroczna wystawa) organizowany 
jest Sejmik Mineralogiczny, na któ-
ry zjeżdżają znowu kolekcjonerzy, 
ofiarowujący swoje zbiory na takie 
wystawy. Żeby spiąć udanie wszyst-
kie sprawy kolejnej wystawy, to jej 
organizacja rozpoczyna się… półtora 
roku wcześniej, bo inaczej logistyka 
przedsięwzięcia byłaby nie do opa-
nowania. Dla ilustracji –  organizacja 
wystawy w roku 2018 powinna być 
rozstrzygnięta właśnie teraz.

– Organizowane przez nas wysta-
wy są bezcenne – mówi T. Dzieżyc – 
bo nie ma w Polsce innego miejsca, 
gdzie można zobaczyć tak skompo-
nowany „temat mineralogiczny”. Ale 
przecież każdy eksponat ma jednak 
swoją wartość, więc obliczyliśmy, że 
wystawa zorganizowana na XIX Lato 
Agatowe miała wartość… 1.200.000 
euro! Siłą rzeczy jej przygotowanie, 
transport eksponatów w obie strony, 
recepcja wystawców, a wcześniej – 
koncepcyjne rozstrzygnięcia muszą – 
niestety – kosztować. Ale warto mieć 
świadomość, że koszt organizacji wy-
stawy jest potężną dawką promocji. 
Nieoszacowanej wartości.

Władze miasta zdają sobie z tego 
sprawę. Kiedy rozmawialiśmy z bur-
mistrz Lwówka, Mariolą Szczęsną, 
podkreślała, że warto wzmocnić ten 
przekaz promocyjny choćby specjal-
nym wydawnictwem, bo Lato Agato-
we jest już majątkiem gminy samym 
w sobie. Stanowi rozpoznawalną 
markę nie tylko w Europie. – Ale też 
warto zdawać sobie sprawę z tego – 
powiedziała M. Szczęsna – że każdy 
rok musi być wartością dodaną, bo 
jeśli przyjeżdżający tu kwiat kolek-
cjonerów uzna, że przedsięwzięcie 
stanęło w miejscu i poczuje się roz-
czarowany, to jedna nieudana edycja 

LLA sprawi, że szkody na wizerunku 
będą już nie do odrobienia. 

– Nie liczyliśmy, jak wielkiej wagi 
minerały przyjeżdżały do nas przez 
dwadzieścia lat – uśmiecha się T. 
Dzieżyc. – Szacuje, że przez Lwó-
wek przewinęło się w tym okresie 
KILKASET TON najpiękniejszych 
minerałów, co najmniej. Ważniejsi 
dla nas są ludzie. Każdy znany ko-
lekcjoner i wystawca przywozi ze 
sobą – dosłownie i metaforycznie – 
co najmniej kilku klientów. Poprawa 
w tym względzie musi następować co 
roku, bo wyższe zyski sprzedających 
okazy i biżuterię przekładają się na 
siłę zainteresowania kolejną wizytą  
w lipcu następnego roku we Lwówku. 
A to z kolei może nam – w przyszło-
ści, nawet już niedalekiej – pozwolić 
na stosowanie innych cen za stoisko. 
Trzeba jednak wykazać cierpliwość 
i budować wytrwale markę LLA. 
W jubileuszowym, XX lecie Agato-
wym będziemy gościć przedstawi-
cieli 25 krajów świata, także z Afry-
ki, Ameryki, czy Azji. Od pewnego 
czasu przyjeżdża trójka Chińczyków. 
Oni wszyscy przywożą swoje, ale 
oglądają nasze, polskie minerały. 
A pożytki miasta i gminy są oczywi-
ste, także finansowe. Nie wszystkie 
wpływają wprost do budżetu gminy, 
ale obroty w sklepach i rozmaitych 
firmach usługowych w tym czasie są 
z pewnością znacząco większe.

Ozdobne kamienie – to rodzaj 
mistyki. Walonowie w swoich płasz-
czach, cięcie i szlifowanie agatów na 
oczach widzów… Duchowy patron 
imprezy, o którym wciąż się pamię-
ta, i którego nazwisko wciąż przewija 
się na plakatach, jakby był tu obec-
ny mimo, że Juliusz Naumowicz, 
propagator i entuzjasta tutejszych 
minerałów już od kilku lat nie żyje. 
Ale ten patronat – to rodzaj legen-
dy przypisanej wydarzeniu. – Ten 
klimat – mówi T. Dzieżyc – jest też 
elementem całego Lata Agatowego. 
Gdyby nie on, to właściwie byłyby po 
prostu kiermasze, koncerty i gastro-
nomia. A Lwóweckie Lato Agatowe 
– to nie tylko czas i miejsce, a rodzaj 
magnetycznej magii. Nie tylko dla 
nas, ale dla dziesiątków tysięcy ludzi, 
którzy bez tego być może nigdy nie 
przyjechaliby do Lwówka Śląskiego, 
choć to miasto i bez minerałów jest 
warte odwiedzin. Tylko, że trzeba się 
o tym przekonać, a LLA dobrze temu 
służy. 

XX Jubileuszowe Lwóweckie Lato Agatowe

MAgiA kAMieniA
Dokończenie ze str. 1

XX
Lwóweckie
Lato
Agatowe
14-16 lipca
2017 r.

Perła renesansu w Warcie Bolesławieckiej

Zamek w Starej Kamienicy trwał 
w kompletnej ruinie przez kilka wie-
ków. Pozostało zeń niewiele – trochę 
zawalających się podziemi, fragment 
wieży i efektowne skrawki mostu ar-
kadowego, który prowadził ponad 
fosą za zamkowe mury.

O tym, że jest planowana jego głę-
boka rewitalizacja – pisaliśmy w jed-
nym z poprzednich wydań „Ech Izer-
skich”, ale planować zawsze łatwiej, 
niż budować i często na planach się 
kończy szczytna idea. W przypadku 
starego zamku w Starej Kamienicy 
jest jednak – na szczęście – zupełnie 
inaczej. Widać już pierwsze efekty 
starań Fundacji Chudów (tej samej, 
która opiekuje się Wieżą Rycerską 
w Siedlęcinie, w gminie Jeżów Su-
decki, także w obszarze Partnerstwa 
Izerskiego). Wycięto wszystkie (kil-
kudziesięcioletnie czasami!) samo-
siejki z terenu zamku, odgruzowano 
znaczną część fosy, a przede wszyst-
kim – odbudowano już wspomniany 
most arkadowy. Przypominamy, że 
główną częścią rewitalizacji ma być 
nowa funkcja wieży. Po zabezpiecze-
niu jej istniejących fragmentów sta-
nie się ona punktem widokowym, na 
szczyt którego prowadzić będzie cały 
ciąg schodów.

Stary jak nowy w Starej kamienicy 
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Jeden z gatunków, który na terenie Pogórza 
Izerskiego jest obficie reprezentowany, a w do-
datku – jest ponoć ulubieńcem ludzi z tych ob-
szarów i to od dawna, a precyzyjnie  – od daw-
nych Słowian. To buki.

Słowianie ponoć szczególnie cenili sobie ro-
śliny użyteczne, które przynosiły wymierne ko-
rzyści. A buki właśnie takie są, poczynając od 
wzgardzanych obecnie ich owoców. Jadane przez 
ludzi, były i są wyjątkowo poszukiwaną karmą 
zwierząt, dzików, wiewiórek, czy jeleni, więc ob-
szary zalesione buczyną były świetnym terenem 
polowań.

U Słowian buki miały znaczenie wręcz mi-
styczne – ich potężne korony, jedne z najwięk-
szych (poza dębami) przypominały ludziom 
głowę, czyli miejsce, gdzie rodzi się myśl i moc. 
W cieniu buczyny powstawały kurhany (choćby 
znane nam z okolic Białogórza pod Zgorzelcem), 
bo ta szczególna przestrzeń była otoczona tajem-
nicą. Zdaniem Słowian w koronach takich drzew, 
jak buki, czy dęby mieszkał bóg. Zjadano młode 
liście buka, by poznać „język drzewa”), a z szu-
mu liści starano się odczytać wróżby i przewidy-
wać przyszłość.

Drewno buka też było niezwykle użyteczne, 
używane w kowalstwie, które z kolei stanowiło 
jedno z najważniejszych rzemiosł. Rzadko któ-
re drewno, spalane w ognisku, ma taką wartość 
kaloryczną. Używane więc było też do kremacji 
zwłok ludzkich. Trudno zresztą dziwić się daw-
nym Słowianom, którzy żywili swoisty lęk przed 
bukami, skoro właśnie drzewo bukowe jest ze 
swojej natury szczególnie odporne na uderzenia 
piorunów. Ze względu na gładką korę ładunek 
elektryczny wręcz „ślizga” się po nim i z reguły 
nie pozostawia widocznych uszkodzeń, szcze-
gólnie wtedy, gdy burzy towarzyszy deszcz, uła-
twiający przepływ energii do ziemi. Już mocarne 
dęby mają z piorunami dużo trudniejszą prze-
prawę i często są przez nie rozłupywane. Czyż 
nie mogło więc być prawdą, że Swaróg – bóg sło-
necznego światła i ognia krył się w listowiu buka 
w postaci słonecznych strug i smużek?

Niektórzy uczeni twierdzą wręcz, że słowo 
„bukwa” – „litera”, pochodzi właśnie stąd, że na 
bukowym drewnie Słowianie zapisywali pierw-
sze litery i dlatego powstał zbitek „buk wa”. Do-
wodzą też, że nieprzypadkowe jest fonetycznie 
tożsame słowo „buk” i „bóg”.

Buki, o czym mało kto słyszał, trafiły do lite-
ratury i były elementem opisu przyrody wielkich 
polskich autorów. Stanisław Żeromski w „Powie-
ści o Udałym Walgierzu” pisał m.in.: (…) a na 
polanie – buki niezmierne, buki głuche, buki 
piorunowe, kępą samotną królują. Głowy ich… 
zawżdy we mgłach. Ramiona konarów krzyżu-
ją się między sobą (…) z dala tu płyną potężne 

chmury nocować na widłach konarów, owijać 
się o wielkie śniaty. Z gałęzi buków zstępu-
ją i rozchodzą się w różne strony na garbatą 
i płaską ziemię, dzikie, srebrno siwe pawęże 
gradowe… senne kądziele dżdżu. Tam, w sta-
lowych gałęziach hodują czerwone wstęgi pio-
runu (…).

Jak widać autor, znany młodzieży przede 
wszystkim z twórczości pro-patriotycznej, 
choć gorzkawej, zauważał w bardzo po-
etyckiej formule, mistykę bukowych gajów. 
Zachęcamy do spacerów w lasach Pogórza Izer-
skiego, choćby w rezerwacie Góra Zamkowa we 
Wleniu, gdzie i buczyny dostatek, i nastroju do 
refleksji nie brakuje, bo przecież to miejsce bo-
gate nie tylko w buki, ale i chroniony prawem 
czosnek niedźwiedzi, i zabytki historii. 

***
Ale nie tylko buki. Spośród sosnowatych 

(115 gatunków w świecie, w tym limby i pinie), 
najobficiej w Polsce reprezentowana sosna zwy-
czajna produkuje, jako „dorosły, 60-letni osob-
nik”  tyle tlenu, ile potrzebują go trzy osoby. Jej 
istnienie też niesie mistyczne refleksje, bo mówi 
legenda, iż odpoczywając w kraju nad Wisłą, 
Bóg ulitował się nad terenami pełnymi piachów 
i stworzył właśnie sosnę i dziewannę, którym 
uboga gleba nie przeszkadza w bytowaniu.

Sosna jest jednym z tych gatunków drzew, 
które umierają tylko raz – po ścięciu nigdy nie 
wypuszcza nowych pędów z resztki pnia. Ale 
ciężkie rany zadane przez człowieka (choćby 
dawniej, przy poborze żywicy) potrafi zaleczyć 
sama, a takich zdolności nie ma ani swojska 
lipa, ani kasztan, który przywędrował do nas 
z południa kontynentu.

W dodatku sosna leczy człowieka. Wywary 
z pączków, igieł, czy zielonych szyszek stosowa-
no w leczeniu szkorbutu, reumatyzmu, gruźlicy, 
i in. Syrop  sosnowy pomaga w nieżytach gór-
nych dróg oddechowych, a bursztyn (skamie-
niała żywica) był amuletem, a dziś – surowcem 
do efektownej biżuterii.

Sosna – to inspiracja dla twórców. Znane są 
przepiękne obrazy lasów rosyjskiego malarza 
(nomem omen nazwiskiem Szyszkin). Była też 
motywem dla poezji Teofila Lenartowicza (…) 
był pagórek piaszczysty, na nim każdej wiosny, 
złociły się dziewanny i szumiały sosny (…),  
pojawiała się w wierszach Kazimierza Przerwy-
Tetmajera (…) samotna limba szumi na zboczu 
stromem, u stóp jej czarna przepaść zasłana 
złomem (…), przy czym „złom” należy rozu-
mieć jako wielkie,  pokruszone głazy. A i Ste-
fan Żeromski w opowieści o doktorze Judymie 
(„Ludzie bezdomni”)  pisał o sośnie, stojącej 
nad krawędzią kopalnianego zawaliska, jako 
o miejscu, w którym Judym rozmyślał o swoim 

życiu, a owo posadowienie, sosny było rodzajem 
ilustracji stanu ducha doktora i jego życiowych 
dylematów wewnętrznego rozdarcia. 

***
Czy drzewa „zakorzeniły się” w kulturze pol-

skiej?
– Oczywiście – pada natychmiastowa odpo-

wiedź w trakcie jednej z dyskusji. Możemy wręcz 
mówić o „polskich drzewach”, bo rozmaite kra-
jobrazy są związane właśnie z tymi gatunkami. 
Jednocześnie mają wiele odniesień do różnych 
przejawów kultury.

Choćby – wierzba płacząca, którą w naszą na-
rodową pamięć wpisał Fryderyk Chopin, które-
go pomnik, grającego pod drzewem, stoi w Ła-
zienkach. Albo brzoza. Ona z kolei towarzyszy 
nam od powstań. Jest też powieść „Brzezina”, 
Jarosława Iwaszkiewicza i film na jej podstawie, 
w reżyserii Andrzeja Wajdy. Brzoza kojarzy się 
(poza najnowszymi odniesieniami) z walkami 
powstania styczniowego, ale nie tylko, bo prze-
cież jest to element polskiej martyrologii, nawet 
w muzyce pop. W piosence „Czerwonych Gitar” 
słyszymy: (…) dróg przebytych kurz, cień siwej 
mgły. Tylko w polu biały (brzozowy – przy. aut.) 
krzyż, nie pamiętam już, kto pod nim śpi . Albo 
Rozszumiały się wierzby płaczące…, która była 
pieśnią wspomnieniową, a ze względu na to, że 
wpadała łatwo w ucho, stała się też swoistą pie-
śnią biesiadną.

Trochę to rzewne…
– Takie jest, ale mamy też drzewo symbolizu-

jące siłę i dumę. Jeden z kandydatów na prezy-
denta Polski swego czasu nagrał spot reklamowy 
z udziałem dębu „Bartek” mówiąc wówczas, że 
to niemy świadek naszych dziejów był w cza-
sach chwały i kiedy pokolenia Polaków odda-
wały życie za niepodległość. Jest i odnośnik do 
historii polskiej poezji – lipa. Głównie ta czar-
noleska, Jana Kochanowskiego. Faktem jest, że 
pierwszym skojarzeniem jest Urszulka, więc 
też niewesołe. Ale są i drzewa, które wpisują się 
w kochliwą naturę młodych ludzi…

– Czyżby? – pytamy.
– Choćby jawor! Już miesiąc zaszedł, psy się 

uśpiły i coś tam klaszcze za borem, pewnie mnie 
czeka mój Filon miły, pod ulubionym jaworem 
(…). Może więc jednak w drzewach, jak w życiu, 
odbija się wszystko, co ważne, od narodzin, do 
cierpienia i miłości, aż do śmierci.

Urok drzew, romantyzm lasów

Drzewa „herbowe” i „pomnikowe”

Dwie gminy Pogórza Izerskiego maja drze-
wa w herbie; Wleń – brzozę, a Olszyna – olchę. 
W dodatku, co jest oczywiste, nazwa tej drugiej 
pochodzi właśnie od nazwy gatunku drzewa. 
Trudno o lepszy dowód wysokiego uhonorowa-
nia drzewa, jak wpisanie go do herbu.

A niezależnie od wszystkich innych drzew 
– pomników przyrody na Pogórzu Izerskim 
drzewo ma też swój pomnik… kamienny. Jed-
nym z elementów obchodów jubileuszu Lasów 
Państwowych było właśnie odsłonięcie pomni-
ka drzewa, podarowanego przez sponsora (tekst 
i zdjęcie obok).

Drzewo w piosence polskiego barda

Zmarły w marcu 2017 r. znany twórca pio-
senek „z drugim dnem”, Wojciech Młynarski, 
napisał tekst piosenki „Moje ulubione drzewo”, 
a że autor był człowiekiem wielce przewrotnym 
i podsuwającym swoim fanom rozmaite asocja-
cje z politycznym podtekstem w rodzaju „przyj-
dzie walc i wyrówna”, „nic, że droga wyboista, 
ważne, że kierunek prosty”, komentujące złośli-
wie polską rzeczywistość w latach 70-tych ub. 
wieku, to i w piosence o drzewie (2004), dał po-
pis swojego talentu, pisząc tekst o… leszczynie 
i wyjawiając, dlaczego to jego drzewo ulubione.

„(…) Moje ulubione drzewo, leszczyna, lesz-
czyna  //  Jak ją za mocno przygiąć w lewo – to 
w prawo się odgina.  //  A jak za mocno przygiąć 
ją w prawo – to w lewo bije z wprawą  // A stara 
sosna szumi radosna: Brawo! Brawo!  (…)”.

Aforyzmy o drzewach

„Z jednego drzewa krzyż i motyka”

„Na drzewie dobrych intencji jest wiele kwia-
tów, lecz mało owoców” – powiedział Konfu-
cjusz (co w przysłowiu polskim brzmi nieco 
inaczej – „dobrymi intencjami piekło wybruko-
wane”, ale jest też ładniejsza wersja, bliższa drze-
wom – „Od słowa do uczynku tak daleko, jak od 
liścia do korzenia”, lub „Drzewo pychy pięknie 
kwitnie, lecz mało owoców daje”.

Są i kokieteryjne „Wiśnia i kobieta rumie-
nią się, gdy dojrzewają” lub „Zakochany jest 
jak człowiek w lesie – zapatrzony w jedno tyl-
ko drzewo” , ale inne powiedzenie przestrzega: 
„Uważaj, by patrzenie tylko w jedno drzewo nie 
stało się powodem twojego upadku z potknięcia 
o korzenie innego”.

I abstrakcyjne: „Wlazł na gruszkę, rwał pie-
truszkę, cebula leciała”.

„Drzewo wolności” trzeba podlewać krwią 
patriotów i tyranów – Abraham Lincoln.

Porażające? Czy prawdziwe?

Sabina jest nadzwyczajna. O różnych istotach 
noszących to imię można zapewne powiedzieć 
wiele dobrego, ale ta nie ma sobie równych. Jaka 
bowiem inna Sabina ma… 20 m wzrostu i jakieś 
230 cm w … mhm… powiedzmy – talii.

Sabina – to leszczyna, jedno z drzew ro-
snących w przypałacowym parku w Sobocie. 
Leszczynę kojarzymy zazwyczaj z krzewem, ale 
Sabina – leszczyna turecka – jest drzewem, i to 
faktycznie imponującym, wręcz pomnikowym. 
Jest uznana oficjalnie za pomnik przyrody.

Postaramy się w kolejnych wydaniach „ech 
izerskich” zaproponować naszym Czytelni-
kom swoistą antologię twórczości, dla której 
inspirację stanowiły drzewa reprezentowa-
nych u nas gatunków.

Sabina

Fragment drogi w okolicach Włosienia jest szczegól-
nie malowniczy o każdej porze roku. Mimo, że nie rosną 
tam drzewa pomnikowe.

Ostatnie tygodnie przyniosły wiele kontrowersji w sprawie drzew. Nie będziemy wdawać się 
w dyskusje i opisywać argumenty stron sporu, bo inne media zrobiły to już wcześniej i nie ma 
potrzeby dopisywania czegokolwiek. Każdy ma już jakąś opinię. Ale warto postrzegać las, a nawet 
pojedyncze drzewa, jako obrazy, które niosą rozmaite refleksje ludziom szczególnie wrażliwym.

Chcemy tym tekstem zwrócić uwagę na drzewa – czym są? W przyrodzie, ale też w kulturze. Jakie 
miejsce zajmują w naszej zbiorowej wyobraźni? W końcu – Pogórze Izerskie to ogromne obszary 
lasów, na które z reguły nie zwracamy uwagi, chyba, że przy jubileuszach, jak – dla przykładu – nad-
leśnictwa Lwówek Śląski.

(fot. z internetu)

Aleje Pogórza
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Nie zapobiegniemy nawalnym deszczom, 
które w jednej chwili podnoszą do kilu metrów 
poziom wody w strumieniach i potokach, któ-
rych właściwie nie widać. Czarny Potok, czy Ol-
szówka są niewinnymi ciekami, ale po godzinie 
deszczu mogą z impetem furii znieść mosty i ro-
zerwać drogi, czego niejednokrotnie doświad-
czyła choćby Olszyna. Tu właśnie wystawiono 
pomnik… powodzi, by wskazywał poziom, jaki 
może osiągnąć malutki strumień, płynący na co 
dzień kilka metrów poniżej jezdni.

Wiele miejscowości Pogórza Izerskiego 
w swojej historii cierpiało ogromnie w okresie 
deszczów, bo nagłe wezbranie wód rzek i poto-
ków oznaczało trudny do opisania dramat lu-
dzi i zwierząt, niezwykłych rozmiarów straty 
materialne, a czasami – śmierć. Dla przykładu 
– tylko w Małej Wsi Górnej powódź z 1880 roku 
pochłonęła 4 osoby, zmyła do szczętu 3 gospo-
darstwa, a trudno było zliczyć ilość zwierząt 
w potopionych stadach. A przecież później była 
powódź z roku 1897. Utonęło wówczas około 
50 osób, a straty materialne były na tyle duże, 
że ówczesne państwo pruskie postanowiło o bu-
dowie wielkich zapór, by „raz na zawsze” prze-
rwać dominację rzek. Powstały wówczas zapory 
i elektrownie, m.in. na Złotnikach, w Leśnej, ale 
i w Karpaczu na Łomnicy, kilka suchych zbior-
ników, a przede wszystkim – Zapora w Pilcho-
wicach. Jej oficjalne otwarcie, piętnaście lat po 

powodzi, w 1912 roku było ogromną uroczy-
stością państwową.

Sto lat później wmurowano jubileuszową ta-
blicę pamiątkową.

Współcześnie – i całe szczęście – staramy 
się traktować zagrożenie powodziowe i pamięć 
o powodziach nie jako okazję do stawiania ko-
lejnych pomników, a… czujników. W końcu 
marca 2017 r., więc niejako też w jubileusz, na 
120-lecie najstraszniejszej powodzi na Pogórzu 
władze Powiatu Lubańskiego podpisały z dy-
rektorem IMGW we Wrocławiu, Ryszardem 
Kosierbem, umowę na instalację 11 czujników 
na małych rzekach i potokach, głównie dopły-
wach Kwisy, w tym właśnie w gminie Olszyna, 
ale i okolicznych. Za kwotę 700 tys. zł będą nie 
tylko zakupione i umieszczone, ale i wpięte 
w sieć IMGW.

– Z pozyskanych informacji wynika – po-
wiedział nam burmistrz Olszyny, Leszek Leśko 
– że to zintegrowanie z siecią Instytutu oznacza 
w praktyce, że każdy mieszkaniec będzie mógł 
na własnym komputerze sprawdzić stan wód 
„online”. Ta spora kwota jest zapłatą nie tylko za 
same czujniki i ich zainstalowanie, ale też za ich 
konserwację przez pięć lat. Czujniki nie chronią 
przed powodzią, jednak pomogą w niwelowa-
niu jej skutków, a precyzyjnie – w najszybszym 
z możliwych tempie ostrzegania mieszkańców 

w sytuacji nagłego podniesienia stanu wód. 

Na kamiennej tablicy wyryto napis: „50 lat la-
sów państwowych, Lwówek, 1995”, a na tablicy 
poniżej, na postumencie pomnika, wmurowanej 
20 lat później: „70 lat Nadleśnictwa Lwówek Ślą-
ski, 1945-2015” oraz cytat z wypowiedzi papieża 
Jana Pawła II do leśników: „Niech Wasza praca 
pomoże zachować piękno polskich lasów dla 
dobra naszej Ojczyzny i jej mieszkańców”. 

Nobla w dziedzinie literatury z 1912 r. – Tak, jak 
on pisał o lasach izerskich – wspomina – nie po-
trafi chyba nikt. Urzekające są jego opisy przyro-
dy. Zakochałam się na tyle w jego twórczości, że 
„z rozpędu” skończyłam germanistyczne studia 
licencjackie, żeby móc ją poznawać w oryginale. 
Szukałam jego śladów nie tylko w Szklarskiej Po-
rębie (w tamtejszym Nadleśnictwie pracowałam 
18 lat), ale potem w Jagniątkowie, Szczawnie, 
czy Sokołowsku. I te wędrówki śladami noblisty 
przekonały mnie do Dolnego Śląska. A kiedy – 
dzięki swojej pracy – zaczęłam poznawać bliżej 
ludzi tu mieszkających, to już wiedziałam, że to 
jest dobre miejsce do życia.

Pogórze Izerskie ma dla niej coraz mniej ta-
jemnic, choć we Lwówku pracuje nie za długo. 
Do pracy dojeżdża prawie godzinę codziennie, 
ale to nie jest czas zmarnowany. Jadąc słucha 
książek, nagranych w systemie audio. – O czym 
one są? – pytamy.

– Jak to o czym? – odpowiada. – O lesie, co 
oczywiste, o drzewach. Jest taka, którą poleciła-
bym każdemu, kto chciałby choć troszkę zacząć 
poznawać las – „Sekretne życie drzew”. Napisał 
ją leśnik – pasjonat o lasach, w których praco-
wał. Ale zawarte tam treści są uniwersalne, każ-
dy może z jej pomocą poznawać sekretne życie 
lasów izerskich, do czego namawiam.

Do tego sekretnego życia izerskich lasów wró-
cimy w kolejnych wydaniach „Ech Izerskich”. 

Wbrew potocznym wyobrażeniom, budo-
wanym m.in. na pamiętaniu o tym, że jeszcze 
niedawno kobiety w zasadzie w lasach nie pra-
cowały, dziś jest ich w izerskich nadleśnictwach 
sporo i obejmują – jak choćby we Lwówku Ślą-
skim, czy Świeradowie-Zdroju coraz bardziej 
znaczące stanowiska, ale to już temat na zupeł-
nie inną publikację. 

– Jak się zostaje leśnikiem? – Szybko! – odpo-
wiada (bez chwilki zawahania) Alina Sudoł-Kor-
nalewicz, zastępczyni nadleśniczego we Lwówku 
Śląskim. – To może być przywilejem każdego, 
ale trzeba tego bardzo chcieć. Ja chciałam. Za-
mierzałam po ukończeniu szkoły podstawowej 
pójść do Technikum Leśnego, ale w Lesku (Pod-
karpackie) w tamtych czasach dziewczyn nie 
przyjmowali. Byłam tak zdeterminowana, że 
zdecydowałam się na „drogę okrężną”,  to zna-
czy liceum i studia na leśnictwie Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Krakowie. Okazało się, że 
w tym przypadku „okrężnie” znaczy – szybciej. 
Liceum było cztero-, a technikum – pięciolet-
nie, więc moi koledzy ze szkoły podstawowej 
studia i pracę w lesie zaczęli później.

Nadleśnictwo we Lwówku jest ogromne – 18 
tys. hektarów w pięciu powiatach na obszarze 
12 gmin, to znaczy – 836 kompleksów leśnych, 
na różnych glebach i działkach bardzo różnej 
wielkości. Od 2.000 ha, do… mniejszych niż 1 
ha powierzchni. – Ale każdy kompleks dla lasu 
jest tak samo ważny – przekonuje A. Sudoł. – Te 
ogromne mają kapitalne znaczenie gospodarcze, 
a te malutkie tworzą środowisko przyrodnicze, 
urozmaicają krajobraz, a na ich terenie drzewo-
stan jest najbardziej zróżnicowany gatunkowo.

– Teraz mogę się przyznać – mówi nasza 
rozmówczyni – że Dolny Śląsk nie podobał mi 
się, gdy tu przyjechałam. Jest zupełnie inny, niż 
region, skąd pochodzę. Zimy może nie są tak 
mroźne, ale trwają dłużej i śniegu jest więcej, bo 
tu dociera klimat atlantycki, a tam – sięga kon-
tynentalny. Inne są też relacje międzyludzkie… 
wszystko jest odmienne.

Do Dolnego Śląska przekonał Alinę Sudoł…  
nieżyjący już od ponad pół wieku Gerhard 
Hauptmann, zmarły w 1946 r., laureat Nagrody 

kobiety wchodzą do lasu

Jeszcze się na dobre nie zaczął marzec, 
a już 2.03. wichura, która – wedle informacji 
TV – najboleśniej na Dolnym Śląsku dotknęła 
miejscowości powiatu lwóweckiego, przynio-
sła wiele szkód. W południe „odleciał” dach 
przyszkolnej hali sportowej we Wleniu, póź-
niej fragment pokrycia dachu z gospodarstwa 
w Sobocie, Żerkowicach i – doświadczanym 
ostatnio głównie przez powodzie _ Uboczu. 
Strażacy różnych OSP wyjeżdżali w powiecie aż 

25 razy do różnych interwencji, głównie przy 
zwalonych przez wichurę drzewach. Na zdję-
ciu: przed samochodami jadącymi z Pasiecz-
nika do Wojciechowa i Golejowa padło drze-
wo (świerk), na szczęście – kierowcom udało 
się wyhamować pojazdy. Być może dlatego, 
że jechali wyjątkowo ostrożnie i niespiesznie, 
bowiem obficie padał gruby śnieg, który pod-
rywany przez wiatr, ograniczał widoczność do 
minimum. 

P O W i A ł O 

Lepsze czujniki, niż pomniki

Ostrzegą przed powodzią 

Pomnik w Olszynie, oznaczono poziomy powodzi 1880 
i 2012 r.

Tablice na Zaporze Pilchowickiej

grusza w grudzy
Rosnąca na skraju wsi Grudza grusza jest 

najprawdopodobniej najstarszym drzewem 
tego gatunku nie tylko na Dolnym Śląsku, ale 
w całej Polsce. Dendrolodzy liczą, że może 
mieć nawet 450 lat. Wiek tej gruszy jest zadzi-
wiający z dwóch powodów: drzewa owocowe 
nie są poddawane takiej ochronie, jak inne, 
a po drugie z reguły nie dożywają tak sędzi-
wego wieku.

Pogórze Izerskie pełne jest drzew pomniko-
wych, „flagowym” drzewem jest oczywiście cis, 
a wśród starych drzew tego gatunku egzem-
plarz rosnący w Henrykowie Lubańskim jest 
zdecydowanie najstarszym drzewem w Polsce 
w ogóle. Liczy ok. 1200-1300 lat.

Fragment tego cisa (bowiem jedna część 
pnia odpadła kilkanaście lat temu), znajduje 
się w siedzibie Karkonoskiego Parku Narodo-
wego w Jeleniej Górze – Sobieszowie.
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dziej są „wizerunkowe”. Są stodoły z szachulco-
wymi ścianami, studnie, święta figurka, wzdłuż 
pól biegną miedze, przy nich rosną niekiedy 
stare drzewa owocowe… Wszystko wygląda, 
jak nie do końca rzeczywisty obrazek wsi, któ-
ra swoje miejsce kilka wieków temu znalazła 
na wyniesieniu wśród rozfalowanych wzgórz. 
I wciąż trwa, trochę na przekór rozpędzonym 
czasom. 

To Tarczyn. 
I w tej wsi, właściwie – miniaturce wsi – po-

wstał pomysł, by stworzyć z niej, ale i w najbliż-
szych  jej okolicach „park kulturowy”, którego 
celem jest ochrona układu przestrzennego wsi 
i tradycyjnych cech architektury. W praktyce to 
oznacza, że mieszkańcy sami sobie dyktują pew-
ne ograniczenia z pełną świadomością skutków 
takiej decyzji. W obszarze Pogórza Izerskiego 
byłby to pierwszy park kulturowy. Na terenie 
byłego województwa jeleniogórskiego – drugi, 
ale pierwszy o charakterze wiejskim. (Pierwszy 
i jedyny, jak dotąd park kulturowy w regionie 
– to Dolina Pałaców i Ogrodów, obszar na któ-
rym w XVII, XVIII i XIX wieku powstawały 
rezydencje możnych, z Wojanowem, Łomnicą 
i in. w okolicach Jeleniej Góry).

W grudniu 2016 r. założone rok wcześniej 
stowarzyszenie „Dolina Sów” złożyło Burmi-
strzowi Wlenia  oficjalne zawiadomienie w tej 
sprawie, pisząc: „(…) Tarczyn, szczycący się 
średniowieczną metryką należy do najstarszych 
osad wiejskich w Sudetach Zachodnich, a jego 
rozplanowanie  można uznać za relikt akcji 
kolonizacyjnej  księcia Henryka I Brodatego, 
liczący sobie co najmniej 800 lat (…) to cen-

ne dziedzictwo, wymownie zaświadcza o życiu 
dawnych pokoleń (…)”.

Na pytanie: co chcecie chronić, a co odtwo-
rzyć, pada natychmiast odpowiedź: – Zabu-
dowania szachulcowe, w naszym przypadku 
głównie gospodarskie, ale nieźle zachowane, 
elementy małej architektury, ale przede wszyst-
kim wyjątkowy krajobraz niewielkich pól, 
śródpolnych dróg, ale i śródpolnych alei drzew 
owocowych. Chcemy zatrzymać Tarczyn takim, 
jaki jest. I uniknąć losu innych wsi, w których 
pojawiają się zamożni ludzie z miast, kupują-
cy po kilkanaście hektarów gruntów ornych, 
deklarujący zamiar zamieszkiwania w sielskim 
otoczeniu, a potem …

A potem tacy rzekomi „fani sielskiego ży-
cia” różnymi drogami wymuszają na lokalnym 
samorządzie zmianę sposobu użytkowania 
gruntów, dzielą pola na kilkuarowe działki i za-
budowują je domami letniskowymi, które ku-
pują inni „miastowi”, przyjeżdżając w weekendy 
„pogrillować”.

– A my mieliśmy też inne obawy – mówią 
tarczynianie. – Całkiem realne, bowiem jed-
na z osób zadeklarowała uprawę ziół, kupując 
spory areał, a potem zaczęła napomykać, że 
stworzy tu przetwórnię owoców i warzyw, co 
wiąże się nie tylko wszystkimi konsekwencja-
mi zabudowy pól hektarami betonowych, czy 
asfaltowych parkingów, ale i rozjeżdżaniem już 
i tak rachitycznych dróg ciężkimi autami z su-
rowcem i cysternami z sokami. 

Cenią przedsiębiorczość i doceniają stworze-
nie miejsc pracy, ale też trwają w przekonaniu, 
że budowa zakładu z widokiem na Pogórze jest 
marnotrawstwem Pogórza, bo można znaleźć 
w okolicach Wlenia zdecydowanie mniej „in-
wazyjne” miejsca.

– Tarczyn już teraz ma pewne problemy 
z drogami leśnymi – mówią – bowiem Nadle-
śnictwo ma prawo do wyrębów lasów, prowadzi 

swoją gospodarkę, której nie musi z nikim kon-
sultować, a rozjeżdża potem ciężkim sprzętem 
leśne drogi, które mogłyby (i powinny) służyć 
za ścieżki rowerowe, a są teraz przejezdne tyl-
ko dla wielkich aut z pniami drzew. I czołgów. 
Jesteśmy przekonani, że istnieje możliwość po-
godzenia różnych funkcji gospodarczych z ko-
niecznością ochrony krajobrazu. I że ta ochrona 
leży też w interesie różnych instytucji, nadle-
śnictwa także. Proponowany przez nas kom-

promis jest z naszej strony formą samoograni-
czenia przebudów naszych domów. W interesie 
wsi godzimy się na to i chcielibyśmy, żeby także 
inni rozumieli potrzebę własnego samoograni-
czenia w różnych formach swojej ekspansji.

„Park kulturowy” nie jest tożsamy z parkiem 
krajobrazowym, ale i jeden, i drugi podlega 
w pewnym zakresie decyzjom służby konser-
wacji zabytków. W Tarczynie nie ma obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków, ale są budowle 
tak charakterystyczne dla tego regionu, że war-
te ochrony.

– Żeby była jasność, my się nie bronimy 
przed przyjazdami nowych mieszkańców – 
mówią inicjatorzy powstania parku. – Jesteśmy 
pod wrażeniem działalności jednej z kobiet, 
która kupiła tu dom i teraz pieczołowicie go 
remontuje, zachowując wszelkie możliwe do 
zachowania detale. To przedstawicielka Fun-
dacji Oppenheima (powstałej jeszcze w 1890 
r.), która chce tu dla prowadzonej przez siebie 
Fundacji stworzyć rodzaj domu pracy twór-
czej. Jeszcze nie ma tego domu, a już jest pro-
wadzona tutaj właśnie działalność edukacyjna 
Fundacji. Mieliśmy niezwykły wykład na temat 
sadów, jakie tu istniały przed wieloma laty. Były 
to treści dla nas odkrywcze, bo znając współ-
czesne, monokulturowe sady nawet trudno się 
domyślać, że te stare były całkiem inne. Prze-
cież sad w tamtych warunkach miał wyżywić 
całą rodzinę, więc w jednym musiały się zmie-
ścić i grusze, i śliwy, i jabłonie… Wszystkie 
owoce, żeby przeżyć zimę. Były sady siedlisko-
we, przydomowe, i „ścierniskowe”, na miedzach 
pól. Resztki tych drzew jeszcze rosną, chcieli-
byśmy je przywrócić. Lektor wspomniał, że na-
sze, tarczyńskie sady przypominają w pewnym 
stopniu tradycyjne, istniejące na północy Fran-
cji. I – żeby dać przykład – zaraz po wykładzie 
rozpoczął prace przy zakładaniu sadu. U nas, 
w Tarczynie.

„Park kulturowy”, żeby mógł zaistnieć, musi 
mieć solidne podstawy naukowo-badawcze. 
Takie raporty i opinie, niezbędne dla później-
szych uchwał Rady Gminy i Miasta już powsta-
ją. Została przygotowana  przez Biuro Eksper-
tyz „opinia przyrodnicza”, opisująca walory 
wsi i jej okolic, w tym występowanie gatunków 
chronionych, m.in. nietoperzy i ich żerowisk. 
Stwierdzono też występowanie roślin (w tym 
krwiściągu lekarskiego) będących niezbędnymi 
do powstania żerowisk innych zwierząt. Gniaz-
dują tutaj ptaki chronione, dzięcioły zielonosi-

W Mirsku

Malezja, Meksyk, 
Francja…

Uczniowie mirskiego Zespołu Szkół Lice-
alno-Gimnazjalnych na monotonię narze-
kać nie powinni. W grudniu odwiedzili ich 
Malezyjczyk i Meksykanin, którzy – poza 
opowieściami o swoich krajach – uczyli 
praktycznego języka angielskiego. Wpraw-
dzie trudno byłoby się zwracać po imieniu 
i nazwisku do gościa z Malezji, bo dla Polaka 
Xin Lee Wong, to nie są słowa, które można 
wypowiedzieć bez chwili namysłu, ale po an-
gielsku szło nieźle.

Jeszcze lepiej z Francuzami, tym bardziej, 
że żona Phillippa Daussin, Halina, jest Polką, 
w dodatku – mirszczanką, która do Francji 
za głosem serca pojechała dopiero w latach 
80-tych ub. wieku, więc czego nie dopowie-
działo się po francusku, to dodało po polsku. 
A że spotkanie literackie zakończyło się pre-
zentacją dań francuskich, przygotowanych 
przez uczniów (z dodatkami przywiezionymi 
wprost z Francji), to porozumienie okazało 
się pełne. I smaczne.

Czy wiecie, że...

W Sulikowie
Sulików, znany dziś niemal wyłącznie 

z bazaltu, w przeszłości imponował rozma-
itością i rzutkością tutejszych przedsiębior-
ców, a stawał się sławny z co i rusz nowych 
możliwości. Dla przykładu – w połowie 
XVII w.  (1643) odkryto tu wody lecznicze, 
więc przez prawie 200 lat przyjeżdżali tu ku-
racjusze, a cudowna woda była butelkowana 
i sprzedawana nawet we Wrocławiu. Równo-
legle wymyślono tu mezlonan (półwełnianą 
tkaninę wzbogacaną lnem) – trwały i ciepły, 
przydatny do produkcji koców oraz płaszczy, 
eksportowany był do wielu krajów Europy, 
ale i Ameryki Północnej. Tuż po II wojnie 
światowej produkowano jeszcze tapety, a na-
wet cygara. Czy ostali się tu przedsiębiorcy, 
którzy zdolni będą do kolejnych, „wystrzało-
wych” pomysłów? 

we, derkacze, pliszki, itp. Intensywna zabudowa 
oznacza zrujnowanie podstaw bytu tego natu-
ralnego bogactwa.

Powstała też druga opinia, „na temat walo-
rów krajobrazu kulturowego oraz zasadności 
i możliwości jego ochrony”, przygotowana przez 
specjalistów z Wydziału Architektury Politech-
niki Wrocławskiej. Jednoznacznie stwierdzili, 
że „cechy zabudowy Tarczyna można uznać za 
relikt najstarszej w tym obszarze sieci osadni-
czej, związanej z funkcjonowaniem we Wleniu 
ośrodka władzy kasztelańskiej w XII-XIII w.”. – 
Wieś zachowała – piszą naukowcy – w znacz-
nym stopniu kluczowe historyczne struktury 
i elementy zarówno w rozplanowaniu, jak 
i zabudowie, w tym rozplanowanie areału wsi 
o metryce średniowiecznej, czytelne w układzie 

dróg, miedz śródpolnych, zasięgu tzw. niwy do-
mowej. Przywołano dowody w rodzaju XVIII-
wiecznych map, potwierdzające te tezy.

– Wiemy, że próba stworzenia parku kultu-
rowego może nam przynieść trochę problemów 
– przyznają mieszkańcy wsi. – Nie chcemy tu 
tworzyć ścisłego skansenu, potrzebne są sieci 
i urządzenia umożliwiające działanie kompute-
rów, musimy rozważyć możliwości instalowania 
paneli grzewczych i innych zdobyczy współcze-
snej technologii. Ale przy pewnej dozie wysiłku 
można sobie z tym poradzić bez zdewastowa-
nia wizerunku miejscowości. I stąd idea „parku 
kulturowego”. Jesteśmy pierwsi, więc będziemy 
musieli się poddać szczególnemu eksperymen-
towi. Ale… być może w innych wsiach też poja-
wią się takie inicjatywy i będziemy mogli służyć 
swoim doświadczeniem. 

Pierwszy wiejski „park kulturowy” w Jeleniogórskiem

TARCZYn – centrum „parku”

Sosnowa sól i obiad 
w balonie

O restauracji „Zielony Piec” w Leśnej 
pisaliśmy w jednym z poprzednich wy-
dań „Ech”, jako o wyjątkowo oryginalnym 
pomyśle gastronomicznym, budowanym 
w oparciu o tradycje regionu. I te architek-
toniczne (bo obiekt jest wpisany w stylistykę 
tutejszej zabudowy), i te żywieniowe, bo-
wiem animatorzy tej kuchni czerpią inspi-
racje nie tylko z przepisów łużyckich, ale 
wręcz… z gruntu. 

W opiniotwórczym piśmie branżowym, 
jakim dla gastronomików jest „Poradnik 
restauratora” ukazał się wywiad z gospoda-
rzami „Zielonego Pieca”, którzy przekony-
wali, iż jakość ich kuchni bierze się stąd, iż 
surowcem do potraw są m.in. warzywa nie 
tylko lokalne, ale wręcz przez nich samych 
uprawiane lub pozyskiwane. Przykładem 
jest m.in. sosnowa sól, przygotowywana 
tu z udziałem młodych pędów sosny, poja-
wiających  się na wiosnę. Restauratorzy nie 
zdradzili wszystkich swoich pomysłów na 
kolejny sezon, do którego przygotowują się 
intensywnie, ale napomknęli, że będą m.in. 
podawać marchew z nutką egzotyki, a może 
się zdarzyć też, że niektórzy goście zdecydu-
ją się na posiłek… w powietrzu, w koszu ba-
lonu, bo i tę możliwość biorą poważnie pod 
uwagę w „Zielonym Piecu”. 

500 cegieł
O tym, że najłatwiej zachęcić ludzi do 

tego, by podejmowali działania użyteczne dla 
wszystkich dając im coś na własność – wia-
domo od dawna. Ale w „dzisiejszych czasach” 
jest to wiedza teoretyczna. Dawniej chyba 
władza działała bardziej racjonalnie. Dla 
przykładu: na przełomie XV/XVI wieku we 
Lwówku Śląskim zdarzyła się cała seria poża-
rów. W 1477 r. ofiarą ognia padły zabudowa-
nia przy ul. Złotoryjskiej, potem były pożary 
w latach 1518, 1536, 1551 i tylko w ostatnim 
z nich miasto straciło 175 domów. Zagrożenie 
łatwym przenoszeniem ognia przy zabudowie 
drewnianej stało się tak oczywiste, że już po 
pożarze w 1518 r. rada miejska zarządziła wy-
burzenie drewnianych podcieni wokół Rynku 
i zaleciła budowę z kamienia, choćby tylko 
ścian szczytowym domów okalających Rynek. 
Ale że była to kosztowna inwestycja, więc dla 
dobra wspólnego te osoby, które zdecydowały 
się na budowę domów murowanych dostawa-
ły w prezencie 500 cegieł oraz przywilej wa-
rzenia piwa ważny dwa lata.

Gdybyśmy dzisiaj, w XXI w., mądrzejsi 
o 500 lat, w imię ochrony czystości powietrza 
zdecydowali się nie straszyć ludzi karami za 
palenie marnym węglem, a dopłacali do kup-
na kotłów gazowych, to wtedy może proble-
my ze smogiem byłyby mniejsze?

Wróg herbowy
W herbie Leśnej zapisano wizerunek 

gwiazdy i półksiężyca. Symbole w polskiej 
heraldyce nieznane. W tym przypadku jest 
to nawiązanie do napaści Tatarów na miasto 
wiosną 1241 roku.  Jest to jeden z nielicznych 
przykładów, żeby „uhonorować” agresora na 
wieczną pamiątkę we własnym herbie.

Jeden z domów szachulcowych z Tarczyna

Podczas kolejnych spotkań inicjatorów powstania „Parku” 
ucierają się poglądy

dokończenie ze str. 1
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Atmosferę miejsca nadają przede wszystkim 
te elementy, które istnieją tu „od zawsze” – wiel-
ki chlebowy piec, niewiele mniejsza wędzarnia, 
na ciepło, i na zimno. Wszystko czynne, spraw-
ne i urokliwe, ze względu na autentyczność. 
– Miałam w Warszawie mieszkanie – mówi 
właścicielka domu w Mlądzu. – Pozbyłam się 
go bez chwili żalu, bo nie widzę siebie mieszka-
jącej tam. A tutaj – owszem. 

– Mieszkałam przez długie lata i nadal miesz-
kam w Wielkiej Brytanii – mówi Katarzyna 
Granica, z zawodu dekoratorka wnętrz – ale 
mój dom znalazłam w miejscowości, której na-
zwy rodowity Anglik nie wypowie z pewnością 
poprawnie, bo „Mlądz” to trudne słowo.

Właścicielka domu, który już z daleka wyróż-
nia się modrzewiowymi deskami ścian wiedzia-
ła, mieszkając jeszcze za kanałem La Manche, 
że wróci do Polski. I że będzie miała dom, z któ-
rego do gór będzie bardzo blisko. Nie wiedziała 
tylko, gdzie będzie stał, choć wiedziała, że to ma 
być dom z przeszłością. – Taki mi się właśnie 
marzył – mówi. – Z niewielkimi oknami, za 
którymi widać „moją” przestrzeń, moje drze-
wa, moją łąkę. A kiedy poznałam w Anglii ludzi 
mieszkających na Pogórzu Izerskim, byłam zu-
pełnie bezpodstawnie przekonana, że mój dom 
jest właśnie tutaj. Ale „widziałam” go raczej 
w Gajówce, tyle, że okazało się, że ten w Mlądzu 
jest idealny.

My z kolei zapytaliśmy znajomych w Jeleniej 

Górze, czy kojarzą gdzie może istnieć miejsco-
wość o nazwie „Mlądz”? Po dwudziestej osobie, 
która umiała tylko wzruszyć ramionami, zrezy-
gnowaliśmy z testu. Okazało się, że Mlądz dla 
Jeleniogórzan jest tak samo egzotyczny, jak dla 
mieszkańców Londynu. Z kolei ci sami ludzie 
zapytani o Londyn umieli co nieco o nim po-
wiedzieć. A o Mlądzu – ani słowa. Czy należy 
z tego wyciągnąć jakieś wnioski? Pewnie tak, ale 
niech każdy wyciąga na własną rękę.

– Inna sprawa – mówi pani Katarzyna, wła-
ścicielka modrzewiowego domu – że  gdybym 
miała powiedzieć, dlaczego ten dom jest tak 
idealny, to pewnie bym nie potrafiła, bo widzia-
łam go przed podpisaniem aktu notarialnego 
tylko jeden raz, w dodatku było już ciemno. Na-
stępnego dnia rankiem był już umówiony nota-
riusz. Może to jest odrobinę szalone – kupować 
dom tak spontanicznie. Ale ani przez chwilę 

nie żałowałam i nie żałuję tej decyzji. Wręcz 
przeciwnie – z każdą chwilą nabieram jeszcze 
większej (o ile jest to możliwe) pewności, że ten 
wybór był ze wszech miar słuszny.

Czy tu będzie gospodarstwo agroturystycz-
ne? Pewnie tak, bo i miejsce jest fantastyczne, 
i wyposażenie tego domu, pochodzące z róż-
nych krajów świata, powoli wypełnia wnętrze. 
Wprawdzie wciąż jeszcze sporo jest do zro-
bienia, ale są pokoje tak przytulne, jakby były 
zamieszkiwane już od dawna i łazienki, będące 
połączeniem starego drewna liczącego z górą 
sto lat i nowoczesnych urządzeń. Jest nastrój 
i jest standard. 

– Może będzie tu baza dla rowerzystów? – za-
stanawia się właścicielka – To świetne miejsce 
i na rowerowy „hardcore”, i na rodzinne wy-
cieczki, bo tras jest mnóstwo i opcji takich wy-
padów jeszcze więcej. Z pewnością zimą może 
tu być znakomita baza dla narciarzy, którzy stąd 
do wyciągów w górach mają raptem pół godzi-
ny jazdy samochodem. A zaletą tego domu jest 
właśnie to, że wkoło jest sielankowa cisza i spo-
kój, a wszystkie szalone rozrywki w zasięgu ręki 
niemal.

Ale Lokatorzy mogą tutaj sięgnąć gwiazd, co 
w Londynie było nie do pomyślenia. Stamtąd 
pochodzi teleskop, za pomocą którego można 
oglądać w Mlądzu nie tylko Mleczną Drogę. 
Kupiony właśnie w stolicy Wielkiej Brytanii, 
tyle, że tam, na zaśmieconym ziemskim świa-
tłem niebie był nieużyteczny. Tutaj zaś, w bez-
pośrednim sąsiedztwie „Rezerwatu Ciemnego 
Nieba” właściwie bez teleskopu można oglądać 
komplet gwiazd.

Wciąż jeszcze na polski dom w Mlądzu trzeba 
zarabiać w Wielkiej Brytanii, ale to naraz i uciąż-
liwość, i szansa. Uciążliwość, bo bywają zajęcia, 
które wymagają fizycznej obecności w Londy-
nie, ale dzięki temu remont domu posuwa się 
w tempie znacznie szybszym, niż byłoby to 
możliwe, gdyby na to zarabiać tutaj. Wędrówki 
po świecie pozwoliły zgromadzić meble, które 
w izerskiej chałupie wyglądają z jednej strony 
oryginalnie, ale z drugiej, choćby ze względu 
na to, że większość wykonano z prawdziwego 
drewna – pasują, jakby ktoś je robił specjalnie 
dla tego domu.

Między Wyspą a Pogórzem

Jadwiga Śląska, żona księcia Henryka I Bro-
datego wsławiła się wieloma działaniami. W tzw. 
dzisiejszych czasach pewnie wzbudzałaby mnó-
stwo plotek. Do legendy przechodziły jej wysiłki 
dotyczące opieki nad jeńcami, których pojmał 
jej małżonek. A miał on sporo zajęć, bo był księ-
ciem wrocławskim, opolskim, kaliskim, krakow-
skim, itp.

On starał się o to, by ziemie oddane jego pie-
czy były bezpieczne, więc zapędzał uwięzionych 
do budowy warowni i fortyfikacji. 
Ona, bardziej zainteresowana lu-
dem i sprawami (jakbyśmy je dziś 
nazwali) socjalnymi, starała się po-
zyskać pojmanych przez małżonka 
do budowy przytułków i szpitali. 
Dokarmiała ich zresztą noszonymi 
pod obszernym płaszczem kawał-
kami chleba, czego starał się nie 
widzieć jej mąż.

Na ołtarzu głównym kościoła 
w Niwnicach przedstawiona jest 
rzeźba św. Jadwigi, w rozchylonym 
płaszczu, spod którego wylatują 
płatki kwiatów. Jest to ponoć na-
wiązanie do incydentu, kiedy na-
gły poryw wiatru rozwiał książęcy 
płaszcz i spowodował, że wypadły 
niesione przez Jadwigę pajdy chle-
ba. A że chleba nie można było 
traktować tak nonszalancko i po-
zwolić, by upadł na ziemię, więc 
– spadając zamieniał się w płatki 
kwiatów… 

Po legendzie został pomnik 
księżnej, ale też inna opowiast-
ka, świadcząca o jej skromności. 
Henryk (lub Jędrzych, bo wówczas 
częściej tego brzmienia imienia 
używano) nie znosił, gdy Jadwiga 
chadzała boso. Ona z kolei wy-
chodziła z założenia, że skoro jej 
lud chodzi na bosaka, to nie ma co 
się wywyższać ponad poddanych. 
W końcu Henryk, fortelem, pole-
cił spowiednikowi Jadwigi, by ten 
skłonił ją do posłuszeństwa, to znaczy – przyję-
cia butów, jakie na polecenie Henryka przygoto-
wał książęcy szewc.

Jadwiga była posłuszną żoną i wiedziała, że 
posłuszeństwo jest jej obowiązkiem, więc buty 
przyjęła. Ale zadowolony z siebie spowiednik 
nie powiedział wyraźnie, że ma je wzuć na stopy, 

a nosić. Nosiła więc, ale… związane sznurem, 
przewieszone przez ramię. Stąd właśnie jej po-
sągi tak wyglądają – pod pachą budynek (szpital, 
czy przytułek), a na ramieniu – buty.

Jak było z tym obuwiem? Już się tego pewnie 
nie dowiemy, ale legendy są poruszające i widać, 
że lud prosty, który ich opowiadaniem przenosił 
je przez wieki. Żyła w okresie 1178–1243 i cho-
ciaż urodziła się w Bawarii, była bez wątpienia pa-
triotką Śląska. Matka siedmiorga dzieci, złożyła 

potem (1209)  śluby czystości. Mia-
ła opinię świętej już za życia, a kiedy 
zmarła (w klasztorze w Trzebnicy, 
prowadzonej przez jedną ze swoich 
córek) jej grób odwiedzali królowie 
– Władysław Łokietek, czy Maciej 
Korwin węgierski.

We Wleniu rozpoczynający się 
„Rok Jadwiżański”  będzie bogaty 
w imprezy – wspominki. Wpraw-
dzie Jadwiga nie zamieszkiwała na 
stałe w tutejszym zamku, ale lubiła 
to miejsce, spacerowała po Wzgó-
rzu Zamkowym. Już kilka lat temu 
wytyczono „ścieżkę świętej Jadwi-
gi” z miejscami relaksu, w których 
ponoć odpoczywała w trakcie spa-
cerów sama Jadwiga.

Odbył się już koncert kameralny  
ku jej czci, planowane są wyjazdy 
i pielgrzymki do sanktuariów świę-
tej w Legnickim Polu i w Trzebnicy, 
konkursy – literacki, fotograficzny 
i rysunkowy pod wspólnym hasłem 
„Śladami Świętej”, zamontowano 
ławeczkę św. Jadwigi, wmurowano 
tablicę pamiątkową, zorganizowa-
no gry terenowe i planszowe, sesję 
naukową „Święta Jadwiga Śląska 
wpisana w dzieje Wlenia”, a także 
powołano stowarzyszenie im. Świę-

tej Jadwigi Śląskiej. Planuje się, 
że w kościele, gdzie – co oczywi-
ste we Wleniu – można zobaczyć 
rzeźbę przedstawiającą księżną 
– stanie skrzynia, do której miesz-

kańcy  będą mogli składać prośby i podzięko-
wania. Wypada wierzyć, że – poza oficjalnym 
programem „Roku” – ci mieszkańcy, którzy 
zechcą wziąć udział w przedsięwzięciach ku czci 
patronki, wezmą też przykład z jej postępowa-
nia. To byłby bodaj najpiękniejszy, choć niema-
terialny pomnik wpływów św. Jadwigi.

Rok Jadwiżański

Śladami świętej i… budowniczej

gregoły
Przede wszystkim z Giebułtowa (gmina 

Mirsk) rekrutują się członkowie Zespołu Mu-
zyki Dawnej „Gregoły”, bodaj najmłodszej 
wiekiem grupy instrumentalnej w tej branży. 
Wprawdzie stażem nie imponują, bo powstali 
półtora roku temu, niemniej ekipa pod kie-
rownictwem Ryszarda Dembińskiego, znane-
go propagatora tej muzyki, animatora kilku 
zespołów, organizatora festiwali i budownicze-
go instrumentów średniowiecznych, zdobyła 
już cenne wyróżnienia na kilku festiwalach.

Będzie jarmark
Na gryfowskim Rynku 9. kwietnia odbi-

ją palmy (wielkanocne) w trakcie Jarmarku 
Świątecznego. Wcześniej odbędą się prezen-
tacje twórczości artystycznej dziecięcej z całej 
gminy, a po palmach – prezentacje zespołów 
śpiewaczych dorosłych zespołów z Pogórza. 
Wystąpi też Kapela Podwórkowa i zaprezen-
tują się twórcy ludowi. 

Półwiecze „kwisy”
Jubileusz 50-lecia istnienia LKS „Kwisa” 

Mroczkowice święcili sportowcy i działacze 
tego klubu. Uroczyste spotkanie było okazją 
do podsumowań i wspomnień, a także do 
wręczenia pucharów i honorowych odznak 
OZPN dla najbardziej zasłużonych członków 
klubu.

Figura św. Jadwigi z kościoła 
we Wleniu
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14 “Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
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Gazeta współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Wycieczka zaczyna się „od pieczyska...”

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – 
Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków 
o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na 
działanie:

Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna

1. Rodzaj ogłoszenia: konkurs

2. Termin składania wniosków: 
od 31.03.2017 r. do dnia 20.04.2017 r. w go-

dzinach 8:00–16:00.

3. Miejsce składania wniosków: Beneficjen-
ci zainteresowani udziałem w konkursie skła-
dają wypełnione wnioski wraz z załącznikami 
osobiście albo przez pełnomocnika albo przez 
osobę uprawnioną do reprezentacji w biurze 
Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, któ-
re mieści się w Uboczu 300 (II piętro), 59-620 
Gryfów Śląski 
•	 Wniosek wraz z załącznikami należy składać 

na odpowiednich, aktualnie obowiązujących 
formularzach: w 2 egzemplarzach w wersji 
papierowej oraz wniosek w wersji elektro-
nicznej na nośniku. Wersja papierowa i elek-
troniczna wniosku muszą być tożsame. Oba 
egzemplarze pozostawiane są w LGD.

•	 Wnioskodawca powinien posiadać własny 
egzemplarz, na którym uzyska potwier-
dzenie wpływu (która zostanie zwrócona 
Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia 
wniosku do LGD), Pracownik Biura LGD 
potwierdza przyjęcie wniosku umieszczając 
na każdym egzemplarzu: pieczęć LGD, datę 
i godzinę złożenia wniosku, podpis przyjmu-
jącego wniosek oraz indywidualny numer 
sprawy nadany przez LGD.

•	 Wnioski powinny być złożony w dwóch sko-
roszytach, a wersja elektroniczna w papiero-
wej kopercie.

Ważne: 
Kopie dokumentów dołącza się w formie 

kopii:

– potwierdzonych za zgodność z oryginałem 
przez pracownika LGD, 

– lub podmiot, który wydał dokument,
– lub w formie kopii poświadczonych za zgod-

ność z oryginałem przez Notariusza,

4. Forma wsparcia: Kwota do 300 000 zł. 
brutto – refundacja w wysokości do 100% kosz-
tów kwalifikowanych Beneficjentami będą orga-
nizacje pozarządowe, a w przypadku jednostki 
samorządu terytorialnego pomoc przyznawana 
jest w wysokości 63,63% (Wkład własny wnio-
skodawcy stanowiący publiczne środki krajowe 
36,37%)

5. Zakres tematyczny operacji:
Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej 

i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej 
lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. 

Cele z Lokalnej Strategii Rozwoju: 

Cel ogólny 2 „Lokalne społeczności aktywnie 
współpracujące i utożsamiające się z Partner-
stwem Izerskim”, 

Cel szczegółowy 2.1. „Przyjazna przestrzeń 
publiczna pobudzająca aktywność społeczeń-
stwa Partnerstwa Izerskiego”, 

Przedsięwzięcie 2.1.3. „Dobro wspólne źró-
dłem aktywizacji społeczności lokalnej” 

6. Warunki udzielenia wsparcia obowią-
zujące w ramach naboru: 
a) Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji 

w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
b) Zgodność operacji z Lokalną Strategią Roz-

woju Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izer-
skie 

c) Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami 
wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej 
liczby punktów.

d) Zgodność operacji z warunkami przyznania 
pomocy określonymi w PROW na lata 2014-
2020.

7. Planowany wskaźnik do osiągnięcia: 
Liczba nowych lub zmodernizowanych 

obiektów infrastruktury turystycznej i rekre-
acyjnej – 7 szt. 

8. Wymagane dokumenty: 
a) formularz wniosku o przyznanie pomocy 

wraz z kompletem załączników,
b) formularz opisu zgodności operacji z lokal-

nymi kryteriami wyboru.

9. Limit dostępnych środków:
Limit dostępnych środków w ramach nabo-

ru wynosi 1 500 000,00 zł

10.  Doradztwo: Punkty za doradztwo uzyskują 
Beneficjenci, którzy skorzystają z doradztwa 
do danego naboru w terminie od publikacji 
ogłoszenia do dnia 12.04.2017 r. 

11. Lokalne kryteria wyboru operacji dla 
operacji realizowanych na obszarze obję-
tym LSR realizowanych przez inne pod-
mioty niż LgD. 
– Innowacyjność może polegać na:

• wdrożeniu nowatorskiego (nieistniejącego 
dotąd na rynku) pomysłu, 

• wprowadzeniu rozwiązania z zastosowaniem 
technologicznie nowych lub istotnie ulep-
szonych metod renowacji, w tym również 
metod proekologicznych, z zakresu techno-
logii czy budownictwa (wynika z opisu pro-
jektu inwestycji) 
(0 lub 3 lub 6 lub 9 pkt – waga oceny 3)
– Operacje przyczyniające się do wykorzy-

stania niżej wymienionych obszarów otrzymują 
po 3 pkt. za każdy: 
•	 walory przyrodniczo-krajobrazowe, 
•	 dziedzictwo historyczno-kulturowe, 
•	 aktywność społeczna i gospodarność 
(0 lub 3 lub 6 lub 9 pkt – waga oceny 2)

– Operacja służy jak największej liczbie miesz-
kańców 
(0 lub 3 lub 6 pkt – waga oceny 2)

– Beneficjent operacji 
(0 lub 3 pkt – waga oceny 1)

– Zrozumiałość, przejrzystość i kompletność 
opisu projektu 
(0 lub 3 pkt – waga oceny 1)

– Realizacja operacji przyczyni się do zwięk-
szenia aktywności społecznej i wzmocnienia 
więzi z miejscem zamieszkania. 
(0 lub 3 pkt – waga oceny 1)

– Beneficjent korzystał z doradztwa i/lub 
uczestniczył w szkoleniu 
(0 lub 3 pkt – waga oceny 1)

– Operacja będzie realizowana w miejscowości 
zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000 miesz-
kańców 
(0 lub 3 pkt – waga oceny 1)

Jeden wniosek może otrzymać maksymalnie 
39 pkt. Średnia ważona median ocen x zawiera 
się w przedziale <0,00 – 5,57>, przy czym aby 
otrzymać dofinansowanie wnioskodawca musi 
uzyskać ocenę min. 2,36 

W przypadku uzyskania jednakowej ilości 
punktów przez dwie lub więcej operacji o ko-
lejności na liście wybranych lub nie wybranych 
operacji decyduje data i godzina złożonego 
wniosku.

12. Informację o miejscu zamieszczenia do-
kumentów 
a) Procedury wyboru i oceny operacji w ramach 

LSR oraz Lokalne kryteria wyboru operacji 
oraz Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowa-
nego przez Społeczność w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 
– 2020 (LSR) dostępne są na jej stronie in-
ternetowej www.lgdpartnerstwoizerskie.pl 
w zakładce Regulaminy/Statut/Procedery  
oraz  Ogłoszenia

b) Formularze wniosku o udzielenie wsparcia 
i wniosku o płatność oraz instrukcje wypeł-
niania wniosków, oraz formularz umowy 
o udzielenie wsparcia dostępny jest na stro-
nie internetowej www.arimr.gov.pl, www.
umwd.pl oraz na www.lgdpartnerstwoizer-
skie.pl w zakładce Wnioski do pobrania  oraz  
Ogłoszenia
c) Dokumenty są również dostępne w for-

mie papierowej w Biurze LGD i wydawane na 
żądanie osobom zainteresowanym.

 Szczegółowe informacje dotyczące nabo-
ru, można uzyskać od poniedziałku do piątku 
w godz. 8:00–16:00 w biurze LGD mieszczącym 
się w Uboczu 300, tel. 75 78 13 163, email: bi-
uro@lgdpartnerstwoizerskie.pl  

LGD „Partnerstwo Izerskie” zapewnia bez-
płatną pomoc w przygotowaniu wniosku.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpo-
wiada Wnioskodawca

nr ogłoszenia o naborze: 4/2017

Nr ogłoszenia o naborze: 5/2017

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – 
Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków 
o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strate-
gii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecz-
ność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

Rewitalizacja lokalnych zasobów

1. Rodzaj ogłoszenia: konkurs

2. Termin składania wniosków: od 31.03.2017 r. 
do dnia 20.04.2017 r. w godzinach 8:00 – 
16:00.

3. Miejsce składania wniosków: Beneficjenci 
zainteresowani udziałem w konkursie składa-
ją wypełnione wnioski wraz z załącznikami 
osobiście albo przez pełnomocnika albo przez 
osobę uprawnioną do reprezentacji w biurze 
Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, któ-
re mieści się w Uboczu 300 (II piętro), 59-620 
Gryfów Śląski 

•	 Wniosek wraz z załącznikami należy składać 
na odpowiednich, aktualnie obowiązujących 
formularzach: w 2 egzemplarzach w wersji pa-
pierowej oraz wniosek w wersji elektronicznej 
na nośniku. Wersja papierowa i elektroniczna 
wniosku muszą być tożsame. Oba egzemplarze 
pozostawiane są w LGD.

•	 Wnioskodawca powinien posiadać własny 
egzemplarz, na którym uzyska potwierdzenie 
wpływu (która zostanie zwrócona Wniosko-
dawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do 

LGD), Pracownik Biura LGD potwierdza przy-
jęcie wniosku umieszczając na każdym egzem-
plarzu: pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia 
wniosku, podpis przyjmującego wniosek oraz 
indywidualny numer sprawy nadany przez 
LGD.

•	 Wnioski powinny być złożony w dwóch sko-
roszytach, a wersja elektroniczna w papierowej 
kopercie. 
Ważne: 

Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii:
– potwierdzonych za zgodność z oryginałem 

przez pracownika LGD, 
– lub podmiot, który wydał dokument,
– lub w formie kopii poświadczonych za zgod-

ność z oryginałem przez Notariusza,

4. Forma wsparcia: Kwota do 300 000 zł. brutto 
– refundacja w wysokości do 100% kosztów 
kwalifikowanych Beneficjentami będą organi-
zacje pozarządowe, a w przypadku jednostki 
samorządu terytorialnego pomoc przyznawana 
jest w wysokości 63,63% (Wkład własny wnio-
skodawcy stanowiący publiczne środki krajowe 
36,37%)

5. Zakres tematyczny operacji:
Zachowania dziedzictwa lokalnego;

Cele z Lokalnej Strategii Rozwoju: 
Cel ogólny 2 „Lokalne społeczności aktywnie 

współpracujące i utożsamiające się z Partner-
stwem Izerskim”, 

Cel szczegółowy 2.1. „Przyjazna przestrzeń pu-
bliczna pobudzająca aktywność społeczeństwa 

Partnerstwa Izerskiego”, 
Przedsięwzięcie 2.1.3. „Dobro wspólne źródłem 

aktywizacji społeczności lokalnej” 

6. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące 
w ramach naboru: 

a) Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji 
w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

b) Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 
Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie 

c) Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wy-
boru operacji, oraz uzyskanie minimalnej licz-
by punktów.

d) Zgodność operacji z warunkami przyznania 
pomocy określonymi w PROW na lata 2014-
2020.

7. Planowany wskaźnik do osiągnięcia: 
Liczba zabytków poddanych pracom konserwa-

torskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia 
otrzymanego w ramach realizacji strategii – 3szt 

8. Wymagane dokumenty: 
a) formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz 

z kompletem załączników,
b) formularz opisu zgodności operacji z lokalny-

mi kryteriami wyboru.

9. Limit dostępnych środków:
Limit dostępnych środków w ramach naboru 

wynosi 600 000,00 zł

10.  Doradztwo: Punkty za doradztwo uzyskują 
Beneficjenci, którzy skorzystają z doradztwa do 
danego naboru w terminie od publikacji ogło-
szenia do dnia 12.04.2017 r. 

11. Lokalne kryteria wyboru operacji dla operacji 
realizowanych na obszarze objętym LSR reali-

zowanych przez inne podmioty niż LGD. 
– Innowacyjność może polegać na:
• wdrożeniu nowatorskiego (nieistniejącego do-

tąd na rynku) pomysłu, 
• wprowadzeniu rozwiązania z zastosowaniem 

technologicznie nowych lub istotnie ulepszo-
nych metod renowacji, w tym również metod 
proekologicznych, z zakresu technologii czy 
budownictwa (wynika z opisu projektu inwe-
stycji) 
(0 lub 3 lub 6 lub 9 pkt – waga oceny 3)

– Operacje przyczyniające się do wykorzystania 
niżej wymienionych obszarów otrzymują po 3 
pkt. za każdy: 

•	 walory przyrodniczo-krajobrazowe, 
•	 dziedzictwo historyczno-kulturowe, 
•	 aktywność społeczna i gospodarność 

(0 lub 3 lub 6 lub 9 pkt – waga oceny 2)

– Operacja służy jak największej liczbie miesz-
kańców 

(0 lub 3 lub 6 pkt – waga oceny 2)
– Beneficjent operacji 

(0 lub 3 pkt – waga oceny 1)
– Zrozumiałość, przejrzystość i kompletność opisu 

projektu 
(0 lub 3 pkt – waga oceny 1)

– Realizacja operacji przyczyni się do zwiększe-
nia aktywności społecznej i wzmocnienia więzi 
z miejscem zamieszkania. 
(0 lub 3 pkt – waga oceny 1)

– Beneficjent korzystał z doradztwa i/lub uczestni-
czył w szkoleniu 
(0 lub 3 pkt – waga oceny 1)

– Operacja będzie realizowana w miejscowości za-
mieszkałej przez nie więcej niż 5 000 mieszkań-
ców 

Wydawca: „Stowarzyszenie LGD Partner-
stwo Izerskie”, Ubocze 300, 59-600 Gryfów 
Śląski, www.lgdpartnerstwoizerskie.pl,  
tel. 75 7813163, red. nacz. – Bożena Mulik.
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(0 lub 3 pkt – waga oceny 1)
Jeden wniosek może otrzymać maksymalnie 

39 pkt. Średnia ważona median ocen x zawiera się 
w przedziale <0,00 – 5,57>, przy czym aby otrzy-
mać dofinansowanie wnioskodawca musi uzyskać 
ocenę min. 2,36 

W przypadku uzyskania jednakowej ilości 
punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejno-
ści na liście wybranych lub nie wybranych operacji 
decyduje data i godzina złożonego wniosku.

12. Informację o miejscu zamieszczenia doku-
mentów 

a) Procedury wyboru i oceny operacji w ramach 
LSR oraz Lokalne kryteria wyboru operacji 
oraz Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowane-
go przez Społeczność w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 
(LSR) dostępne są na jej stronie internetowej 
www.lgdpartnerstwoizerskie.pl w zakładce 
Regulaminy/Statut/Procedery  oraz  Ogłosze-
nia

b) Formularze wniosku o udzielenie wsparcia 
i wniosku o płatność oraz instrukcje wypełnia-
nia wniosków, oraz formularz umowy o udzie-
lenie wsparcia dostępny jest na stronie inter-
netowej www.arimr.gov.pl, www.umwd.
pl oraz na www.lgdpartnerstwoizerskie.pl 
w zakładce Wnioski do pobrania  oraz  Ogło-
szenia

c) Dokumenty są również dostępne w formie pa-
pierowej w Biurze LGD i wydawane na żądanie 
osobom zainteresowanym.

 Szczegółowe informacje dotyczące nabo-
ru, można uzyskać od poniedziałku do piątku 
w godz. 8:00 – 16:00 w biurze LGD mieszczącym 
się w Uboczu 300, tel. 75 78 13 163, email: biuro@
lgdpartnerstwoizerskie.pl  

LGD „Partnerstwo Izerskie” zapewnia bezpłat-
ną pomoc w przygotowaniu wniosku.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpo-
wiada Wnioskodawca

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – 
Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków 
o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dzia-
łanie:

Wspieranie ochrony środowiska

1. Rodzaj ogłoszenia: konkurs

2. Termin składania wniosków: od 
31.03.2017 r. do dnia 20.04.2017 r. w godzi-
nach 8:00 – 16:00.

3. Miejsce składania wniosków: Beneficjenci 
zainteresowani udziałem w konkursie skła-
dają wypełnione wnioski wraz z załącznika-
mi osobiście albo przez pełnomocnika albo 
przez osobę uprawnioną do reprezentacji 
w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo 
Izerskie, które mieści się w Uboczu 300 (II 
piętro), 59-620 Gryfów Śląski 

•	 Wniosek wraz z załącznikami należy składać 
na odpowiednich, aktualnie obowiązujących 
formularzach: w 2 egzemplarzach w wersji 
papierowej oraz wniosek w wersji elektro-
nicznej na nośniku. Wersja papierowa i elek-
troniczna wniosku muszą być tożsame. Oba 
egzemplarze pozostawiane są  w LGD.

•	 Wnioskodawca powinien posiadać własny 
egzemplarz, na którym uzyska potwierdzenie 
wpływu (która zostanie zwrócona Wniosko-
dawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku 
do LGD), Pracownik Biura LGD potwierdza 
przyjęcie wniosku umieszczając na każdym 
egzemplarzu: pieczęć LGD, datę i godzinę 
złożenia wniosku, podpis przyjmującego 
wniosek oraz indywidualny numer sprawy 
nadany przez LGD.

•	 Wnioski powinny być złożony w dwóch sko-
roszytach, a wersja elektroniczna w papiero-
wej kopercie. 
Ważne: 
Kopie dokumentów dołącza się w formie ko-

pii:

Nr ogłoszenia o naborze: 6/2017
– potwierdzonych za zgodność z oryginałem 

przez pracownika LGD, 
– lub podmiot, który wydał dokument,
– lub w formie kopii poświadczonych za zgod-

ność z oryginałem przez Notariusza,

4. Forma wsparcia: Kwota do 150 000 zł. brut-
to – refundacja w wysokości do 100% kosz-
tów kwalifikowanych Beneficjentami będą 
organizacje pozarządowe, a w przypadku 
jednostki samorządu terytorialnego po-
moc przyznawana jest w wysokości 63,63% 
(Wkład własny wnioskodawcy stanowiący 
publiczne środki krajowe 36,37%)

5. Zakres tematyczny operacji:

Zachowania dziedzictwa lokalnego;

Cele z Lokalnej Strategii Rozwoju: 

Cel ogólny 2 „Lokalne społeczności aktywnie 
współpracujące i utożsamiające się z Part-
nerstwem Izerskim”, 

Cel szczegółowy 2.2. „Ochrona lokalnych za-
sobów”, 

Przedsięwzięcie 2.2.1. „Wspieranie ochrony 
środowiska poprzez inicjatywy proekolo-
giczne i chroniące lokalne zasoby” 

6. Warunki udzielenia wsparcia obowiązują-
ce w ramach naboru: 

a) Złożenie kompletu wymaganej dokumenta-
cji w miejscu i terminie podanym w ogłosze-
niu.

b) Zgodność operacji z Lokalną Strategią Roz-
woju Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izer-
skie 

c) Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami 
wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej 
liczby punktów.

d) Zgodność operacji z warunkami przyznania 
pomocy określonymi w PROW na lata 2014-
2020.

7. Planowany wskaźnik do osiągnięcia: 
Liczba obiektów zrewitalizowanych – 2 szt.

8. Wymagane dokumenty: 
a) formularz wniosku o przyznanie pomocy 

wraz z kompletem załączników,
b) formularz opisu zgodności operacji z lokal-

nymi kryteriami wyboru.

9. Limit dostępnych środków:
Limit dostępnych środków w ramach naboru 

wynosi 200 000,00 zł

10.  Doradztwo: Punkty za doradztwo uzyskują 
Beneficjenci, którzy skorzystają z doradztwa 
do danego naboru w terminie od publikacji 
ogłoszenia do dnia 12.04.2017 r. 

11. Lokalne kryteria wyboru operacji dla ope-
racji realizowanych na obszarze objętym 
LSR realizowanych przez inne podmioty 
niż LgD. 

– Innowacyjność może polegać na:
• wdrożeniu nowatorskiego (nieistniejącego 

dotąd na rynku) pomysłu, 
• wprowadzeniu rozwiązania z zastosowaniem 

technologicznie nowych lub istotnie ulepszo-
nych metod renowacji, w tym również metod 
proekologicznych, z zakresu technologii czy 
budownictwa (wynika z opisu projektu inwe-
stycji) 
(0 lub 3 lub 6 lub 9 pkt – waga oceny 3)
– Operacje przyczyniające się do wykorzysta-

nia niżej wymienionych obszarów otrzymują po 
3 pkt. za każdy: 
•	walory przyrodniczo-krajobrazowe, 
•	dziedzictwo historyczno-kulturowe, 
•	aktywność społeczna i gospodarność 
(0 lub 3 lub 6 lub 9 pkt – waga oceny 2)

– Operacja służy jak największej liczbie miesz-
kańców 

(0 lub 3 lub 6 pkt – waga oceny 2)
– Beneficjent operacji 
(0 lub 3 pkt – waga oceny 1)
– Zrozumiałość, przejrzystość i kompletność 

opisu projektu 
(0 lub 3 pkt – waga oceny 1)
– Realizacja operacji przyczyni się do zwięk-

szenia aktywności społecznej i wzmocnienia wię-
zi z miejscem zamieszkania. 

(0 lub 3 pkt – waga oceny 1)
– Beneficjent korzystał z doradztwa i/lub 

uczestniczył w szkoleniu 
(0 lub 3 pkt – waga oceny 1)

– Operacja będzie realizowana w miejscowo-
ści zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000 miesz-
kańców 

(0 lub 3 pkt – waga oceny 1)

Jeden wniosek może otrzymać maksymalnie 
39 pkt. Średnia ważona median ocen x zawiera 
się w przedziale <0,00 – 5,57>, przy czym aby 
otrzymać dofinansowanie wnioskodawca musi 
uzyskać ocenę min. 2,36 

W przypadku uzyskania jednakowej ilości 
punktów przez dwie lub więcej operacji o ko-
lejności na liście wybranych lub nie wybranych 
operacji decyduje data i godzina złożonego 
wniosku.

12. Informację o miejscu zamieszczenia doku-
mentów 

a) Procedury wyboru i oceny operacji w ramach 
LSR oraz Lokalne kryteria wyboru operacji 
oraz Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowa-
nego przez Społeczność w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 
– 2020 (LSR) dostępne są na jej stronie in-
ternetowej www.lgdpartnerstwoizerskie.pl 
w zakładce Regulaminy/Statut/Procedery  
oraz  Ogłoszenia

b) Formularze wniosku o udzielenie wsparcia 
i wniosku o płatność oraz instrukcje wypeł-
niania wniosków, oraz formularz umowy 
o udzielenie wsparcia dostępny jest na stro-
nie internetowej www.arimr.gov.pl, www.
umwd.pl oraz na www.lgdpartnerstwoizer-
skie.pl w zakładce Wnioski do pobrania  oraz  
Ogłoszenia

c) Dokumenty są również dostępne w formie 
papierowej w Biurze LGD i wydawane na żą-
danie osobom zainteresowanym.

 Szczegółowe informacje dotyczące nabo-
ru, można uzyskać od poniedziałku do piątku 
w godz. 8:00 – 16:00 w biurze LGD mieszczą-
cym się w Uboczu 300, tel. 75 78 13 163, email: 
biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl  

LGD „Partnerstwo Izerskie” zapewnia bez-
płatną pomoc w przygotowaniu wniosku.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpo-
wiada Wnioskodawca

Bóbr jest jedną z dwóch (poza Kwisą) więk-
szych rzek przecinających Pogórze z południa 
na północ. Ważną, bo pisano już o nim ponad 
tysiąc lat temu, ale też bardzo interesującą, za-
równo ze względów historycznych (pisaliśmy 
o tym już w poprzednich wydaniach), jak i geo-
morfologicznych. Dla fanów tej dziedziny wie-
dzy – skarb! Ale też dla mniej zainteresowanych 
geologią są tu arcyciekawe miejsca, choćby dla 
zwykłego oglądania.

Skarby natury Pogórza izerskiego

Przełom Doliny Bobru
Przede wszystkim przełom Bobru w Boro-

wym Jarze.
Bóbr przecina tu, jak siekierą, skały krysta-

liczne północnej części masywu karkonosko-
izerskiego i południowej – części kaczawskiej. 
Główny uskok śródsudecki dzieli dwa całkiem 
odmienne geologiczne światy. Na południu zo-
stają granitognejsy, na północy   – skały osado-
we i wulkaniczne. Powstały one – w co trudno 
uwierzyć w…. morzu, istniejącym tu dawniej. 

Dużo dawniej. Geomorfolodzy uważają, że ok. 
540 – 500 MILIONÓW lat temu. Morze istnia-
ło tu od kambru do karbonu (ok. 340 mln lat 
temu), co oznacza, że owo morze i wszystko, 
co w nim było – żyło „jakieś 200 milionów” lat. 
Jak na życie człowieka – miara niewyobrażalna. 
Niewyobrażalne są też temperatury i głębokości 
na jakich powstawały widoczne dziś w niektó-
rych miejscach skały. Głęboko w skorupie zie-
mi na 5-6 km, w temperaturze 300-400 st. C. 
tworzyły się przez wiele lat. Natura jest bowiem 
– w odróżnieniu od człowieka – bardzo cier-
pliwa. Postęp technologiczny sprawił, że dziś 
syntetyczne kamienie szlachetne uzyskujemy 
w wyniku zabiegów fizykochemicznych w kil-
kadziesiąt godzin.

Świeradów HEJ 
Na oryginalny pomysł promocji kurortu 

wpadli fani nowoczesnych technologii komu-
nikacyjnych. Do pobrania na stronie inter-
netowej miasta zamieścili dzwonek MP 3 na 
komórkę – „Świeradów HEJ”, ale jest tam też 
krótki utwór – „Świeradów-Zdrój HEJ”, trwa-
jący niespełna 200 sekund oraz inne kompozy-
cje, nawiązujące do miasta. Andrzej Szymalski, 
uznany kompozytor nowoczesnych form mu-
zycznych, a mieszkaniec Świeradowa Zdroju 
jest autorem utworu „Gondola”, a można też 
posłuchać „Marsza Wiwat Świeradów”, nawią-
zującego do cyklicznych Festiwali Wojskowych 
Orkiestr Dętych, które wpisały się w tradycję 
Uzdrowiska. Nieliczne tylko miasta mają tak 
bogate formy muzycznej promocji, skierowa-
nej do tak rozmaitego kręgu odbiorców. Nawet 
Kraków znany jest głównie z jednego hejnału, 
w dodatku przerwanego. Świeradowskich pre-
zentacji nikt nikomu nie przerywa.
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Okna duszy
Kilka lat temu LGD Partnerstwo Izerskie wy-

dało książkę – swoisty almanach, zawierający 
kompletną (wówczas) informację o twórcach 
Pogórza Izerskiego. „Artyści i rękodzielnicy 
– Twórcy Pogórza Izerskiego” zawierała infor-
macje i fotografie o ponad 60 osobach, które 
swoje pasje artystyczne przekuły na sposób na 
życie. Wydawnictwo uzupełnione zostało zdję-
ciami i informacjami o zespołach ludowych 
i śpiewaczych Pogórza. Do wielu z twórców  
powracamy, nowe prace niektórych niekiedy 
popularyzujemy na łamach „Ech Izerskich”. 
Okazuje się jednak, że pojawiło się już kilkuna-
stu nowych, do których będziemy zaglądać, być 
może uzupełnimy i rozszerzymy w przyszłości 
informator o izerskich twórcach. Coraz więcej 
z nich intryguje nas swoim dorobkiem. Należy 
do nich m.in. Elżbieta Nieradko ze Studnisk 
w gminie Sulików, która właśnie w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Sulikowie eksponuje (od 
10.03.) część swojego dorobku – malarstwo. 
„Okna duszy”, to tytuł wystawy.

A dla nas ten tytuł stanowi inspirację do zilu-
strowania notatki innymi oknami. Kiedy prze-
jeżdżamy drogami Pogórza Izerskiego, zagląda-
my do gospodarstw i obejść, często zdarza się 
nam zatrzymać na widok oryginalnych okien, 
całkiem realnych. Kilka z nich przy tej okazji 
publikujemy, zapewniając, że do autorki wy-
stawy zajrzymy także, by pokazać w „Echach” 
także inne przykłady jej prac. 

Jedna z dolnośląskich gazet 
regionalnych, ukazujących się 
także na Pogórzu Izerskim 
napisała w tytule swojej not-
ki, że Edyta Górniak …. 
została „twarzą lakieru do 
paznokci”.

Jest to z pewnością wy-
jątkowa sprawa, nie tylko 
lingwistyczna, bo jak do-
tąd nikt twarzą lakieru 
nie zostawał, nawet jeśli 
to był lakier do paznok-
ci. Twarzą innego też 
nie, co wydaje się być 
marnotrawstwem, bo róż-
ne jeszcze artykuły domowe nie mają aż 
do tej pory swojej twarzy.

Warto poczekać, bo niewykluczone, że 
wkrótce jakiś kolejny piosenkarz/piosenkar-
ka, czy innego gatunku celebryta może zostać 
twarzą paneli podłogowych, które przecież nie 
ustępują niczym lakierom do paznokci, a nawet 
może nawet je przewyższają w niektórych za-
stosowaniach.

Powstaje wiele możliwości, do tej pory nie-
wykorzystywanych  – lokomotywy spalinowe, 
kombajny zbożowe,  sznurek do snopowiąza-
łek, płyn do płukania po praniu, albo do zama-
czania przed nim, nie wspominając o samym 
proszku – też mogą mieć twarze. Każdy swoją, 
to znaczy kogoś tańczącego z gwiazdami, albo 
nawet na lodzie.

Ro-
dzi się jed-
nak myśl osobliwa, bo nie 
jest przecież wykluczone, że w tej gonitwie 
znajdą swoją twarz także miski. Sedesowe, dla 
przykładu, żeby nie szukać daleko. I może się 
okazać, że w końcu to wyjaśni sens tytułu jed-
nego z programów telewizyjnych – „Twoja twarz 
brzmi znajomo”…

A na serio – z powyższego przykładu widać, 
że bezrefleksyjne korzystanie z kalki językowej, 
czyli nieprzemyślany dosłowny przekład z inne-
go języka może kompromitować autora takiego 
rozwiązania. I – co oczywiste – jego własną 
twarz.

Powiedzieli – pomyśleli?

W tej rubryce publikujemy cytaty z „przemy-
śleń” różnych ważnych osób wypowiadane przy 
różnych ważnych okazjach. W niektórych przy-
padkach są to treści zadziwiające...

• przemega – to coś więcej, niż „mega”, 
a mniej niż „masakra”, a może odwrotnie. Sło-
wo „super” jeszcze niedawno w użyciu, jest już 
archaiczne. Coraz więcej emocji, coraz mniej 
elegancji, a z pewnością mniej umiejętności po-
sługiwania się słowem;

• w zasadzie to on nie ma zasad – wydał „za-
sadniczą” ocenę kolegi radnego jeden z innych 
radnych, ale w korytarzu, bo na sesji to oni są 
zasadniczo dobrymi znajomymi.

Oswajamy wojnę i niwelujemy pamięć o jej 
skutkach, być może nieco mimochodem, jak 
w przypadku tego schronu dla pojedynczego 
strzelca, który swego czasu strzegł drogi z Jeżo-
wa Sudeckiego do Czernicy, a dziś – o ironio 
– oklejony jest afiszami, na których jest napisa-
ne, jak najszybciej i najwygodniej dojechać do 
pracy. Do Niemiec.

Rozkaz, by zająć taki schron był dla żołnierza 
często, jak wyrok śmierci, bo wprawdzie mógł 
ewentualnie trafić kilku żołnierzy nieprzyjacie-
la, ale nie miał żadnych szans ocalenia własne-
go życia. Schron przetrwał ponad 70 lat, więc 
w zasadzie ma wszystkie cechy pomnika histo-
rii. Tej, o której wolelibyśmy nie pamiętać. Ale 
on ją nam przypomina. 

W poszukiwaniu 
uczucia, czyli 

– świętego 
Walentego

Usiłowaliśmy – przy okazji 14 lutego – od-
wiedzić parafię pw. świętego Walentego, mając 
nadzieję, że chociaż jedna świątynia Pogórza 
Izerskiego przyjęła owo wezwanie, które od 
pewnego czasu kojarzy się z pierwszym powie-
wem przedwiosennych uczuć. Wprawdzie idea 
Dnia Zakochanych przyszła do nas, jak każda 
zaraza, z Zachodu, ale święty Walenty – jest ge-
neralnie nasz. Nasz, to znaczy – rzymski, cho-
ciaż jest też świętym kościoła syryjskiego.

Faktem jest, że jak na biskupa, to emanował 
uczuciami dość obficie, żeby nie powiedzieć 
– rozrzutnie. Nie dość, że był zdeklarowanym 
zwolennikiem ślubów, do których namawiał 
legionistów (w odróżnieniu od swojego cesa-
rza, który wolał mieć w legionach kawalerów), 
to w dodatku – gdy ów cesarz wtrącił go za to 
do więzienia – to zakochał się w córce swego 
więziennego strażnika. Ponoć była niewidoma 
i od tej miłości odzyskała wzrok. Przesłanie tej 
legendy kłóci się wprawdzie z ogólną definicją 
miłości, od której ludzie ponoć tracą nie tylko 
wzrok, ale i rozum, ale informacja jest cenna, 
skoro niektórzy coś jednak zyskują.

Walenty jednak stracił głowę od tej miłości 
i to w dodatku całkiem dosłownie, bo ziryto-
wany takimi cudami cesarz Klaudiusz II Gocki 
kazał go ściąć. Dokładnie 14 lutego (269 roku). 
Do niedawna w Polsce święty Walenty był uzna-
wany za obrońcę przed ciężkimi chorobami  
(zwłaszcza umysłowymi), co korespondowało-
by z tezą o tym, że z miłością trzeba uważać, ale 
pod wpływem Amerykanów i u nas zaczęliśmy 
go uważać za patrona zakochanych. Padaczka 
i schizofrenia, główne obszary zainteresowania 
świętego pozostają daleko w tle naszej uwagi. 
Skupiamy się na miłości.

Niestety – jedyna parafia św. Walentego (Mę-
czennika), możliwie bliska nam geograficz-
nie, znajduje się w Lubiążu, a to daleko – pod 
Brzegiem Dolnym, spory kawałek od granicy 
Pogórza Izerskiego. Darowaliśmy więc sobie tę 
wycieczkę, licząc jednak, że naszych Czytelni-
ków św. Walenty obdarzy swoją troską nawet 
zdalnie, czego wszystkim życzymy. 

Wójta się bójta, ale…

Strachów jest 
więcej

Gminą zarządza wójt, tak przynajmniej jest 
napisane w ustawie o jednostkach samorządu 
terytorialnego. Wynikać by mogło, że skoro wójt 
jest jednoosobowo odpowiedzialny za sprawy 
w gminie, to też jego władza jest „totalna”.

Okazuje się jednak, że w szczegółach wyglą-
da to „troszkę” inaczej. Dla przykładu w Jeżo-
wie Sudeckim funkcjonują działki (więc też 
osobne tzw. plany urządzania lasu) czterech 
okolicznych nadleśnictw – ze Złotoryi, Lwówka 
Śląskiego, Karpacza, a nawet Szklarskiej Porę-
by. Do planów urządzania lasu poszczególnych 
nadleśnictw wójt nie ma nic.

Gmina podzielona jest na cztery parafie – 
w Jeżowie, Czernicy, Dziwiszowie i Siedlęcinie. 
Sprawami duchowymi zarządzają księża, co jest 
oczywiste.

Co do wód płynących wójta „wyręczają” 
w tym zakresie dwie instytucje – Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Zarząd Melio-
racji i Urządzeń Wodnych. Do ich kompetencji, 
jednych od rzek i potoków, drugich od rowów 
wójt też powinien trzymać się z daleka.

Nie inaczej jest z drogami. Wójt może sobie 
porządzić swoimi, to znaczy gminnymi, ale 
przez gminę przebiegają także powiatowe, wo-
jewódzkie, a nawet – krajowe. Wójt więc może 
zaplanować sobie remont choćby sieci wodo-
ciągowej, czy kanalizacyjnej, ale jeśli tego nie 
uzgodni z właścicielem drogi, pod którą owa 
sieć przebiega – biada mu. 

Powie ktoś: ale budżet jest jego sprawą, co 
najwyżej Rady Gminy, więc przynajmniej to 
pozostaje w jego (ich) lokalnej, niepodzielnej 
władzy. Otóż niekoniecznie, bo przecież jest 
jeszcze Regionalna Izba Obrachunkowa, sub-
wencje i dotacje, które wpływają wprawdzie do 
budżetu gminy, ale są najczęściej przeznaczane 
na konkretne cele, więc wójt może je co najwy-
żej przekazać ostatecznym adresatom, pilnując 
wskaźników, harmonogramów, itp.

To tylko część ograniczeń, bo jest ich więcej, 
choćby inspekcje ochrony środowiska, inspek-
cje nadzoru budowlanego, itp., itd. Gdyby więc 
ktoś zazdrościł wójtowi pełnej samodzielności, 
to warto, żeby zerknął w przepisy, bo im szyb-
ciej pozbędzie się złudzeń, tym lepiej. 

Relaks w Szwajcarii
… tymczasem Lwóweckiej, może nie wśród skał tak strzelistych, jak szwajcarskie, ale za to bliżej, 

bo w granicach Lwówka Śląskiego. Z roku na rok poprawia się wizerunek tych skał, bo wykarczo-
wano już wszystkie samosiejki, odnowiono ścieżki, a ostatnio ustawiono też kilka zadaszonych, 
stylowych stołów, więc podróżni mogą nie tylko bezpiecznie (i wygodnie) zaparkować, zwiedzić to 
oryginalne miejsce, a potem odsapnąć przed dalszą podróżą. 

Schrony, jak słupy  O mowo polska… !

Okno w Radoniowie


