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Święta Bożego Narodzenia mają 
swoje różne zapachy, bo i na Dolnym 
Śląsku kuchnia, szczególnie świątecz-
na, jest tak rozmaita ze względu na 
tradycje przywiezione z połowy Euro-
py, że jest to całkiem zrozumiałe. Ale 
jeden zapach jest dominujący – świą-
tecznego piernika.

Czym się różni piernik od innych 
ciast? – zapytaliśmy członkiń Koła 
Gospodyń Wiejskich ze Starej Ka-
mienicy. – Po pierwsze – przyprawy 
– powiedziano nam. – Niektóre takie 
same, jak do mięs, ale akurat w pier-
niku mają swoje miejsce. Tu i ziele an-
gielskie się trafi, i czarny pieprz, oczy-
wiste są goździki, imbir… Przyprawy 
służą też naszemu zdrowiu, więc moż-
na z nimi w kuchni „poszaleć”. Zresztą 
o zdrowotnych właściwościach pierni-
ka krążą nawet stare przysłowia: „Kie-
dy życie bardzo skrzeczy, złe nastroje 
piernik leczy”.

Po drugie – miód. W tym cieście 
jest wręcz obowiązkowy. W dodatku 
ze względu na fakt, że pszczoły zbiera-
ją go z różnych kwiatów, to i pierniki 
się różnią. Gryczany, z odrobiną go-

Piernik – zapach świąt i smak  zdrowia

ryczki do piernika pasuje chyba naj-
bardziej. Po trzecie – lukier. Używamy 
go także do innych ciast, ale nieko-
niecznie. W przypadku pierników jest 
nieomal obowiązujący. Twardy, często 
kolorowy, może być barwiony (co su-
gerujemy) naturalnymi barwnikami: 
czerwony z sokiem z wiśni, poma-
rańczowy – sokiem z marchwi, żółty 
– po kurkumie, zielony albo z mikso-
wanymi liśćmi mięty, albo z odrobiną 
szpinaku. I po ostatnie – piernikowe 
ciasto może swoje odleżeć, ale w od-
różnieniu od innych ciast piernik – 
odpowiednio przechowywany – nie 
traci swoich walorów nawet po dłu-
gim czasie. Powiedzenie „stary pier-
niku” bywa pieszczotliwe, a nie jest 
przyganą. 

Pierniki mają swoje tajemnice i tra-
dycje. W dawnych czasach ciasto na 
pierniki leżakowało niekiedy… rok! 
Tylko najbogatsi mogli sobie pozwo-
lić na posmakowanie tych ciasteczek. 
Pierwsze o nich wzmianki pojawiły 
się w Świdnicy już w 1293 r., i wiado-
mo, że książę Bolko II (XIV w.) był ich 
smakoszem. Dziś każdego stać.

„Przyjaciel 
Anioł” i inne 

Powstałą w 2004 roku w Siekier-
czynie z inicjatywy Jolanty Napadłek, 
dyrektora Gminnego Ośrodka Kultu-
ry i Sportu oraz księdza Franciszka 
Molskiego, proboszcza parafii „Grupę 
od Anioła Stróża”, można łatwo zna-
leźć w Internecie. Wystarczy wpisać 
hasło „Anioł Stróż”, żeby w odzewie 
pojawili się linki, i do tekstów o Gru-
pie, i do samych utworów. Przedświą-
teczny okres sprzyja przypomnieniu, 
że w repertuarze Grupy są spektakle 
muzyczne, nawiązujące wprost do jej 
nazwy, jak „Chodzi Anioł Stróż po 
świecie”, czy „Przyjaciel Anioł”. Jak też 
mniej dosłowne, ale utrzymujące się 
w tej poetyce – choćby „Miłość o za-
pachu nieba”.

O tym, jaki poziom reprezentuje 
Grupa może świadczyć fakt, iż jest 
ona jedynym zespołem wywodzącym 
się z Pogórza Izerskiego, z którą kon-
certują zespoły i soliści tak znani, jak 
muzycy z krakowskiej „Piwnicy pod 
Baranami”, czy Stanisław Soyka, wo-
kalista i kompozytor.

Grupa występowała dawniej w więk-
szym składzie. Obecnie jej trzon to 15 
osób. Skład zespołu zmienia się w za-
leżności od tego, czy prezentowane 
są całe spektakle czy występują tylko 
wokaliści.

Grupa koncertuje wciąż, na jej 
najbliższy występ zapraszamy do 
Szkoły podstawowej w Zarębie 
(21.12., o godz. 19.00), na kolejne – 
już w styczniu 2018 r. – do Lubania. 
Najbardziej aktualny harmonogram 
występów możemy zobaczyć na FB 
zespołu. 

Do niedawna mury przyziemia 
zamku w Starej Kamienicy były za-
sypane i właściwie można się było 
tylko domyślać ich przebiegu i kon-
strukcji. Widoczna była tylko wieża 
bramna. Od dłuższego czasu trwa 
rewitalizacja tego zabytku. Widoczny 
jest już odbudowany most arkadowy 
(publikowaliśmy już zdjęcie) a jesie-
nią został zakończony kolejny etap 
prac – odsłanianie i oczyszczanie 
piwnic. Pieniądze na te roboty – 200 
tys. zł – uzyskano z resortu kultury 
i dziedzictwa narodowego. Do fina-
łu rewitalizacji jeszcze daleka droga, 
niemniej widać już teraz ogromne 
postępy i miłośnicy takich obiektów 
coraz częściej przyjeżdżają do Starej 
Kamienicy. Tym bardziej, jeśli intere-
sują się historią możnego rodu Schaff- 
gotschów, bo zamek był jednym z ich 
ważniejszych dóbr.

Właśnie mamy kolejną rocznicę. 

Zamek znowu obronny
W końcu grudnia 1615 roku w tym 
zamku zdarzył się dramatyczny wy-
padek, kiedy to sługa Bernarda von 
Schaffgotscha, właściciela zamku 
Sokolec, przebywającego w gościnie 
świątecznej w Starej Kamienicy, zabił 
swojego pana. Poszło o kobietę.

Opowieść o tym dramacie mogłaby 
być z pewnością jednym z magnesów 
przyciągających turystów do zabytku, 
który wkrótce będzie już efektownie 
odnowiony. Wprawdzie kroniki nie za-
chowały imienia tej dziewczyny, może 
dlatego, że ona jedyna przeżyła. Gier-
mek Bernarda, imieniem Rolf, został 
stracony. Kamienna płyta z podobi-
zną Bernarda znajduje się dziś w mu-
rze przy kościele św. Jana Chrzciciela 
w Cieplicach, z którym ród Schaffgot-
schów też ma wiele wspólnego. Można 
więc wokół tej historii opleść praw-
dziwą i intrygującą opowieść o mean-
drach średniowiecznej miłości.

Od Redaktora
Kończymy wspólnie z naszymi Czytelnikami rok trudny, ale – 

jak wynika z rozmów z mieszkańcami Pogórza – dający wielu sporą 
satysfakcję z osiągnięć. W tym wydaniu gazety także możemy 
przeczytać teksty wielce optymistyczne. O tym, co dobrego 
zaistniało w wielu gminach. Okazuje się więc, że trudności nas 
mobilizują, a nie zniechęcają, co jest najważniejszym przesłaniem, 
jakie możemy sobie nawzajem przekazać, razem ze świątecznymi 
życzeniami. Nie ma bowiem lepszych życzeń od tych, żebyśmy 
byli silni, żebyśmy dziś chcieli więcej, niż wczoraj, a jutro mieli 
nowe kolejne marzenia i plany.

Chcielibyśmy, żeby „Echa Izerskie” przez treści, które niosą 
stanowiły dla wszystkich Czytelników nie tylko źródło informacji 
o tym, co, kto, gdzie i kiedy, ale przede wszystkim o tym, że 
prawie wszystko (a może i wszystko?) jest możliwe, jeśli tylko 
będziemy bardzo tego chcieli i dołożymy własnego wysiłku, by to 
osiągnąć, czego w roku 2018 życzymy.

Redaktor Naczelna
Bożena Mulik z Zespołem

Wszystkim naszym Przyjaciołom z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy pomyślności osobistej, sukcesów w pracy i radości oraz spokoju w domu

Zarząd Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie

Bombki z piernika autorstwa Kingi Superson, więcej na s. 3 
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Nr ogłoszenia o naborze: 1/2017/G

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
– Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wnio-
sków o  dofinansowanie w ramach poddzia-
łania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie opera-
cji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 na działanie:

Grantu : Aktywizacja i integracja 
społeczności lokalnej: podnoszenie 

aktywności społecznej podmiotów życia 
społecznego (doposażenie działalności 
zespołów folklorystycznych, lokalnych 

itp.)

Rodzaj ogłoszenia:1.  konkurs

Termin składania wniosków: od 2. 
30.11.2017 r. do dnia 13.12.2017 r. 
w godzinach 8:00 – 16:00.

Miejsce składania wniosków: 3. Bene-
ficjenci zainteresowani udziałem 
w konkursie składają wypełnione wnios-
ki wraz z załącznikami osobiście w bi-
urze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo 
Izerskie, które mieści się w Uboczu 300 
(II piętro), 59-620 Gryfów Śląski 
oryginał wniosku w 2 wersjach papiero-•	
wych i 1 wersja elektroniczna 
1-sza kopia wniosku w wersji papierowej •	
(która zostanie zwrócona Wnioskodawcy 
z potwierdzeniem złożenia wniosku do 
LGD), Pracownik Biura LGD potwier-
dza przyjęcie wniosku umieszczając na 
każdym egzemplarzu: pieczęć LGD, 
datę i godzinę złożenia wniosku, podpis 
przyjmującego wniosek oraz indywidu-
alny numer sprawy nadany przez LGD.

Forma wsparcia: 4. Pomoc przyznawana 
będzie w wysokości 100 % kosztów 
kwalifikowalnych, przy czym wartość 
pojedynczego grantu w zależności od 
tematyki musi się mieścić w przedziale: 
10  000,00 zł – 20  000,00 zł 

Beneficjent: 5. Beneficjentami będą orga-
nizacje pozarządowe

Planowany do osiągnięcia w ramach 6. 
projektu grantowego wskaźnik: Liczba 
operacji obejmujących wyposażenie 
podmiotów działających w sferze kul-
tury i społecznej – 25 sztuk

Zakres tematyczny operacji7. :

Wzmocnienia kapitału społecznego, 
w tym przez podnoszenie wiedzy 
społeczności lokalnej w zakresie ochrony 
środowiska i zmian klimatycznych, 
także z wykorzystaniem rozwiązań in-
nowacyjnych.

Cele z Lokalnej Strategii Rozwoju: 

Cel ogólny 2 „Lokalne społeczności ak-
tywnie współpracujące i utożsamiające się 
z  Partnerstwem Izerskim”, 
Cel szczegółowy 2.1. „Przyjazna prze-
strzeń publiczna pobudzająca aktywność 
społeczeństwa Partnerstwa Izerskiego”, 
Przedsięwzięcie 2.1.1. „Aktywizacja i in-
tegracja społeczności lokalnej”

Warunki udzielenia wsparcia 8. 
obowiązujące w ramach naboru: 
Złożenie kompletu wymaganej doku-a) 
mentacji w miejscu i terminie podanym 
w ogłoszeniu.
Zgodność operacji z Lokalną Strategią b) 
Rozwoju Stowarzyszenia LGD Partner-
stwo Izerskie 
Zgodność operacji z lokalnymi kryte-c) 
riami wyboru operacji, oraz uzyskanie 
minimalnej liczby punktów.
Zgodność operacji z warunkami przy-d) 
znania pomocy określonymi w PROW 
na lata 2014-2020.

Wymagane dokumenty: 9. 
formularz wniosku o przyznanie pomo-a) 
cy wraz z kompletem załączników,
formularz opisu zgodności operacji b) 
z lokalnymi kryteriami wyboru.
Oświadczenie o realizacji lub nie realizo-c) 
waniu projektów pochodzących z EFR-
ROW.

Limit dostępnych środków: 10. 
Limit dostępnych środków w ramach nabo-

ru wynosi  300  000,00 zł

Lokalne kryteria wyboru operacji 11. 
dla operacji realizowanych na obsza-
rze objętym LSR realizowanych przez 
inne podmioty niż LGD. 

Operacja ma charakter innowacyjny: 1.	
(waga oceny 3)

9 pkt – rozwiązanie jest nowatorskie i nie-
typowe na obszarze LGD

6 pkt – rozwiązanie jest nowatorskie i nie-
typowe na obszarze Gminy

3 pkt – rozwiązanie jest nowatorskie i nie-
typowe na obszarze miejscowości

0 pkt – rozwiązanie nie posiada cech 
innowacyjności

Operacja służy jak największej liczbie 2.	
mieszkańców (waga oceny 2)

6 pkt – mieszkańcy obszaru LSR
3 pkt – mieszkańcy Gminy
0 pkt – mieszkańcy 1 miejscowości 

Projekt dotyczy budowania więzi 3.	
społeczności lokalnej poprzez pobudze-
nie aktywności wśród mieszkańców 
(waga oceny 2) 

3 pkt – dotyczy
0 pkt – nie dotyczy

Operacje przyczyniające się do wyko-4.	
rzystania niżej wymienionych obszarów 
otrzymują po 3 pkt. za każdy: (waga 
oceny 2) 

– walory przyrodniczo-krajobrazowe,
– dziedzictwo historyczno-kulturowe,
– aktywność i gospodarność społeczna
9 pkt – operacja przyczyni się do wyko-

rzystania trzech z powyższych obsza-
rów 

6 pkt – operacja przyczyni się do wyko-
rzystania dwóch z powyższych obsza-
rów, 

3 pkt – operacja przyczyni się do wyko-
rzystania jednego z powyższych obsza-
rów,

0 pkt – operacja nie przyczynia się do 
wykorzystania żadnego z powyższych 
obszarów,
Operacja dotyczy lub będzie 5.	
bezpośrednio wpływać na rozwój życia 
społeczno – kulturalne mieszkańców 
(waga oceny 2) 

3 pkt – tak
0 pkt – nie

 6.	Czy Wnioskodawca posiada 
doświadczenie w  realizacji projektu? 
(waga oceny 1) 

3 pkt – nie 
0 pkt – tak

Czy wnioskodawcą jest organizacja 7.	
pozarządowa? (waga oceny 1)

3 pkt – tak
0 pkt – nie

Czas realizacji projektu (waga oceny 1)8.	
9 pkt – planowany okres realizacji krótszy 

niż 3 miesiące (termin liczony od po-
wierzonego grantu)

6 pkt – planowany okres realizacji po-
wyżej 3 miesięcy (termin liczony od 
powierzonego grantu)

3 pkt – planowany okres realizacji po-
wyżej 6 miesięcy (termin liczony od 
powierzonego grantu)

0 pkt – planowany okres realizacji po-
wyżej 12 miesięcy (termin liczony od 
powierzonego grantu)
Operacja będzie realizowana w miej-9.	
scowości zamieszkałej przez nie więcej 
niż 5 000 mieszkańców (waga oceny 2)

3 pkt – tak 
0 pkt – nie 

Beneficjent korzystał z doradztwa 10.	
i/lub uczestniczyli w  szkoleniu (waga 
oceny 1)

3 pkt – tak
0 pkt – nie

Jeden wniosek może otrzymać maksymal-
nie 51 pkt. średnia ważona median dla po-
szczególnych kryteriów musi osiągnąć lub 
przekroczyć ustaloną wartość progową. 
Średnia ważona ocen x zawiera się w prze-
dziale <0,00 – 5,47 >, przy czym aby otrzy-
mać dofinansowanie wnioskodawca musi 
uzyskać ocenę min. 2,29
W przypadku uzyskania jednakowej ilości 

punktów przez dwie lub więcej operacji 
o kolejności na liście wybranych lub nie 
wybranych decyduje data i godzina zło-

żonego wniosku.

Informację o miejscu zamieszczenia 12. 
dokumentów 

Procedury wyboru i oceny operacji a) 
w ramach LSR oraz Lokalne kryteria 
wyboru operacji oraz Strategia Rozwoju 
Lokalnego Kierowanego przez Społecz-
ność w  ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 
(LSR) dostępne są na jej stronie interne-
towej www.lgdpartnerstwoizerskie.pl w  
zakładce Regulaminy/Statut/Procedery  
Formularze wniosku o udzielenie b) 
wsparcia i wniosku o płatność oraz 
instrukcje wypełniania wniosków, oraz 
formularz umowy o udzielenie wsparcia 
dostępny jest na jej stronie internetowej 
www.lgdpartnerstwoizerskie.pl w za-
kładce Wnioski do pobrania  
Dokumenty są również dostępne w for-c) 
mie papierowej w Biurze LGD i wyda-
wane na żądanie osobom zainteresowa-
nym.

 Szczegółowe informacje dotyczące na-
boru, 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@lgdpart-
nerstwoizerskie.pl  

LGD „Partnerstwo Izerskie” zapewnia 
bezpłatną pomoc w przygotowaniu 

wniosku.
Za prawidłowe sporządzenie wniosku od-

powiada Wnioskodawca

Wydawca: „Stowarzyszenie LGD Partner-
stwo Izerskie”, Ubocze 300, 59-600 Gryfów 
Śląski, www.lgdpartnerstwoizerskie.pl,  
tel. 75 7813163, red. nacz. – Bożena Mulik.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie
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Na pytanie: czym może być świą-
teczna, choinkowa bombka Kinga 
Superson nie ma dobrej odpowiedzi. 
A właściwie ma tak wiele dobrych, że 
nie można znaleźć wśród nich tej je-
dynej, najcelniejszej.

– Nie ma jedynej – przekonuje. – 
Ja też nie szukam takiej uniwersal-
nej odpowiedzi, bo po co? Szukam 
rozmaitych i wciąż znajduję nowe, 
a kiedy zaczynam uważać, że to już, 
wtedy okazuje się, że pojawia się ko-
lejny pomysł, jeszcze jeden, i następ-

Choinkowa bombka

Zapach, zabawka, smakołyk, dzieło sztuki, wspomnienie po najbliższych…
ny… Świąteczna choinka uruchamia 
magię wyobraźni, może właśnie taka 
jest jej rola?

Przypominamy, że Czytelnicy „Ech 
Izerskich” poznali Kingę Superson 
z Mikułowej i jej prace już kilka lat 
temu. Już wtedy były to bombki zdo-
bione nićmi, cekinami, stylizowane 
w różny sposób, matowe, błyszczą-
ce, w brokacie i bez. Jedna z bombek 
została przez nas użyta jako klips do 
świątecznego portretu modelki. Były 
różne, ale bazą dla nich była zawsze 
krucha, szklana kula.

Dziś w Mikułowej pozostały 
w asortymencie też takie bombki, 
choć sposób ich zdobienia jest już 
nieporównanie bardziej skompliko-
wany, ale świąteczne ozdoby na wie-
le choinek są już wyjątkowo różne 
w formie i w surowcu. Najmodniejsze 
i najbardziej poszukiwane są bombki 
piernikowe, ale i inne piernikowe 
wisiory, łącznie z dedykowanymi dla 
właścicieli imionami, wypisanymi 
finezyjnie na piernikowych koniach 
na biegunach. Są piernikowe serca, 
piernikowe gwiazdy, łańcuchy.

– Każda z tych ozdób, jeśli prze-
strzenna, jest leciutka, bo jest pusta 
w środku, jak to bombka – tłumaczy 
K. Superson. – I obowiązuje jeszcze 
jedna zasada, sama ją wprowadziłam 
– na żadnej bombce wzór się nie po-
wtarza. Nawet jeśli różnice w zdobie-
niu są subtelne, to nikt nie znajdzie 
dwóch tak samo zdobionych.

Ostatnim z odkryć K. Superson 
są „bombki fotograficzne”, rodzaj 
wspomnienia, sięgającego niekiedy 
prawie… stu lat! To rodzaj bombek, 
z wmontowaną jakąś sentymentalną 
fotografią rodzinną. Okazuje się, że 
współczesna technologia pozwala 
nie tylko malutkie zdjęcie powięk-
szyć bez utraty jakości, ale w dodatku 

tak je poprawić, że takie małe dzieło 
sztuki jest efektowną ozdobą, a jed-
nocześnie wspomnieniem po tych, 
którzy odeszli. A niekiedy wręcz 
odwrotnie – cieszymy się zdjęciami 
malutkich dzieci, które dopiero co się 
pojawiły w rodzinach.

– Zdobienie takimi bombkami 
powinno być przemyślaną kompozy-
cją – przestrzega K. Superson – żeby 
nie pojawił się stylistyczny chaos. Ale 

prawdą jest, że te bombki są szcze-
gólne. Święta to przecież czas wspo-
mnień, rodzinnych spotkań, bo na co 
dzień nie mamy za wiele czasu nawet 
na przeglądanie starych fotogra-
ficznych albumów. Atmosfera Świąt 
sprawia, że odrywamy się – na szczę-
ście – od komputerów. Częściej jeste-
śmy po prostu w rodzinnym kręgu, 
takie bombki z fotografią przywołują 
aurę Świąt sprzed lat.

„CTRL+V! NIE BĄDŹ BIERNY – WKLEJ SIĘ DO PRACY” realizowany 
przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie” oraz 
„Klaster” sp. z o. o. minął właśnie półmetek realizacji.

Projekt skierowany do osób młodych NET realizowany jest na powiecie lwó-
weckim i złotoryjskim. 

Zorganizowane zostały szkolenia w których uczestniczyło 46 uczestników, 
obecnie uczestnicy rozpoczęli lub rozpoczną 3 miesięczne staże zawodowe. 14 
uczestników będzie korzystało z staży 

6 miesięcznych już kilka osób rozpoczęło staże, od stycznia kolejni uczestnicy 
pójdą na staże. Cieszymy się że możemy pomóc młodym wejść na rynek pracy. 

Zapraszamy osoby młode w wieku 15 do 29 lat do uczestnictwa w projekcie 
mamy do zaoferowania szkolenia i staże. Zapraszamy również pracodawców 
o kontakt z biurem Stowarzyszenia w sprawie staży, jeśli Państwo chcecie u sie-
bie w firmie przyjąć stażystę na staż z kwalifikacjami potrzebnymi dla rozwoju 
firmy możemy pomóc. Zorganizujemy szkolenie certyfikowane potrzebne do 
odbycia stażu które pozwoli na zatrudnienie osoby po odbyciu stażu.

Serdecznie zapraszamy.

WORPOL-Dzień Pola w Sulikowie/PL
18. 10. 2017

Kolejny Dzień Pola, organizowany 
w ramach transgranicznego projektu 
„Transfer wiedzy w rolnictwie: Do-
pasowanie do zmian klimatycznych 
w Euroregionie Nysa", odbył się 18 
października 2017 na poletkach do-
świadczalnych w okolicy Sulikowa na 
Dolnym Śląsku. Tematyka spotkania 
dotyczy testów odmianowych kuku-
rydzy oraz bezorkowej uprawy gleby.  

Program wydarzenia oraz szczegó-
łowe informacje zostały umieszczone 
na stronie www.bodeninfo.eu w ru-
bryce aktualności. Niemieccy rolnicy 
skorzystali z bezpłatnego transportu , 
który umożliwił im udział w semina-
rium wraz z rolnikami polskimi. 

Trzy już zrealizowane Dni Pola 
cieszyły się szczególnym zaintere-
sowaniem wśród polskich rolników 

i niemickich, Christlich-Soziales 
Bildungswerk Sachsen e.V. (CSB), 
jako beneficjent projektu, otrzymu-
je wsparcie ze strony Saksońskiego 
Urzędu ds. Środowiska, Rolnictwa 
i Geologii (LfULG). 

W Dniach Pola rolnicy polscy 
i niemieccy zapoznali się, z agro-
techniką uprawy kukurydzy, pla-
nowaniem odmian kukurydzy na 
poszczególnych poletkach, plonowa-
niem odmian kukurydzy na ziarno. 
Poletka prowadzone są przez WOR-
POL Sulików przy współpracy z Fir-
mą Osadkowski-Cebulski sp.z o.o. 
Rolnicy mocno byli zainteresowani 
wynikami z poletek uprawowych. 
Dzięki dofinansowaniu można było 
włączyć w działania projektowe go-
spodarstwa doświadczalne w Pomm-
ritz oraz Baruth. 

W czasie poczęstunku zadawano 
pytania, wymieniano się informacja-
mi. Polscy i niemieccy rolnicy posta-
nowili spotkać się jeszcze raz w roku 
2018 aby wymienić się doświadcze-
niami.

 Partnerem projektu na Dolnym 
Śląsku jest LGD Partnerstwo Izer-
skie. Do partnerów wspierających 
oraz członków projektowej grupy ro-
boczej z polskiej strony należą rów-
nież: gospodarstwo WORPOL oraz 
firma Osadkowski-Cebulski sp. z.o.o. 
Współpraca jest wspierana ze środ-
ków Funduszu Małych Projektów 
Euroregionu Nysa. Celem jest coraz 
większe uwrażliwianie, wymiana do-
świadczeń odnośnie niezbędnego do-
pasowania do zmian klimatu, a także 
przygotowanie trwałej współpracy. 
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tygodnika „Nie”, a udając biznesme-
na, który chce kupić kawał miasta. 
Taka mistyfikacja już się nie powie-
dzie, bo samorząd nie jest już zde-
sperowanym organizmem, głodnym 
jakiegokolwiek wsparcia. Samodziel-
ność samorządu Zawidowa przez 
kilkanaście lat sprawiła, że struktury 
instytucji miejskich okrzepły.

Najbardziej wyrazistą ilustracją 
zmian jest jednak sprawa przejścia 
granicznego, istniejącego w Zawido-
wie „od zawsze”. Dawniej niemiecko-
czeskiego, później polsko-czecho-
słowackiego, polsko-czeskiego, a na 
końcu… kawałka zwykłej drogi, którą 
każdy kto chce, może sobie pojechać, 
gdzie chce. Stare zdjęcia, na których 
uzbrojeni żołnierze pilnują szlabanu 
i sprawdzają skrupulatnie dokumen-
ty przeszły do historii. Rozczulające 
są fotografie, na których widać pol-
skich żołnierzy, siedzących przy sto-
liku postawionym bez najmniejszego 
daszka, na środku drogi, na kawałku 
asfaltu. I długi sznur samochodów 
w kolejce. Trudno się temu dziwić 
– to przecież granica dwóch państw. 
Potem przeniesiono przejście na 
szerszą drogę, zbudowano nawet ja-
kąś budkę, żeby dodać powagi insty-

Zawidów, ze swoimi wszystkimi 
niedostatkami, może być na Pogó-
rzu Izerskim przykładem – symbo-
lem tego, jak zmieniała (i zmienia 
się) Polska po wstąpieniu do Unii 
Europejskiej. Wprawdzie nawet naj-
bardziej życzliwi temu miastu nie 
mają odwagi powiedzieć, że rozkwita 
i z każdym dniem potężnieje. Zawi-
dów bowiem – podobnie jak inne, 
pobliskie miasta tej wielkości, choć-
by Mirsk, Lubomierz, czy Wleń, albo 
i te, które miastami były, a już nie są, 
jak Złotniki, czy Pobiedna – przeży-
wa problemy demograficzne powią-
zane z gospodarczymi, które łącznie 
przekładają się na społeczne, ale…

Ludzie tu mieszkający mieli swe-
go czasu szansę pracować w Boga-
tyni, albo w Zgorzelcu, gdy chyliły 
się ku upadkowi miejscowe zakłady. 
I wybór był tylko taki. Dziś mogą też 
codziennie dojeżdżać do Czech, lub 
Niemiec. Pewnie nie jest to szczyt ma-
rzeń, ale też trudno sobie wyobrazić, 
by w mieście, stanowiącym niespełna 
1% powierzchni powiatu, pojawiła 
się dynamiczna strefa gospodarcza. 
Do dzisiejszego burmistrza nikt już 
jednak nie przyjedzie błyszczącym 
samochodem, będąc wysłannikiem 

Z Zawidowa Europę widać świetnie

tucji przejścia granicznego. 
A potem… okazało się, że wy-

starczą dwie tablice, jedna z nazwą 
Zawidów, a druga – Habartice, żeby 
kierowca (piechur, rowerzysta) mógł 
się zorientować, że już jest w innym 
kraju i lepiej mieć przy sobie korony, 
chociaż w wielu sklepach ze złotów-
kami też sobie ekspedienci poradzą.

Dla relatywnie młodych ludzi, 
30-latków, ta sytuacja jest normalna 

i oczywista. Innej rzeczywistości nie 
znają, więc w tej, jaka jest – bywa 
im ciasno. To naturalne. Ale warto 
sobie jednak uświadomić co i jak 
się zmieniło w naszym najbliższym 
otoczeniu w czasach życia jednego 
pokolenia, by docenić wartość i wagę 
tych zmian. O nic więcej, niż chwilę 
refleksji tu chodzi. 

Zachęcamy Czytelników do prze-
kazywania nam podobnych wspo-
mnień.

A może drukarni?

Lubomierz 
pachnący 
Wietorem

Hieronim Wietor, którego nazwi-
sko nosi jedna z lubomierskich uli-
czek może nie był człowiekiem zbyt 
skromnym. Mawiał o sobie „chal-
cograpus accuratissimus”, co można 
przetłumaczyć, jako „drukarz akurat-
ny”, w znaczeniu – „najstaranniejszy”. 
Ale też miał powody, by sam się wy-
soko oceniać bowiem stał się po wie-
lu studiach rzeczywiście wybitnym 
fachowcem, mającym nie tylko swoją 
drukarnię w Krakowie, ale nawet swój 
młyn papierniczy. Utrzymywał dobre 
kontakty z wieloma twórcami, więc 
efekty jego pracy zyskiwały na tyle 
wysoką ocenę, że otrzymał (w 1527 r.) 
godność typografa królewskiej kance-
larii Zygmunta Starego. 

W Lubomierzu i gminie Lubomierz 
nie brakuje oryginalnych muzeów, 
bo jest i Muzeum Ornatów, Kargula 
i Pawlaka, Przesiedleńców i Wypę-
dzonych, jest też izba muzealna sprzę-
tów gospodarstwa domowego. Kusi 
jednak pomysł, by powstało kolejne – 
choćby w niewielkiej na początek for-
mie – Muzeum Drukarstwa, przypo-
minające postać Hieronima Wietora, 
którego życiowy sukces miał początek 
właśnie w Lubomierzu.

Warto też zauważyć, że XVI-wiecz-
ny drukarz był człowiekiem nie tyl-
ko otwartym na najnowocześniejsze 
w tamtych czasach nowinki tech-
niczne, ale też przejawiał tolerancję 
wobec innych poglądów, za co zresztą 
ponosił konsekwencje. Ukarany zo-
stał (1536) za drukowanie „innowier-
czych” dzieł, za jakie uznawano wte-
dy prace protestanta, Marcina Lutra. 
O ile związki H. Wietora z Krakowem, 
czy Wiedniem są znane, to jego dzie-
jopisarze abstrahują od jego związ-
ków z Lubomierzem, (a przecież tutaj 
się urodził drukarz, który był jednym 
z pierwszych miłośników drukowania 
w języku polskim). Tym bardziej war-
to  pochwalić się taką osobowością. 

Ratusz…
… także magazyn, sklep, remiza strażacka… 

ale to już przeszłość. Jeden z najbardziej orygi-
nalnych zabytków tego typu na całym Dolnym 
Śląsku znika w oczach, podobnie, jak zniknęło 
całe to miasto. Pojawiło się – a piszemy o Złot-
nikach – jako efekt snu jednego z tutejszych 
możnych, który – będąc na krótkiej wycieczce 
z zamku Czocha – zdrzemnął się w przerwie. 
I miał wizję, że obok leży bryła złota, czy też 
rośnie złote drzewo. Uznał to za proroctwo. Po-
stanowił zbudować kopalnię, a przy niej miasto, 
żeby „złoty sen” mógł się ziścić. Było to ponoć 
ok. 1654 r., a już w 1677 osada otrzymała status 
miasta górniczego i nazwę Goldentraum, czy-
li właśnie Złoty Sen. Twórca tej miejscowości, 
Christoph von Uechtritz skarbu nie znalazł, bo 
złoto wprawdzie było, ale w śladowych ilościach. 
Zostało miasto, z herbem i mieszkańcami, któ-

rzy zajęli się czymś zupełnie innym. Trudno 
zresztą mówić o mieście, bo w tej miejscowości 
był wyłącznie… rynek, niemały (ok. 85 x 90 m) 
z imponującym ratuszem pośrodku placu. Były 
wprawdzie – później, to znaczy po zbudowaniu 
tamy i powstaniu Zalewu Złotnickiego dwa małe 
hotele, schronisko, gospody, itp. obiekty służące 
przyjmowaniu gości. Łódź motorowa zapraszała 
turystów na podróże po Zalewie, jednak trudno 
żyć wyłącznie z wakacyjnych przychodów. Po II 
wojnie światowej miejscowość utraciła prawa 
miejskie i gasła. Ratusz zmieniał funkcje, ale jego 
kolejni lokatorzy niespecjalnie dbali – co widać 
na zdjęciu – o kondycję tego obiektu. Budynek, 
po jego gruntownym remoncie w 1834 r., kiedy 
wraz z innymi obiektami padł ofiarą pożaru, już 
popada w stan ruiny, z której nie wyprowadzi go 
największy entuzjasta. Złotniki – bo taką nazwę 
nosi miejscowość powstała ze snu, znikają. Jak 
sen.

Gryfów w czubie
Wprawdzie w rankingu zamoż-

ności wśród 621 przebadanych 
gmin Gryfów Śląski uplasował się 
na przeciętnym, 458 miejscu, ale 
już w rankingu zrównoważonego 
rozwoju na 254. Z kolei w rankin-
gu „Nowin Jeleniogórskich” gmin 
z możliwie największym potencja-
łem na obszarze byłego wojewódz-
twa jeleniogórskiego  został sklasy-
fikowany na miejscu pierwszym. 
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– To prawda, że dziś można miesz-
kać na Księżycu i pracować dla jakiejś 
firmy w Polsce, czy w Stanach – po-
wiedziała Marianna  Sztyma – Ale ja 
chcę mieszkać tutaj, na Pogórzu Izer-
skim, właśnie tu.

Pochodzi z Poznania, jest artystką-
grafikiem. Autorką setek ilustracji do 
czasopism, książek… Ale też autorką 
logo dla jednego, zyskującego sporą 
popularność gospodarstwa agrotury-
stycznego w Janicach, „Dzikie Róże”. 
Trochę po sąsiedzku, bo sama miesz-
ka w Grudzy. Tuż obok, chociaż w in-
nej gminie.

– Logo jest bardzo specyficznym 
rysunkiem – mówi. – Trzeba wyjątko-
wo oszczędnie je kreślić, bo musi być 
czytelne w każdej wielkości, nawet 
bardzo malutkie. Powinno oddawać 
charakter miejsca, być takim mini-
dziełkiem. W zasadzie nie zajmuję się 
takim rysunkiem, ale „Dzikie Róże” 
mnie zaintrygowały, bo klimat, bo – 
ludzie...

Tym lokatorem, który stał się bo-
haterem drugiej wersji logo jest kogut 
o imieniu Bazyl. Wyjątkowo pogodny, 
obficie upierzony, zachowuje się zu-
pełnie inaczej, niż przeciętne koguty. 
Lubi być podziwiany, w przypływie 
dobrego nastroju potrafi jeść z ręki, 
ale przypisane kogutom obowiązki 
wypełnia bez zarzutu. I bez ociągania 
się.

– Ta atmosfera „Dzikich Róż” spra-
wia, że nasi goście chyba czują się tu 
nieźle, zarówno w lecie, kiedy oto-
czenie domu uzasadnia jego nazwę – 
mówi Magda Tracz, właścicielka – ale 
i w listopadzie, kiedy bywa ponuro, 
chmurno, mgliście.

– Przyjechałam w te okolice wła-
śnie przy takiej nędznej pogodzie – 
potwierdza Marianna Sztyma – Nie 
dość że padało, mgła była gęsta, nie-
wiele było widać, drzewa ogołocone 
z liści, a na dodatek w jakiejś dziurze 
w drodze urwaliśmy przednie zawie-
szenie. I ten dom, którzy chcieliśmy 
obejrzeć też wyglądał nienadzwyczaj-
nie. Nie wiem, czemu pomyślałam 
wtedy – muszę tu zamieszkać! To jest 
miejsce dla mnie. Szukaliśmy właści-
wie młyna, trafiliśmy na inny dom. 
I jest pięknie.

Powodów, dla którego wyjechali 
z Poznania było trochę, ale wtedy naj-
ważniejszy wydawał się Reks. W wiel-
kim mieście czuł się wyraźnie źle. A że 
w domu Marianny Sztymy psów było 

na większą swobodę w dopisywaniu 
klimatu do treści. Graficznie logo jest 
syntezą, a ilustracja bajek – niespiesz-
ną, szeroką opowieścią. Lubię to. 
Zdecydowanie bardziej, niż graficzne 
komentowanie rzeczywistości, dziś 
przesyconej polityką.

Syntezą, chociaż innego rodzaju, są 
okładki książek, które też wyszły spod 
ręki Marianny …………….. Dla kilku 
wydawnictw, m.in. „Czarne”, „Znak”, 
czy Literackie przygotowywały okład-
ki do wielu bestsellerów, jak choćby 
Doroty Masłowskiej „Jak zostałam 
wiedźmą”.

– Tej książki już się nie kupi – 
mówi. – Rozeszła się szybko. Został 
mi po niej tylko elektroniczny wzór 
okładki. Praca z książką jest super-
sprawą, bardzo ją lubię.

Równie szybko rozchodzą się roz-
maite rzeczy zdobione logo „Dzikich 

Róż”. Etykiety dżemów, ogórki, roz-
maite przetwory, torebki z suszonymi 
owocami. Drogowskaz do tego domu 
jest też jedną z kopii właśnie tego 
logo. W przyszłym roku pojawią się 
też nalewki. – Chcemy – mówi Mag-
da Tracz – żeby nasze przetwory były 
najbardziej naturalne, ale także żeby 

naturalne były też elementy etykiet, 
więc naszego logo na słoikach nie 
mocujemy na folii samoprzylepnej, 
a na zwykłym papierze. Leciutko po-
smarowany mlekiem, albo białkiem 
kurzego jajka przylepia się fantastycz-
nie i trwale, ale daje się błyskawicznie 
odlepiać, kiedy zachodzi taka potrze-
ba. Z folią by tak nie poszło.

Spotkaniami przybyszy na Pogórzu 
Izerskim rządzi najczęściej przypadek. 
Magda Tracz ze Śląska trafiła na swój 
dom po obejrzeniu… przeszło tysią-
ca ofert w Internecie i kilkudziesięciu 
„w realu”. Dom na pierwszy rzut oka 
nie zachwycił. Był za wielki, mocno 
podniszczony, ale dojazd do wsi był 
tak urzekający, że tych mankamentów 
starała się nie widzieć, podobnie jak 
jej mąż. Nawiasem mówiąc – krajo-
braz okolic Janic „na dojeździe” budzi 
najlepsze emocje wśród gości pensjo-
natu. „Tu jest jak w Prowansji” – mó-
wią jedni. „Jak w Toskanii” – przeko-
nują drudzy. – Tu jest, jak w Janicach 
– pointuje Magda.

– Szukaliśmy domu z ziemią pod 
ogród – dodaje – i ten spełniał ten 
warunek. To było najważniejsze, żeby 
było ciszej, niż w mieście, z ptakami, 
żabami nawet, żeby umożliwić nam 
pracę w stylistyce „permakultura”, bli-
skości z naturą. I tak jest. A że dom 
okazał się naraz i skarbonką (bo wy-
magał ogromnych nakładów pienię-
dzy i pracy), i skarbnicą (bo z każdym 
dniem remontu odkrywał przed nami 
różne swoje tajne zakamarki), to już 
temat na inne opowiadanie.

Dla nas z kolei rozmowa z Marianną 
i Magdą była też swoistym odkryciem 
niezwykłego bogactwa Pogórza, tej-
możliwości współpracy przypadkowo 

spotkanych ze sobą ludzi, pochodzą-
cych z zupełnie innych części Polski, 
przy budowie i elementach promocji 
nowej wartości, w jaką przeistoczyły 
się „Dzikie Róże”, będące jeszcze cał-
kiem niedawno mocno zaniedbaną, 
zawilgoconą i zachwaszczoną starą 
chałupą. 

kilka, kotów też, więc znalezienie dla 
nich domu z dużym wybiegiem stało 
się wyzwaniem. Jasne, że nieobojętna 
była cena, podobne domy w Wiel-
kopolsce były kilkakrotnie droższe, 
niemniej nie ona była rozstrzygają-
ca. A decyzję ułatwiało, iż Marianna 
miała już ustabilizowane kontakty 
zawodowe z wydawnictwami i swój 
status, więc osobista i częsta obecność 
w wydawnictwach nie była już aż tak 
ważna.

– Dobry grafik powinien być odpo-
wiedzialnym rzemieślnikiem – mówi 
o sobie i o profesji. – Zawsze chciałam 
ilustrować prace dla dzieci, ale kiedy 
zaczynałam po ASP szukać takich 
okazji, to szybko okazało się, że rynek 
w tym obszarze jest wyjątkowo mały. 
Za to gazety i periodyki dawały szansę. 
Pracowałam więc dla wielu znanych 
tytułów, zaczynając od – poznańskie-

go wówczas – „Wprost”. Praca dla ga-
zet jest świetną szkołą, bo termin goni 
termin, przy tygodniku mamy ze dwa 
dni na rysunek, przy miesięczniku – 
nie więcej niż tydzień. Czasami bywa, 
że tylko ogólnie znamy treść tekstu, 
który mamy zilustrować, a że tekst 
często też jest niegotowy, to rysunek 
do niego powstaje równolegle. Musi 
zadziałać intuicja, żeby się to wszyst-
ko „nie rozjechało”. Mówi się, nie do 
końca sprawiedliwie, że praca grafika 
dla gazet ma charakter trochę „śmie-
ciowy”, w tym znaczeniu, że rysunek 
musi powstać błyskawicznie, a żyje 
raptem jeden dzień. Ale musi być też 
najlepszy, jaki można stworzyć do 
tekstu, wymaga takiej samej staran-
ności w pracy.

– Dzieci – mówi – to zupełnie inny 
rodzaj odbiorcy. One, w odróżnieniu 
od dorosłych,  zauważają ilustracje. 
Rysunek jest dla nich ważny bardzo. 
W ostatnich latach gaśnie potrzeba 
rysunku dla gazet, a poszerza się dla 
dzieci. Tu grafik może pozwolić sobie 

Przewodnik 
wzdłuż Kwisy 

Biblioteczka Izerska 

Związek Gmin „Kwisa” wydał 
efektowny przewodnik, obejmujący 
swoim obszarem również kilka gmin 
wchodzących w skład Partnerstwa 
Izerskiego. Wprawdzie miasta Lubań 
i Bolesławiec, gmina Bolesławiec, 
Osiecznica  pozostają poza obszarem 
Partnerstwa, ale już Gryfów Śląski, 
Leśna, Lubań – gmina wiejska, Lubo-
mierz, Lwówek Śląski, Mirsk, Nowo-
grodziec, Olszyna, Siekierczyn, Warta 
Bolesławiecka i Wleń – to „nasze” 
gminy. Oznacza to że 11 spośród 18 
gmin izerskich są promowane niejako 
podwójnie, i poprzez wydawnictwa 
LGD „Partnerstwo Izerskie”, i poprzez 
działania Związku Gmin „Kwisa”.

Przewodnik jest trójjęzyczny, poza 
polskim zamieszczone są tam teksty 
w języku angielskim i niemieckim, więc 
pozostaje niemal uniwersalny. Niemal, 
bo z naszych obserwacji wynika, że 
nasi najbliżsi sąsiedzi – Czesi, coraz 
częściej odwiedzają nas w celach tu-
rystycznych. Ale z edytorskiego punk-
tu widzenia zawsze jest „coś za coś”. 
Czwarty język oznaczałby konieczność 
eliminacji albo zdjęć, albo trzeba było-
by się pozbyć części tekstów. A i tak ze 
względu na pojemność książki auto-
rzy musieli się wykazać lapidarnością 
opisów i niekiedy to powoduje, że po-
jawiają się informacje nieoczekiwane, 
bo pewnie nie najważniejsze w opisie 
atrakcji turystycznych gmin, jak choć-
by ta, że „Gryfów zyskał nowoczesną 
centralę telefoniczną w 1927 r.”, czy też 
– ryzykowne stylistycznie zdanie, iż 
„W centralnym położeniu flagi widnie-
je umieszczony herb gminy Olszyna”. 
Nie chcemy jednak poddawać krytyce 
wydawnictwa – w atrakcyjny sposób 
prezentuje on obraz gmin znad Kwisy. 
To raczej nauka dla nas, żebyśmy – wy-
dając podobny o gminach Partnerstwa 
Izerskiego – mieli na względzie moż-
liwość doskonalenia efektów swojej 
pracy. Nakład 2.000 egz. z pewnością 
szybko się rozejdzie wśród gości, któ-
rzy tłumnie zjadą w okresie wakacji 
nad Kwisę.

Trzy nowe boiska
w gminie Zgorzelec
Trzy nowe boiska powsta-

ły w 2017 r. w gminie Zgorzelec. 
Dwa nieco mniejsze, w Kostrzynie 
i w Łomnicy, jedno duże, wielo-
funkcyjne – w Sławnikowicach. Ta 
ostatnia wieś jest największa z wy-
mienionych, stąd i potrzeby w zakre-
sie rekreacji są relatywnie większe, 
więc jest to w zasadzie zespół boisk, 
wystarczający i dla amatorów koszy-
kówki, nożnej, ale i innych gier ze-
społowych. 

Dzikie róże jakie są, każdy widzi. Inaczej.
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Naturalność – stoły, przetwory, opakowania 
– to znak firmowy Dzikich Róż

Fragment ilustracji M. Sztymy do książki

Bazyl i jego logo

Domowe przetwory 
z domowym logo

Marianna 
Sztyma z 

ilustrowaną 
przez siebie 

książką
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Wszędzie ogłusza nas nieskom-
plikowana muzyka pop, w jej odsłu-
chiwaniu celuje młodzież, a nawet 
kilkuletnie dzieci. Wszędzie, ale… 
niekoniecznie wszyscy. W Giebułto-
wie (gmina Mirsk) akurat jest nieco 
inaczej.

– Jestem pod wrażeniem zapa-
łu, z jakim moi podopieczni starają 
się poznać muzykę dawną, wręcz 
średniowieczną – mówi Dominik 
Dembiński, muzyk, rekonstruktor 
i twórca instrumentów z epoki rene-
sansu i baroku, kierownik 
zespołów tego gatunku 
muzyki, w końcu – ani-
mator i uczestnik festi-
wali. – To jest naprawdę 
trudne i żmudne – dopo-
wiada. – Tym bardziej, że 
ja bardzo chcę, by ten, kto 
gra muzykę tamtych wie-
ków, poznawał też historię 
epoki. Bez poznania aury 
tamtych czasów nie moż-
na dobrze odtwarzać tam-
tej muzyki.

„Gregoły”, to dziecię-
cy zespół muzyki dawnej 
powstały w Giebułtowie, 
najmłodszy w Polsce, ale 
odnoszący już od kilku 
lat sukcesy na festiwalu 
tej muzyki w Kaliszu. Ka-
lisz – to dla muzyki baro-
ku i renesansu jest takim 
samym symbolem, jak 
Sandomierz dla muzyki 
ludowej. W Kaliszu „Gre-
goły” zajęły trzy raz trze-
cie i raz pierwsze miejsce, 
a D. Dembiński otrzymał 
nagrodę za dobór reper-
tuaru.

– To nie sztuka wy-
uczyć dzieci grania jakiejś 
melodii – mówi. – Chodzi 
o to, żeby stworzyć im 
instrumenty, na których 
mogą grać swoimi malut-
kimi przecież paluszkami i postarać 
się, by rozumiały, co grają. A dzieci 
„wyrastają” szybko z instrumentów, 
więc każdy musi mieć taki wprost dla 
siebie, żeby mógł go fizycznie „ogar-
nąć”. Ale jednocześnie najlepszy, jaki 
można mu dać. To wymaga wielu sta-
rań, ale daje dobry efekt.

D. Dembiński świetnie wie, co 
mówi. „Gregoły” to kolejny zespół, 
którym się opiekuje. „Rocal Fuza” był 
pierwszy. Istnieje do dziś, a powstał… 
przeszło 25 lat temu. Ćwierćwiecze 
będzie obchodził świeradowski Fe-
stiwal Muzyki Dawnej, zainicjowany 
przez D. Dembińskiego. Przez „Rocal 
Fuza” przewinęło się… ponad 120 
dzieci! Niejedno z nich jest uznanym, 
nie tylko w Polsce dojrzałym muzy-
kiem.

– Myślę, że największą karierę zro-
biła Kamila – wspomina D. Dembiń-
ski. – Grała z nami na szałamai i fle-
cie, potem ukończyła klasę fagotu na 
Akademii Muzycznej, później klasę 
fagotu barokowego w Hadze, potem 
mistrzowską klasę w Nowym Jorku. 
Teraz koncertuje w Warszawie, Pra-
dze… Słyszałem, że gra na dulcjanie 
– to arcyciekawy fagot renesansowy.

Dwaj synowie Dominika – Ra-
dosław i Szczepan – to też muzycy. 

Zaczynali jako kilkuletni chłopcy, 
później obaj z powodzeniem zdobyli 
muzyczne magisteria. O muzykach, 
którzy zaczynali w „Rocal Fuza”, 
a potem odkrywali muzyczne światy 
można dłużej. Faktem jest, że właśnie 
teraz kończą już studia muzyczne… 
wychowankowie ich zespołów. Jedna 
z dziewczyn, mieszkanka powiatu 
lwóweckiego jest uznaną już skrzy-
paczką barokową.

Świeradowski Festiwal Muzyki 
Dawnej swoje pierwsze edycje pre-
zentował w Hali Spacerowej uzdro-
wiska. Prezentacje muzyczne były 
uzupełniane ogniem, operowano 
reflektorami w zacienionej Hali… 
Dziś to już jest niemożliwe. Czujniki 
dymu z jednej strony i skomercjo-
nalizowanie powierzchni nie dałyby 
takich szans. Festiwal znalazł miej-
sce w kościele. – Miejsce i przyjaciół 
– uzupełnia D. Dembiński. – Dzięki 
pomocy proboszcza parafii nasz Fe-
stiwal zyskał. Ale zyskali też słucha-
cze, bo takiej promocji muzyki, jaka 
jest dziełem proboszcza, niezwykle 
otwartego na sztukę, szczególnie mu-
zykę i poezję, nie zapewniłyby nam 
żadne pieniądze. W trakcie kon-

certów nie ma w kościele wolnych 
miejsc, a to spora świątynia.

Poza „Rocal Fuza” i „Gregołami” 
jest jeszcze „Tiboryus” – kwartet 
muzyki dawnej, grający w składzie 
licealnym. Nazwa wzięła się od na-
zwiska Tibora Ehlersa, Słowaka, 
który w zasadzie całe życie mieszkał 
w Niemczech. Znakomity lutnik, nie 
dość że pomagał i uczył D. Dembiń-
skiego budowy instrumentów, gdy 
ten zaczynał tę działalność, to w do-
datku podarował dzieciom ze Świe-
radowa-Zdroju kilka instrumentów 
przez siebie wykonanych, tak ujął go 
zapał malutkich muzyków. Zapytany 
o to, ile ten prezent będzie koszto-
wał, powiedział, że to jego inwestycja 
w dobrą muzykę dzieci, taki rodzaj 
pomnika, który sam sobie stawia. 
Został w pamięci i nazwie jednego 
z zespołów, więc można powiedzieć, 
że jego oczekiwania jakby się spełni-
ły.

A „Gregoły”? To nazwa 
od tytułu jednego z utwo-
rów dawnych, ludowego 
obyczaju z Lubelszczyzny, 
kiedy to dzieci „na świę-
tego Grzegorza” chodzi-
ły do domów sąsiadów 
i zbierały cukierki i drob-
ne prezenty. 

W pracowni D. Dem-
bińskiego wciąż powstają 
nowe-stare instrumenty. 
Barokowe wiolonczele, 
viole da gamba, są i cito-
le dla młodszych dzieci. 
Na początku swojej dzia-
łalności D. Dembiński 
budował instrumenty ko-
rzystając m.in. z ich wize-
runków umieszczonych 
na obrazach religijnych. 
Okazało się jednak, że 
niektóre – nawet najwier-
niej odtworzone – „nie 
grały”. Szukając przyczyn 
lutnik odkrył, że ci, któ-
rzy te obrazy malowali 
też… nie widzieli tych 
instrumentów. Malowali 
z wyobraźni coś, co im się 
wydawało. Obok liry kor-
bowej były cytry i inne, 
o wymyślnych kształtach, 
ale niekoniecznie spraw-
ne muzycznie. Dziś takich 
przygód już nie ma.

Została muzyka, koncerty i festi-
wale. Niejeden, bowiem poza tym 
kaliskim, który odbywa się w lutym, 
a na który „Gregoły” już zostały zgło-
szone, jest i świeradowski, a właści-
wie dwa. Poza tym tradycyjnym jest 
jeszcze „Pro Musica Sacra”, inicjaty-
wa jednego z instrumentalistów „Ro-
cal Fuzy”, byłego organisty kościoła, 
który wprawdzie wyjechał ze Świera-
dowa, ale Festiwal został. To rodzaj 
muzycznego spadku.

– A koncerty? Wiele renomowa-
nych ośrodków ma wymagających 
gości – mówi D. Dembiński. – Oni 
już nie zawsze chcą słuchać prościut-
kich rytmów, a oczekują czegoś ory-
ginalnego, co jest m.in. w repertuarze 
„Gregołów”. Dzieciom z kolei bardzo 
przydaje się koncertowe obycie, bo to 
inne doświadczenie, niż próby, bu-
duje pewność siebie niezbędną tak-
że na festiwalach. Korzyści są więc 
obopólne. A korzyści z muzycznego 
wychowania dzieci są przecież nie do 
przecenienia. Nie chcę dezawuować 
wartości współczesnej muzyki, jed-
nak kultura bez muzyki dawnej wy-
daje się być niepełna. 

Pałac w Sławnikowicach 

Pałac w Sławnikowicach powstawał 
w latach, gdy gasła dobra gwiazda Na-
poleona, to znaczy w okresie 1812-15. 
To właściwie efektowny dwór, zresztą 
nie pierwszy w tym miejscu, tyle, że 
po poprzednich budowlach nie pozo-
stał ślad. Ponoć starszy obiekt został 
spalony przez Szwedów w okresie 
wojny 30-letniej, w dodatku to nie 
był ostatni pożar w tym miejscu, bo 
właśnie w 1812 miał miejsce kolejny, 
po którym zdecydowano się na od-
budowę rezydencji w kształcie, jaki 
dotrwał do dziś.

W kronikach zapisano, że kolejne 
rody, będące właścicielami dworu, re-
prezentowane były przez ludzi o nie-
zwykłej niekiedy fantazji. Ale wśród 
wielu największym oryginałem był 

Ehrienfried Walter von Tschrinhaus, 
który na przełomie XVII/XVIII w. za-
łożył w pałacu towarzystwo naukowe. 
Zajmował się filozofią, przeprowadzał 
eksperymenty optyczne, poszukiwał 
najlepszych metod produkcji porcela-
ny i podejmował też inne działania na 
tyle angażując siły i środki, że dopro-
wadził całą rodzinę do bankructwa. 
Utracili wówczas (ok. 1700 roku) nie 
tylko pałac, ale musieli też sprzedać 
całą wieś.

Po II wojnie światowej w pałacu 
przez długie lata istniała szkoła pod-
stawowa, potem przeszedł w ręce pry-
watne, niejednego zresztą właściciela. 
Ostatni z nich we wnętrzach dwustu-
letniej budowli urządził interesujący 
hotel. 

Stacje Drogi Krzyżowej w lasach 
okalających Lubomierz powstały na 
początku XX w. Czternaście stacji jest 
dowodem pobożności pasyjnej ów-
czesnych mieszkańców. Lubomierska 
parafia i Nadleśnictwo we Lwówku 
Śląskim odnowiły te stacje w 2010 
roku. Jest to jeden z nielicznych za-
bytków tego typu na Śląsku, z reguły 
bowiem „drogi krzyżowe” i ich stacje 
wytyczane są w pobliżu kościołów, 
czasami wręcz w ich wnętrzach. Lu-
bomierska różni się więc zasadniczo 
od innych. W dodatku nieopodal 
czternastej stacji (Złożenie Pana Je-
zusa w Grobie) znajduje się neogo-

Droga w lesie Krzyżowa

tycka kaplica p.w. Św. Trójcy. Leśnych 
kaplic w okolicy jest więcej, niekiedy 
są na tyle duże (jak w Maciejowcu), 
że odbywają się w nich cotygodniowe 
nabożeństwa, ale leśna Droga Krzy-
żowa jest wyjątkowo rzadkim zabyt-
kiem o charakterze sakralnym.

800 lat, cztery 
milowe słupy

Lwówek Śląski obchodził we wrze-
śniu br. jubileusz 800-lecia nadania 
praw miejskich. Otrzymał je w 1217 
roku, to znaczy na długo przed Jelenią 
Górą (1288),  tylko 3 lata po Wrocła-
wiu (1214). To Lwówek, korzystnie 
położony, na przecięciu ważnych, 
średniowiecznych dróg, rozwijał się 
zdecydowanie szybciej, niż miasta, 
które dziś są zdecydowanie większe 
i gospodarczo – silniejsze.

Taki jubileusz z pewnością sprzyja 
zadawaniu wielu pytań, nie tylko hi-
storykom, o przyczyny, dla których 
jedni stają się coraz bardziej mocarni, 
a inni – z wiekiem tracą siły i werwę. 
Może warto byłoby zorganizować 
konferencję popularno-naukową, by 
próbować poszukiwać na takie pyta-
nia odpowiedzi.

Kilka z nich jest oczywistych – woj-

ny Lwówka Śląskiego nie oszczędza-
ły. I 30-letnia, i napoleońska i II świa-
towa pozostawiły sporo niedobrych 
śladów. Te trzy zdarzenia, a także XIII 
wiek Lwówka stanowiły razem punk-
ty odniesienia w trakcie uroczystych 
obchodów jubileuszu. Obóz rycer-
ski, nawiązujący do czasów Henryka 
Brodatego i XIII wieku, obozowisko 
cesarskie, ilustrujące okres wojny 30-
letniej, obozowisko wojska francu-
skich z batalii napoleońskiej i bitwa 
o Lwówek Śląski z 1945 r. – to były 
niezwykle efektowne rekonstruk-
cje tamtych czasów. Od stanowiska 
kata średniowiecznego przez stroje 
doby napoleońskiej aż do stanowiska 
szyfranta z II wojny, łącznie z rekon-
strukcją bitwy o Lwówek, toczonej 
przez oddziały sowiecki i niemieckie 
– to były atrakcje  przygotowane dla 
wielu widzów, przyjezdnych i miej-
scowych. Odnotowujemy uroczy-
stość z 9 września, przypominając jej 
niektóre szczegóły, bowiem podobna 
okazja zdarzy się za… 800 lat.

Muzyka dawna znowu brzmi pięknie...
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W poniedziałek dnia 27 listopa-
da 2017 r. w salach Archiwum Pań-
stwowego we Wrocławiu Oddział 
w Jeleniej Górze odbył się wernisaż 
czesko-polskiej wystawy pt. „Mapy 
Gór Izerskich / Mapy Jizerských hor”, 
przygotowanej przez Severočeské 
muzeum w Libercu oraz gospodarza. 
Na spotkanie przybyło blisko 40 osób 
zainteresowanych nie tylko przeszło-
ścią najdalej na zachód wysuniętego 
pasma polskich gór, ale swoistą ta-
jemnicą, jaką kryją niemal wszystkie 
dzieła kartograficzne.

Wystawa jest efektem projektu ba-
dawczego wspomnianego Muzeum 
w Libercu oraz tamtejszego Uniwer-
sytetu Technicznego, mającego na 
celu przestudiowanie dziejów oraz 
zmian geograficznych Gór Izerskich 
w oparciu o źródła kartograficzne 
zgromadzone w instytucjach cze-
skich polskich i niemieckich. Czescy 
badacze, wraz z polskimi, przepro-
wadzili szeroko zakrojoną kwerendę, 
jak również badania terenowe. W ich 
wyniku zgromadzili sporą wiedzę 
o mapach turystycznej Gór Izer-
skich, ale i dokumentacji kartogra-
ficznej wykonanej dla innych celów. 
Dzięki temu mogli m.in. opracować 
własne cztery mapy (przedstawiające 
miejscowości: Wielka Izera, Jizerka, 
Gierczyn oraz Nove Mesto), ukazu-
jąc na nich sytuację współczesną na 
tle przemian geograficznych, gospo-
darczych, demograficznych itp. od 
końca XVII w. po dzień dzisiejszy. 

Ponadto na 18 planszach przedstawi-
li różne zagadnienia związane ze sta-
rymi mapami, a więc zmiany granic 
administracyjnych, rozwój górnictwa 
i innych przedsiębiorstw, osadnic-
two, zalesienie, kształtowanie się sie-
ci drogowej itd., jak również proces 
skanowania i sporządzania w oparciu 
o stare mapy nowych przedstawień 
kartograficznych. Na podstawie jed-
nej z najpopularniejszych map tury-
stycznych sprzed I wojny światowej 
wykonali również model przestrzen-
ny gór. Do tego przygotowali prezen-
tację multimedialną. Wielkie zain-
teresowanie wzbudził reprint mapy 
dóbr Frydlandu z 1660 r.

Archiwum w Jeleniej Górze przed-
stawiło natomiast oryginały map ze 
swojego zasobu, wraz z najstarszą 
wśród nich, pochodzącą z Atlasu 
Śląska wydanego w 1750 r. przez Ho-
manna mapą księstwa jaworskiego. 
Ponadto wyeksponowano przeszło 
20 map turystycznych i przeglądo-
wych z lat 1806-1985 oraz 6 map ka-
tastralnych, obrazujących zasiedlenie 
i zagospodarowanie najbardziej inte-
resujących fragmentów Gór Izerskich 
w latach 1863-1939.

Wystawę w Jeleniej Górze otwo-
rzył dyrektor Archiwum Państwo-
wego we Wrocławiu dr Janusz Go-
łaszewski wraz z Ivanem Rousem 

W Jeleniej Górze odbył się kon-
cert charytatywny pod hasłem „Za-
czarowane Święta”. Charytatywny, 
bo intencją było niesienie pomocy 
osobom chorym, w tym niepełno-
sprawnym, a koncert był pretekstem 
do tego, żeby zaprosić ich do wspól-
nej pracy. A przede wszystkim – dać 
z niej satysfakcję osobom, które na 
co dzień nie mają większych szans, 
by zaistnieć.

Wśród zespołów występujących na 
scenie pojawił się także nasz, izerski 
–„ Mocni” z Gryfowa Śląskiego. Na 
scenie wyglądali nader profesjonal-
nie i jeśli nawet trochę ich stremo-
wało światło, to nie dali tego po sobie 
poznać. 

Zresztą trudno się dziwić – tre-
ningi do tego występu trwały długo. 

Zaczarowane Święta i my

Partnerstwo – Partnerem
W „Kurierze Gryfowskim” zapisa-
no już wcześniej: „Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
MOCNI” już 15 listopada opanowało 
bibliotekę publiczną. Ćwiczono śpie-
wanie kolęd, rodzice opiekunowie 
tworzyli ozdoby z siana. Wszystko 
to w związku z przygotowaniem do 
udziału w koncercie „Zaczarowane 
Święta” i zbliżającym się jarmar-
kiem bożonarodzeniowym w Mir-
sku. Pomagały w tym Marcela Tyka, 
Izabela Mikołajczyk i Magdalena 
Antonowicz, a przygotowywanie 
ozdób okazało się tak wciągające, że 
kilka „sznurów z siana” wykonał sam 
prezes Stowarzyszenia, Stanisław 
Fronc.”

MOCNI dali już znać o sobie 
wcześniej, bo zaistnieli ze swoim sto-

iskiem w trakcie ostatnich „Kwiso-
naliów”. Członkami Stowarzyszenia 
są nie tylko rodzice i opiekunowie 
osób niepełnosprawnych,, ale także 
ci, którzy uważają za swój humani-
tarny obowiązek włączyć się w pracę 
na rzecz tego środowiska. – To mło-
de stowarzyszenie – powiedział bur-
mistrz Gryfowa, Olgierd Poniźnik 
(jego też widzieliśmy na jeleniogór-
skim koncercie, ale jako widza okla-
skującego „swój” zespół). – MOCNI 
powstali dopiero w tym roku, szukają 
dla siebie optymalnych form aktyw-
ności, a ja mogę tylko zadeklarować, 
że pomogę w każdej ich sprawie, gdy 
tylko będzie to prawnie możliwe, bo 
uważam sprawę za ważną.

Partnerstwo Izerskie uważa tak 
samo, więc przyjęcie roli jednego 
z patronów koncertu było naturalną 
sprawą. Można zauważyć z satysfak-
cją, że w tłumie widzów pracował też 
„izerski skrzat”, częstując zgromadzo-
nych ciasteczkami i budząc auten-
tyczną ciekawość swoim wyglądem.

Finałem koncertu był występ 
gwiazdy wieczoru – tym razem był to 
BAJM z Beatą Kozidrak, ale – niczego 
nie ujmując piosenkarce – wzruszały 
przede wszystkim występy zespołów 
nieprofesjonalnych. 

Prezes Partnerstwa, Bożena Mulik 
znalazła się wśród uhonorowanych 
symbolicznym prezentem

Wystawa „Mapy Gór Izerskich” w Jeleniej Górze

z Muzeum w Libercu i kierownikiem 
Oddziału w Jeleniej Górze Ivo Łabo-
rewiczem. Ponieważ obecnych było 
wielu szefów i przedstawicieli insty-
tucji kultury z Jeleniej Góry i okolic, 
a także z zaprzyjaźnionych archiwów 
czeskich (Semily), przeprowadzono 
również wiele rozmów kuluarowych, 
snując plany na przyszłość, w wyniku 
których być może uda się w następ-
nych latach przeprowadzić kilka in-
nych projektów polsko-czeskich.

Pierwotnie wystawa prezentowała 
była w dniach od 7 września do 5 li-
stopada 2017 r. w Muzeum w Liber-
cu, a do końca tego roku będzie zaś 
dostępna w salach Archiwum Pań-
stwowego Oddział w Jeleniej Górze.

„Mocni” z Gryfowa Śląskiego na koncertowej scenie

B. Mulik odbiera upominek

Byliśmy widoczni jako partnerzy

Skrzat częstuje ciasteczkami

Mapa plastyczna –model przestrzenny gór



Kwartalnik  •  ECHA IZERSKIE  • „STOWARZYSZENIE LGD PARTNERSTWO IZERSKIE” •  Nr 31 (2017)

8 “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

Projekt „DOLOS” jest realizo-
wany w ramach Programu Opera-
cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
– Oś priorytetowa IV „Innowacje 
społeczne i współpraca ponadna-
rodowa”, Działanie 4.1 „Innowacje 
społeczne”, z uwzględnieniem po-
stanowień Regulaminu konkursu 
p.n. Ścieżka B – Obligacje społecz-
ne PL nr POWR.04.01.00-IZ.00-
00-008/16 w temacie „Obligacje 
społeczne jako narzędzie zwięk-
szania efektywności świadczenia 
usług społecznych w obszarach 
wsparcia EFS” na podstawie umo-
wy o dofinansowanie projektu nr   
POWR.04.01.00-00-B001/16 z dnia 
05 maja 2017 roku zawartej pomię-
dzy Ministrem Rozwoju i Finansów 
a Województwem Dolnośląskim – 
Dolnośląskim Wojewódzkim Urzę-
dem Pracy.

Projekt jest realizowany na te-
renie Dolnego Śląska   w okresie 
od 1 czerwca 2017 r. do 28 lutego   
2018 r. i dotyczy stworzenia mo-
delu wdrażania obligacji społecz-
nych możliwego do przetestowania 
w wybranym obszarze dla okre-
ślonej liczby ostatecznych odbior-
ców usług, zawarcia porozumienia 
między wnioskodawcą a Dostaw-
cami Usług i Inwestorem oraz 
porozumienia z Interesariuszami. 
Celem projektu jest poprawa jako-
ści działań w obszarze instrumen-
tów rynku pracy stosowanych przez 
publiczne służby zatrudnienia po-
przez opracowanie nowego podej-
ścia do problemu zarejestrowanych 
w PUP osób długotrwale bezro-
botnych z ustalonym III profilem 
pomocy – najbardziej oddalonych 
od rynku pracy oraz ich skutecz-
nej aktywizacji zawodowej poprzez 
wykorzystanie innowacyjnego in-
strumentu obligacji społecznych 
i jego włączenie do polityki rynku 
pracy.

Nazwa projektu „DOLOS” to 

skrót od Dolnośląskie Obligacje 
Społeczne. Opracowaliśmy ten pro-
jekt z myślą o osobach korzystają-
cych z pomocy społecznej i zarazem 
długotrwale bezrobotnych – jednej 
z najbardziej zagrożonych wyklucze-
niem społecznym grup. Osoby te są 
uprawnione do korzystania z pomo-
cy publicznej: świadczeń opieki spo-
łecznej, zatrudnienia przy pracach 
społecznie użytecznych, w spółdziel-
niach socjalnych itd. Tak zdefiniowa-
na grupa odbiorców powinna zatem 
otrzymywać wsparcie jednocześnie 
od ośrodków pomocy społecznej, 
powiatowych centrów pomocy ro-
dzinie oraz podmiotów ekonomii 
społecznej, pozostając w rejestrze 
bezrobotnych prowadzonym przez 
właściwy powiatowy urząd pracy.  
Zgodnie z założeniami konkursu pi-
lotażowego na wdrożenie obligacji 
społecznych w Polsce celem projektu 
jest:
– zdiagnozowanie wybranego proble-

mu społecznego: jaka jest jego przy-
czyna, jakie instytucje są współod-
powiedzialne za jego rozwiązanie 
i czy mogłyby działać skuteczniej 
(jaka pomoc – organizacyjna czy 
finansowa byłaby im niezbędna do 
osiągnięcia wyższej skuteczności 
działania),

– zbudowanie modelowego partner-
stwa, które zadeklaruje gotowość 
do przetestowania takiego rozwią-
zania.

W okresie czerwiec – wrzesień od-
bywały się Spotkania Konsultacyjne 
– spośród ich uczestników wyłonił 
się zespół ekspercki, który od paź-
dziernika pracuje nad uszczegółowie-
niem ogólnych założeń modelowych 
i przygotowaniem głównych treści 
projektu, który w latach 2019-2021 
posłuży testowaniu tego rozwiązania. 
W jego składzie jest przede wszystkim 
grupa pilotażowa – przedstawiciele 3 
gmin, które zgłosiły chęć podjęcia 

się testowania modelu na swoim 
terenie. Reprezentują je przedsta-
wiciele zarządów gmin, OPS oraz 
działacze lokalnych organizacji 
pozarządowych, podmiotów eko-
nomii społecznej itp. Celem tego 
zespołu eksperckiego jest, aby po-
wstał model obligacji społecznych 
maksymalnie dopasowany do po-
trzeb zamieszkałych w obszarach 
peryferyjnych osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, w tym 
osób długotrwale bezrobotnych 
a jednocześnie umożliwiający in-
stytucjom publicznym, prywatnym 
i organizacjom pozarządowym 
pracującym na ich rzecz podejmo-
wanie działań bardziej adekwat-
nych do rzeczywistych i wynikają-
cych z ich doświadczenia potrzeb. 
Zakładamy także, że współpracu-
jące przy opracowywaniu modelu 
podmioty z grupy pilotażowej sta-
ną się stronami partnerstwa, które 
w kolejnych latach pozyska środki  
PO WER na przetestowanie tego 
modelu, na ich terenie i z korzyścią 
dla lokalnych społeczności.

Mechanizm obligacji społecz-
nych to innowacyjny instrument 
finansowania usług społecznych 
oparty na formule „płatność za re-
zultaty”. Zakłada on, że instytucja 
publiczna, odpowiedzialna za roz-
wiązanie danych problemów spo-
łecznych, wchodzi w porozumie-
nie z dostawcą usług społecznych 
(np. organizacją pozarządową lub 
innym podmiotem prywatnym) 
i z inwestorem, od którego pozy-
skuje środki na sfinansowanie da-
nej usługi. Jeśli założone efekty da-
nej usługi zostaną osiągnięte, czyli 
problem zostanie skutecznie roz-
wiązany, instytucja zwróci wkład 
finansowy inwestorowi wraz z od-
setkami (bonusem, zyskiem).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania – Partnerstwo Izerskie 
jest uczestnikiem projektu.

Książka „Mirsk”, a właściwie dwie 
książki, bo praca ks. Władysława 
Stępniaka ukazała się w dwóch to-
mach, do i po 1945 roku, jest dziełem 
iście benedyktyńskim. Autor prze-
śledził bowiem setki zapisów o hi-
storii miasta w wielu kronikarskich 
wydawnictwach, na mapach, w cza-
sopismach i na drukach ulotnych 
archiwów. Szczególnie w pierwszej 
części każde zdanie niesie precyzyj-
ną informację o faktach, ludziach 
i datach, przy czym (może szkoda) 
autor tych informacji nie komentuje 
w żaden sposób. Z jednej strony daje 
to czystą, chłodną i zdystansowaną 
narrację, uczciwą i rzetelną wobec 
zapisów historii, z drugiej – pozba-
wia czytelników możliwości pozna-
nia opinii autora i ewentualnej kon-
frontacji dawnych zachowań z tzw. 
dzisiejszymi czasami. 

Jest bowiem w książce wiele opi-
sów zdarzeń, które „aż się proszą” 
o refleksję, czy komentarz. Choćby 
informacja o tym (strona 143, t. I), że 
„latem 1869 roku na czterech bokach 
Rynku przy kamienicach położono 
chodniki. Koszty w ¾ ponieśli wła-
ściciele domów, a w ¼ miasto”.

Dziś, kiedy coraz popularniejsza 
staje się idea „budżetu obywatel-
skiego” mieszkańcy, będący przecież 
coraz częściej właścicielami domów, 
nie zawsze chcą partycypować w ta-
kich wydatkach. Dopominają się, by 
„budżet obywatelski” w każdym roku 
był coraz wyższy, ale dopłacać z wła-
snych pieniędzy do wspólnego dobra 
nie chcą. Różne są tego przyczyny, 
czasami i takie, że w porównaniu do 
XIX w. wielu z mieszkańców jest zde-
cydowanie mniej zamożnych i nieko-
niecznie stać ich na takie wydatki, jak 
chodnik dla wszystkich pod własnym 
domem, ale z drugiej – wszelkie miej-
skie remonty i inwestycje przecież też 
finansowane są z podatków, jakie 
łożą mieszkańcy i miejscowi przed-
siębiorcy. Każdy przychód budżetu 
miasta ma swoje źródło, najczęściej 
w kieszeni mieszkańca, który jednak 
nie chce tej prawidłowości ani wi-
dzieć, ani rozumieć.

Takich zapisków jest więcej, choć-
by na kolejnej stronie I części książki: 
„Na koszt właścicieli w roku 1882 do-
mów (przy dzisiejszej ulicy Betleja – 
przyp. aut.) zbudowano kanał od na-
rożnego domu nr 26 do domu nr 270 
(…) w tymże roku rozpoczęto budo-
wę miejskiego szpitala dla chorych 
(przy dzisiejszej ulicy Zgorzeleckiej, 
ze szpitalem dla ubogich, kosztem 
10.750 marek. Koszty pokryli w więk-
szości bogaci mieszczanie”.

Tu aż dwie informacje, bo jedna, 
że bogaci budowali dla biednych, to 
znaczy – umieli się dzielić, choć pew-
nie wcześniej wykorzystywali tanią 
silę roboczą, to znaczy tych bied-
nych. Druga, że choć choroby trapiły 
ludzi takie same, to jednak kategorie 
metod leczenia chorób były różne, 

skoro istniały szpitale dla biednych 
i „zwyczajnych”, czyli bogatszych. 
Dziś jest właściwie tak samo ze służ-
bą zdrowia, tylko systemy są inne – 
za leczenie jednych płaci NFZ, czyli 
my wszyscy, a za leczenie bogatszych 
płacą oni sami, mając nierównie lep-
szy i wygodniejszy dostęp do lekarzy. 
Różnica taka, że dawniej mówiono 
o tym wprost i nikogo nierówności 
społeczne nie raziły, a dziś zachowuje 
się pozory elegancji. 

Spisana przez ks. Wł. Stępniaka 
historia jego rodzinnej miejscowości 
powinna być lekturą obowiązkową 
dla wielu. Trzeba przyznać, że nie 
czyta się tego dzieła lekko, jak kry-
minału, czy „harlekina”, niemniej 
na każdej stronie uważny Czytelnik 
znajdzie perełki.

„Rok 1902 bogaty był w inwesty-
cje. Firma Christofa z Niesky wybu-
dowała żelazną kładkę na Kwisie (za 
8.268 marek), przy czym miasto i po-
wiat wyłożyły 5.395 marek. W tymże 
roku ulica Pasterska (Wąska) została 
poszerzona o 2 m. Gospodarz Gu-
staw Beier zezwolił na wyburzenie 
należącego do niego dawnego domu 
pasterskiego i wybudowanie przy 
nowej ulicy nowego domu mieszkal-
nego”. Te wszystkie zapiski dowodzą 
z pewnością jednego – harmonia 
między władzami miejscowości, a jej 
mieszkańcami pozwalała na w miarę 
płynny rozwój bez sądów admini-
stracyjnych, pozwów, awantur. Za-
pewne szczodrobliwość bogatszych 
mieszkańców nie była dyktowana 
wyłącznie tzw. dobrym sercem, a ja-
kiś interes się za tym krył. Niemniej 
dogadywano się bez konferencji 
kancelarii adwokackich. I jeśli tylko 
takie przesłanie Czytelnicy wywiodą 
z lektury książki „Mirsk”, to znaczy, 
że warto ją było wydać, a dzieło ks. 
Władysława może być ważnym wkła-
dem w edukację regionalną. 

Natomiast „wisienką na torcie” są 
reprodukcje pocztówek Mirska, ze 
zbiorów Autora. To też smaczek, któ-
ry dodaje wartości wielce interesują-
cej pracy. 

Mirsk. Miesiąc po miesiącu
Biblioteczka Izerska 

Piłkarski sezon jesienny już się 
skończył, ale wiosna tuż, więc trudno 
się dziwić satysfakcji działaczy spor-
towych gminy Gryfów Śląski. Dwa 
kluby, w Rząsinach i w Uboczu zyska-
ły kontenerowe szatnie, które pozwo-
lą piłkarzom i sędziom na wygodnie 
przygotowanie się do wiosennych 
meczów. O ile zawodnicy są psy-
chicznie przygotowani do trudnych 
warunków gry w deszczu i w słocie, 
to jednak przygotowanie się do me-
czu pod dachem podnosi na duchu. 
– Uzyskaliśmy środki na zakup tych 
kontenerów z pomocą Urzędu Mar-
szałkowskiego – powiedział Olgierd 

W Rząsinach 
i w Uboczu

Poniźnik, burmistrz Gryfowa, ale 
znany także jako działacz piłkarski 
i komentator sportowych zmagań. 
– We wnętrzach są osobne pomiesz-

czenia z fotelikami i dla obu drużyn 
i dla sędziów, więc i nasi zawodnicy, 
i goście będą mogli dobrze się do 
spotkania przygotować.

Żłobek
Jeśli starania Lubomierza się po-

wiodą i jury konkursowe uzna, że 
wniosek o budowę żłobka zasługuje 
na dofinansowanie, to taka instytucja 
powstanie w Wojciechowie. Skoro 
powstał pomysł budowy, to znaczy że 
wcześniej powstały potrzeby. Moż-
na gminie pogratulować, że rośnie 
w siłę, w rozumieniu że przybywa jej 
młodych mieszkańców.

Skądinąd żłobki są powodem do 
pewnej refleksji. Jeszcze kilkanaście 
lat temu nikogo specjalnie nie obcho-
dziło, że znikały, uważano je wręcz za 
pozostałość poprzedniej, siermiężnej 
epoki. Dziś okazuje się, że chyłkiem 
i coraz mniej wstydliwie wracamy do 
tych instytucji, bo okazują się uniwer-
salne i ponadczasowe. Można powie-
dzieć… wszystko już było, wystarczy 
przewietrzyć pamięć. 
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– Lubię rzeczy, które do mnie gada-
ją… są takie wnętrza, które mają wła-
sną, dobrą energię, i takie, których się 
niemal boję. Kiedy kupowałem starą 
chałupę, w której dziś jest Muzeum 
Przesiedleńców, to – nie wiedzieć 
czemu – czułem bijącą z niej energię. 
A była to przecież ruina, przez śro-
dek której przepływał strumień, bo 
sam sobie zmienił trochę koryto po 
jakiejś z kolei powodzi. Dopiero póź-
niej odkrywałem stopniowo sekrety 
tego domu, dowiedziałem się, że wy-
chowywało się w nim dziewięcioro 
dzieci miejscowego szewca. Myślę, że 
to ich energię czułem, gdy pojawiłem 
się tam po raz pierwszy. Dziecięcą, 
naturalną, nieskażoną niczym ener-
gię. Metafizyka? Może i tak, ale ja się 
nie będę przed nią bronił. Wolę jej 
ulegać, póki mnie nie zawodzi. A nie 
zawiodła jeszcze nigdy – tak mówił 
Dariusz Miliński, który do Pławnej 
sprowadził nowego ducha. Ta wieś 
skupia rzutkich mieszkańców, przed-
siębiorczych ludzi. Ale wśród nich 
Dariusz Miliński jest szczególny. To 
on jest twórcą – po kolei – różnych 
ciekawych miejsc, o czym informuje 
tablica. 

„Muzeum Przesiedleńców” stwo-
rzył Dariusz Miliński już kilka lat 
temu, jakby intuicyjnie przeczuwa-
jąc nadciągające kontrowersje wokół 
tego zjawiska. Jego Muzeum w Pław-
nej poświęcone jest jednak prze-
siedleniom po II wojnie światowej, 
wynikających z Układu Jałtańskiego, 
kiedy to na skutek „korekty granic” 
Polska utracił Kresy Wschodnie, zy-
skując prawa do Ziem Zachodnich, 
zwanych wówczas Odzyskanymi. 
Przesłaniem tego Muzeum jest teza, 
że przeciętni ludzie zawsze płacą naj-
wyższą cenę za szaleństwa władzy. 
Także za uleganie tym szaleństwom, 
choć czasami mogliby przynajmniej 
próbować się im przeciwstawiać. 
We wszystkich izbach prezentowane 
są postacie tych „zwyczajnych”, przy 
codziennych obowiązkach – w domu 
i w polu. W niektórych – przywołane 
są postacie nazistów, m.in. z Werh-
wolfu – przypomnienie o mrocznych 
miesiącach powojennych. Są i scenki 
symboliczne, gdy rolnik przeoruje 
mapę wzdłuż nowej polsko-niemiec-
kiej granicy. Trudno w tym momen-
cie nie przypomnieć naszej publikacji 
z czerwca br. o niemieckiej rodzinie, 
wysiedlanej z Platerówki, kiedy – tuż 
przed przymusowym wyjazdem – 
matka wyszła w pole, by jeszcze jeden 
dzień pracować, „bo ziemia czekać 
nie będzie”. Czy aura tego Muzeum 
ma jakieś odniesienia do dzisiejszych 
antagonizmów na temat migracji 

i uchodźctwa? I tak, i nie. Ale z pew-
nością warto tu przyjechać, zobaczyć 
i zdobyć się na refleksję, bo pomimo 
wielu różnic, analogii też nie brakuje. 
W dawnym domu szewca Dittricha 
z Pławnej ożywa nie tylko historia.

Gdybyśmy napisali, że Dariusz Mi-
liński, artysta plastyk z Pławnej sam 
stworzył swoją legendę, to zabrzmia-
łoby to z pewnością pompatycznie, 
sęk jednak w tym, że takie są realia. 
Wprawdzie mówi o sobie, że „pocho-
dzi z Krainy Nędza” i prawdą jest, że 
w dzieciństwie i młodości był – de-
likatnie mówiąc – „niespokojnym 
duchem”, ale prawdą jest też, że moż-
na go uznać za ten rzadki przypadek 
artysty, który spełnia się w realizacji 
swoich pomysłów twórczych. I nie 
narzeka na niedostatek pieniędzy. Ale 
też te pieniądze lokuje w miejscach 
przedziwnych, pro publico bono

Po kolei – stworzył m.in. „Galerie 
Miliński”, miejsce, gdzie zatrzymują 
się podróżni zainteresowani sztuką, 
a niektórzy też nocują. Cykl letnich 
warsztatów twórczych dla plasty-
ków, z których wielu jest dziś uzna-
nymi w kilku krajach rzeźbiarzami, 
czy malarzami. Zbudował bajkowy 

„Zamek Legend Śląskich”, a ponadto 
zespół domów artystyczno-agrotury-
stycznych. Skonstruował Arkę No-
ego, nawiązując do biblijnego Poto-
pu, umieścił tam wiele przedmiotów, 
w tym nawiązujących do relikwii. 
Jest pomysłodawcą i realizatorem 

Muzeum Przesiedleńców, finalizu-
je budowę „Wehikułu Czasu”, domu 
pomyślanego jako schronienie dla 
starych, samotnych ludzi sztuki oraz 
kilku innych przedsięwzięć, które 
sprawiły, że Pławna, wieś, którą wy-
brał po powrocie z Paryża, stała się 
inną, niż była wcześniej.

– Jestem ratownikiem medycznym 

domów izerskich – mówi. – Kupiłem 
ostatnio jeden dom, nie wiem jeszcze, 
co w nim będzie, ale mi się spodobał. 
Ma szlachetny wygląd z zewnątrz 
i ciekawe wnętrze. Trochę jak intere-
sujący człowiek. Może tam będzie ro-
dzaj agroturystyki? To byłby piękny 
dom dla ludzi, którzy naprawdę chcą 
poznać wieś, tę starą – przespać się 
w pokoju, w którym skrzypią pod-
łogi, okna i drzwi, wyjść rano i po-
słuchać kogutów, a nie dzwonków 
telefonów komórkowych. Umyć się 
w zimnej wodzie, napalić drewnem 
w piecu…  Jest piękny, daje mi szan-
sę, bym się wcisnął w każdą szparę 
jego historii – odnajduję w nim stare 
zdjęcia, jakieś gazety z sensacyjnymi 
wiadomościami sprzed 80 lat, któ-
re dziś nikogo nie ekscytują. Jestem 
przekonany, że wiele osób chciałoby 
odkrywać takie domy, ale nie mają tej 
szansy, którą ja mam. A skoro mam 
więcej, niż inni, to uznaję, że jest ro-
dzajem obowiązku, żeby część z tego, 
co zyskuję – oddawać innym.

– Ostatnio na aukcji WOŚP kupi-
łem kombinezon Małysza, za 36 tys. 
zł. Ktoś powie, że drogo, ale to prze-
cież nie dla mnie, tylko dla dzieci. 
Chociaż przez chwilę miałem wyrzu-
ty sumienia, że wydałem tyle pienię-
dzy, ale dowiedziałem się, że na innej 
aukcji, w Świeradowie-Zdroju  Cza-
rek Pazura sprzedał mój obraz komuś 
za 30 tys. zł. To znaczy – te pieniądze 
też trafią do dzieci, bo przecież obraz 
(jak i kombinezon) były tylko pretek-
stem do tego, by się podzielić.

– Malowanie… Dla mnie to jest 
ten rodzaj aktywności, o którym my-
ślałem w czasach młodości, że będzie 
to rodzaj misji. Jak każdy aspirujący 
do statusu artysty-malarza byłem 
przekonany, że z każdym obrazem 
będę nabywał doświadczenia, które 
sprawi, że będę coraz lepszy, w końcu 
będę mistrzem. Dziś nie jestem już 
tego taki pewien. Oczywiście, mam 
większe doświadczenie, potrafię wię-
cej przekazać, ale… utraciłem tę nie-
zbędną dla twórcy naiwność. Bardzo 
tego żałuję, ale wiem, że to nie powró-
ci, bo zawsze jest coś za coś.  Zawsze 
mi czegoś brakuje. A z drugiej stro-
ny… Ja już się nie muszę popisywać 
przed nikim. Jedni akceptują moje 
obrazy, inni – nie. I tak już zostanie. 
Są tacy, co mają ich po kilkanaście 
i to jest dla mnie ważne, bo to znaczy, 
że trafiłem w czyjąś estetykę, a z dru-
giej strony – moje prace są rozpozna-
walne. Ale chciałbym kiedyś jeszcze 
samego siebie zadziwić jakimś swo-
im obrazem – siebie samego. On jest 

gdzieś na wyciągnięcie ręki, niemal 
go widzę, a nie umiem go z siebie 
uwolnić. Może… kiedyś… 

– Pieniądze… One są gwarantem 
bezpieczeństwa, więc są w pewnym 
sensie ważne. Mam dużą rodzinę, są 
i wnuki, więc jako odpowiedzialny 
człowiek muszę dbać o to, żeby moi 
bliscy byli bezpieczni. Ale żaden ar-
tysta nie pracuje wyłącznie dla pie-

niędzy. Ci, którzy tego próbowali 
wiedzą, że praca twórcza podejmo-
wana wyłącznie dla pieniędzy kończy 
się zawsze frustracją bez pieniędzy. 
Chciałbym, żeby owoce mojej pracy 
służyły innym, ale nie tylko te dotykal-
ne owoce. To tak, jak z domem – dla 
jednych to wyłącznie ściany, podłoga 

i dach, a dla mnie miejsce, w którym 
czuję się dobrze. Taka klamra, któ-
ra spina moją rzeczywistość. Swój 
pierwszy dom zbudowałem 25 lat 
temu i był świetny. Dalej jest świet-
ny, ale już nie dla mnie, bo teraz chcę 
mieć taki z salonem dla wnuków, ale 
i aurą właściwą prawdziwemu domo-
wi. Do tego nie wystarczy najlepsza 
podłoga i najpiękniejszy sufit. Tak 
samo jest z obrazem – dla jednych 
kolorowa plama na ścianie, ważna, 
bo droga, a dla drugich – niezależnie 
od ceny – przeżycie.

– Z wiekiem przychodzi umiejęt-
ność refleksji i syntezy. Chciałbym 
żeby  ludzie, którzy przyjadą do Pław-
nej, do tych miejsc, które stworzyłem 
(ale przecież nie sam, bo pracowało 
przy tym i pracuje wielu ludzi) zna-
leźli odpowiadającą sobie naukę. 
W dzieciństwie ważne było dla mnie 
słowo, dziś ważniejsze jest przeży-
cie. Dlatego gromadzę każdy strzęp 
z czasów, które przemijały i przemi-
jają, by młodzież, ale i dorośli mogli 
tego dotknąć, poczuć zapach. Nikogo 
się nie nauczy niczego wbrew jego 

woli, nachalna edukacja w konfron-
tacji z dzisiejszym pojmowaniem 
świata nie ma szans przebicia. Dlate-
go warto dawać szansę wyboru. A już 
od każdego z osobna zależy, czy ją 
właściwie wykorzysta co wybierze.  
Ale to już jest całkiem inna bajka, dla 
każdego – inna…

*
Do Muzeum w Pławnej przyjecha-

liśmy we dwójkę, z jedną z mieszka-
nek Olszyny, prosząc ją, by zechciała 
się „wcielić” w scenki stworzone przez 
autora koncepcji Muzeum, tak głębo-
ko, jak to tylko możliwe. Żeby była 
szwaczką w pracowni krawieckiej. 
Wysiedlaną z Kresów kobietą w grupie 
ludzi, którzy musieli porzucić swoje 
domy, lękającą się każdej następnej 
chwili, bo przecież oni nie wiedzieli, co 
się z nimi może stać. Domownikiem 
przygotowującym obiad dla rodziny, 
czy też klientką szewskiego warsztatu, 
obsługiwanego przez sędziwego rze-
mieślnika. Nikola – naszym zdaniem 
– zaistniała we wszystkich tych rolach 
znakomicie. Ludzie, którzy oglądali te 
zdjęcia nie od razu orientowali się, że 
jedna z postaci tam prezentowanych 
jest żywą osobą, chwilowym gościem 
w Muzeum. A to chyba może być naj-
wyższą oceną zarówno modelki, jak 
i samego Muzeum, które przygotowa-
ło swoją ekspozycję tak prawdziwie, że 
prawdziwi ludzie są naturalnym uzu-
pełnieniem każdej ze scen. 

Dariusz i jego pasje
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Oficjalnie to „Uzbrojenie Lokal-
nej Strefy Małej Przedsiębiorczości 
w Gryfowie Śląskim”, a przez to „po-
lepszenie warunków do rozwoju Ma-
łych i Średnich Przedsiębiorstw na 
terenie Gminy”. Mieszkańcy „oswoili” 
tę nazwę mówiąc o drodze „obwodni-
ca Gryfowa”, co może nie jest ścisłe, 
ale plastyczne. I praktyczne.

Koszt budowy odcinka tej drogi 
przy której wytyczono działki pod 
budowę niedużych firm (jedna z nich, 
mająca w planach montaż solarów już 
kupiła teren pod budowę, druga za-
mierza w najbliższym czasie dokonać 
takiego zakupu) – to 2.200.000 zł

– Tylko 400 tys. zł z tej kwoty – po-
wiedział nam Olgierd Poniźnik, bur-
mistrz miasta i gminy – to wkład na-

Inwestycja, która sama się sfinansuje

Gryfowska „obwodnica”

szego budżetu. Reszta, to znaczy 1.8 
mln pochodzi z funduszy unijnych. 
Dla Gryfowa Śląskiego to ważna in-
westycja, nie tylko wizerunkowa, ale 
przede wszystkim otwierająca tereny 
pod nowe miejsca pracy, a tych nigdy 
i nigdzie nie będzie za wiele. Wpraw-
dzie sytuacja na rynku pracy wciąż się 
poprawia, jednak miejscowy zakład 
zawsze jest wygodniejszym praco-
dawcą dla mieszkańców. Tym bar-
dziej, że przecież wtedy odpisy z PIT 
i CIT pozostaną w naszym budżecie. 
Można więc powiedzieć, że może się 
okazać, że nasz wkład w budowę tej 
drogi będzie w sprzyjających okolicz-
nościach szybko zrefundowany wpły-
wającymi podatkami. 

W Gryfowie Śląskim trwa budo-
wa „zintegrowanego” placu rekreacji 
i zabawy. Integracja polega na tym, że 
bardzo blisko siebie ulokowano dwa 
zespoły urządzeń, z których jeden 
to bogaty zestaw zabawek dla dzie-
ci, a drugi – to siłownia zewnętrzna, 
przeznaczona raczej dla dorosłych, 
a bezpieczna i atrakcyjna także dla 
młodszych. Całość nie jest tania – 
łącznie z koszami przygotowania 
terenu to ok. 300 tys. zł, ale będzie 
spełniać wszelkie wymogi, jakie sta-
wia się takim miejscom. Na upartego 
ojcowie i mamy dzieci bawiących się 

Dla tężyzny i zabawy

na huśtawkach czy w piaskownicach 
będą mogły sami (same) ćwiczyć, zer-
kając z pewnej odległości  na swoje 
dzieci, co się rzadko udaje, bo takie 
place powstają raczej osobno dla dzie-
ci, i całkiem osobno – dla starszych. 
W Gryfowie udało się to połączyć. 
Współtwórcą tego kompleksu rekre-
acyjnego – poza samorządem – jest 
także Towarzystwo Miłośników Gry-
fowa z jego przewodniczącym, Janem 
Wysopalem. 

Na zdjęciach – poniżej i powyżej – 
trwają jeszcze ostatnie prace ziemne 
i instalacyjne. 

Trzy trasy – niełatwa, trudna i cięż-
ka. Albo – czerwona, zielona i niebie-
ska, dziesięcio-, siedmio– i pięcioki-
lometrowa. Wszystkie wytyczone na 
stokach wzgórza Zajęcznik. Są już 
przygotowane (lub przygotowywane, 
bo nie wszystkie są już skończone, 
planuje się finał budowy całości na 
rok 2018) przez Nadleśnictwo Świe-
radów-Zdrój dla pasjonatów biegania 
i pieszych wędrówek.

– Leśnicy  chcieliby, żeby każdy, kto 
tylko chce mógł poznawać las i korzy-
stać mądrze z lasu – powiedziała Bar-
bara Rymaszewska z Nadleśnictwa 
Świeradów-Zdrój. – Do lasu może 
wejść każdy (pomijając okresy ekstre-
malnych susz i rozmaitych czasowych 
ograniczeń, wynikających z wiatru, 
itp.). Leśnicy też biegają, ale nawet je-
śli sami nie uprawiają czynnie tej dys-
cypliny, jak choćby Grzegorz Schubert 
(dzięki któremu run tracki, o których 
rozmawiamy powstają tak szybko), to 
rozumieją takie potrzeby.

„Run tracki” zaczęli – za zgodą 
nadleśnictwa – przygotowywać ama-
torzy biegania ze Świeradowa-Zdroju, 
a leśnicy i Nadleśnictwo włączyli się 
do tej pracy w różny sposób. Space-
rować można po lesie niemal w każ-
dych warunkach, ale biegać – już nie. 
Konieczność wytyczenia tras, przy-
gotowania bezpiecznej nawierzchni, 
oznakowania, itp. pochłania czas i pie-
niądze. Z drugiej strony daje jednym 
sporą satysfakcję z efektów, a drugim 
– szansę bezpiecznego biegania. Bez-
piecznego, to znaczy m.in. takiego, że 
w każdej chwili biegacz wie, w którym 

miejscu trasy się znajduje i jak z lasu 
wyjść. Przy braku oznaczeń można się 
łatwo zagubić, a zmierzch, który w le-
sie zapada szybciej, wzmaga panikę.

Trasy w rejonie Zajęcznika są nie 
tylko precyzyjnie oznakowane, ale też 
zwymiarowane. Każdy amator bie-
gania może mierzyć siły na zamiary 
(i odwrotnie), podobnie też amatorzy 
nordnic walking, bo one są dostępne 
także dla nich. Rowerzyści mają swo-
je, inne, więc do konfliktu interesów 
nie powinno dochodzić. Tym sposo-
bem i lasy i Góry Izerskie otwierają 
się dla wszystkich.

– „Run tracki” są dla nas przedmio-
tem zawodowej satysfakcji, ale i wy-
magają szczególnej pieczy – przyznaje 
B. Romaszewska. – Skoro już powsta-
ły, to musimy o nie dbać w pierwszej 
kolejności, choćby w sytuacjach, kie-
dy wiatr narobi w lesie (jak ostatnio) 
koszmarnie wiele bałaganu. Na tych 
trasach trzeba najszybciej usuwać po-
łamane drzewa i konary i sprawdzać, 
czy któreś z nich nie jest tak osłabio-
ne, że tworzy potencjalne zagrożenie. 
Jasne, że to jest pewien kłopot, ale 
widzimy to przede wszystkim przez 
pryzmat korzyści, jaką z naszego 
punktu widzenia jest kontakt czło-
wieka z lasem. Edukacja dla lasu jest 
dla nas jednym z zawodowych zadań, 
a bieganie w lesie jest jej cząstką.

 Autorem logo dla „run tracków” 
na Zajęczniku jest także leśnik, Karol 
Borecki. Ten znak, choćby ze względu 
na oryginalność kreski wbija się w pa-
mięć biegaczy i spacerowiczów

Kolorowo na Zajęczniku 

   Zrozumieć las w biegu

W przypadku Lubomierza trudno 
pisać „centrum”, bo to miasteczko 
jest jakby skondensowaną miniaturką 
miejską, co widać na zdjęciu, niemniej 
burmistrz Lubomierza złożył wnioski 
o dofinansowanie prac rewitalizacyj-
nych, które sprawią, że Lubomierz 
będzie jeszcze ładniejszy.

Przypomnijmy, że kilka etapów re-
witalizacji Lubomierz ma już za sobą 
i część obiektów zyskała. – W kolejnej 
transzy – powiedział Wiesław Ziół-
kowski – chcielibyśmy, żeby zmienić 
m.in. rynek. Zdejmiemy asfalt, prze-
łożymy starą kostkę bazaltową w taki 
sposób, by bruk był równy, bez zapa-
dlin, ale rynek powrócił do dawnego 
wyglądu. A przy okazji odtworzona 
będzie istniejąca dawniej studnia, nie-
opodal grupy „figur morowych”. Zmie-
ni się też możliwość parkowania aut 
– z prawej strony poprawimy komfort 
parkujących, ale z lewej zlikwidujemy 
miejsca parkingowe. Zyska też stara 
remiza. To zabytkowy obiekt, który 
musi być dostosowany do nowych 
standardów, pomieści trzy samocho-
dy, ale też zaplecze socjalne, czy świe-

tlicę. Wnętrza ma przestronne, pomie-
ści się wszystko. Jedną z ważniejszych 
zmian w centrum będzie dokończenie 
rewitalizacji Domu Płucienników. Jest 
tam teraz Muzeum Kargula i Paw-
laka, a powinno się jeszcze znaleźć 
mini-muzeum drukarstwa. W końcu 
to z Lubomierza pochodzi Hieronim 

Wróci przeszłość dla przyszłości

Rewitalizacja (nie tylko) centrum Lubomierza
Wietor, drukarz królewski, a właści-
wie „drukarz kancelarii królewskiej”, 
bo tak go określano na dworze Zyg-
munta I Starego. 

Dziś ma u nas „swoją” ulicę, będzie-
my go przypominać także w nowym 
muzeum.  O H. Wietorze piszemy 
w innym miejscu tego wydania gazety.

Szkoła Podstawowa w Kopańcu zy-
skała nową halę sportową. Nową tym 
bardziej, że starej nie miała w ogóle. 
Budowa hali o uproszczonej kon-
strukcji „namiotowej” trwała raptem 
trzy miesiące, a jej koszt – to niewiele 
ponad 220 tys. zł, z czego większość 
– 150 tys. – to środki z funduszy ze-
wnętrznych. Gmina dopłaciła do 
wykładziny, umożliwiającej sportowe 
zabawy, projektu, i niektórych prac.

Hala, to spełnienie marzeń wielu 
pokoleń, uczniów i sporej grupy pe-
dagogów (nie wspominając o rodzi-
cach dzieci). Warto przypomnieć, bo 
pisaliśmy już o tym, że o ile w więk-
szości przypadków rodziny mieszka-
jące na wsi starają się dowozić dzieci 
do szkół miejskich, to akurat w Ko-
pańcu sytuacja jest inna – do tej szko-
ły spora grupka jeleniogórzan dowozi 
dzieci z miasta, uznając, że akurat ta 
placówka jest dla ich dzieci najlep-

sza. Piętnastka uczniów (na 118, jacy 
się tutaj uczą) to mieszkańcy Jeleniej 
Góry, codziennie dowożeni do szkoły 
wiejskiej.

Hala nie jest duża – 10 x 20 m, ale 
wysoka na 6,5 m, więc pozwala „po-
szaleć” przy zajęciach z piłką, zresztą 
nie jest istotna wielkość w sytuacji, 
kiedy dawniej w Kopańcu sportowej 
hali nie było wcale. Tymczasem nie 
ma w niej jeszcze ogrzewania, ale po-
jawi się w kolejnym sezonie.

Hala w Kopańcu

„Zielony Rower”, to jeszcze inna 
forma edukacji, a właściwie cały, 
już ośmioletni cykl edukacyjny, 
prowadzony przez świeradow-
skich leśników. To rodzaj warsz-
tatów leśnych dla najmłodszych 
w różnych szkołach rejonu, ostat-
nio nawet poza obszarem Pogórza, 
bo w Osiecznicy. Zajęcia polegają 
na tym, że kilkudziesięciu leśni-
ków – edukatorów wyjeżdża na 
rowerach do różnych szkół i pro-
wadzi tam zajęcia, finalizowane 
konkursem wiedzy z nagrodami. 
Bilans ostatniej akcji (a poprzed-
nie były podobne) to 59 edukato-
rów i ponad 1.600 dzieci uczestni-
czących w zajęciach. Co dziesiąty 
uczestnik był pilnym słuchaczem, 
bo rozdano ponad 140 nagród dla 
tych uczestników zajęć, którzy 
odpowiedzieli trafnie na wszyst-
kie pytania. Obliczono, że do tej 
pory w zajęciach „Zielonego Ro-
weru” wzięło udział ok. 128.000 
uczestników. Prowadzący mają 
nadzieję, że powszechność tych 
zajęć przełoży się w niemałym 
stopniu na rozumienie lasu.
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Zgorzelec jest zapewne jedną z tych 
gmin w Polsce, w której wskaźnik lamp 
drogowych na jednego obywatela jest 
zdecydowanie najwyższy. A w dodat-
ku – są to lampy najoszczędniejsze. 

– W połowie lutego 2018 r. kończy-
my proces wymiany lamp oświetlenia 
drogowego na ledowe – powiedział 
wicewójt gminy, Marek Wolanin. – 
Dwa tysiące lamp to spora inwestycja, 
ale można też powiedzieć – ogromna 
oszczędność, co na jedno wychodzi. 
Kredyt za zakup i montaż tych lamp 
spłacać będziemy z oszczędności, to 
znaczy z różnicy w kosztach energii. 
Wyliczyliśmy, że ledy będą tańsze 
w eksploatacji o 82 %. To pozwoli-
łoby nam w zasadzie zbilansować się 
„na zero”, to znaczy nie ponosić w 
dłuższym czasie żadnych kosztów tej 
wymiany. W rzeczywistości trochę 
dopłacimy, bo przy okazji dostawimy 
nowych 400 lamp (ledowych – oczy-
wiście) w miejscach, w których miesz-
kańcy nie czują się komfortowo. 

Ta operacja będzie kosztować 4 
mln zł. Władze gminy uważają, że 
wymiana oświetlenia na LED z pew-
nością warta jest tych pieniędzy, tym 
bardziej, że z umowy wynika 6-letnia 
gwarancja wykonawcy, więc Gmina 
zyska też na obniżeniu kosztów eks-
ploatacji. Do niedawna kilkaset tysię-
cy złotych rocznie kosztowało usuwa-

nie usterek, awarii, itp. Skoro nowe 
lampy objęte są gwarancją, to znaczy, 
że te koszty też niemal w całości znik-
ną z wydatków budżetu.

Pojawiła się jeszcze jedna korzyść. 
W każdej gminie istnieje z reguły 
problem wynikający z faktu, że część 
lamp jest własnością samorządu, 
część – firmy TAURON. W przypad-
ku awarii najpierw trzeba ustalić czyja 
to jest lampa, jak podpięta do sieci, 
itp. W gminie Zgorzelec dokonano 
przed wymianą szczegółowej inwen-
taryzacji wszystkich lamp. Nowe zy-
skały specjalną, widoczną numerację. 
Teraz z dużej odległości nawet osoba, 
która się nie zna na energetyce widzi, 
która z lamp szwankuje, a naklejony 
numer sprawi, że operator w biurze 
po kilkunastu sekundach rozmowy 
będzie znał lokalizację awarii i bez-
błędnie może wyekspediować ekipę 
precyzyjnie do miejsca koniecznej 
naprawy.

Dwa tysiące i jeszcze trochę, 
razem – cztery miliony Tytuł tej notki świadomie nawiązu-

je do znanej powieści Remargue’a „Na 
Zachodzie bez zmian”, ale skojarzenia 
są tylko werbalne. Znana książka jest 
manifestacją antywojenną, a notka 
o Gryfowie stwierdzeniem oczywi-
stego (ale optymistycznego) faktu, że 
Gryfów Śląski, w odróżnieniu choćby 
od Lwówka Śląskiego nie przeżył tak 
fatalnej „rewolucji budowlanej”, która 
we Lwówku sprawiła, że widok tam-
tejszego Rynku aż „zgrzyta w oczach”. 
Przepiękny, jeden z najpiękniejszych 
w Polsce Ratusz (a z całą pewnością 
najpiękniejszy w miastach tej wielko-
ści) jest okolony betonowymi blokami 
z połowy XX w.

W Gryfowie udało się – poza jed-
ną pierzeją – ocalić pozostałą część 
zabytkowej zabudowy Rynku, a na-
wet jego bliższych i dalszych okolic. 
Być może i miasto, i mieszkańcy nie 
byli na tyle zamożni w połowie XX 
w., żeby –lekceważąc spuściznę hi-
storii – wyburzyć stare domy. W tym 

Gryfów – na zachodzie bez zmian?
przypadku brak pieniędzy okazuje się 
być zbawienny. Ale teraz już można 
przecież myśleć  inaczej. A domy nie 
są (jeszcze?) rewitalizowane w tem-
pie, w jakim się to dzieje w więk-
szych miastach. Czyżby determinacja 
wspólnot mieszkaniowych mniejsza, 
a może i zasoby gotówki też? Cza-
sami jednak wystarczy jeden dobry 
przykład wspólnoty z sąsiedniej ka-
mienicy, żeby inni ruszyli, jak lawina. 
A zachodnia pierzeja Rynku (na zdję-
ciu – w całości) wygląda już naprawdę 
ładnie i może przyciągać uwagę wielu 
odwiedzających.

Mieszkańcom Gryfowa Śląskiego 
można przypomnieć, że stąd pocho-
dzili, bądź tu przez jakiś czas mieszkali 
ludzie znani na obszarze całego XVIII 
i XIX-wiecznego Śląska. Nawiązanie 
do nich w promocji miasta może być 
nie tylko promocyjnie nośne, ale i waż-
ne z materialnego punktu widzenia. 
Lekarz Kaspar Schwenkfeldt, autor 
wielu dzieł naukowych, które w XVII 

w. otwierały nowe dziedziny badań, 
czy Walther Volland, rzeźbiarz, znany 
na przełomie XIX/XX w., nauczyciel 
w cieplickiej dziś Szkole Rzemiosł Ar-
tystycznych, czy malarz, Avenarius, 
autor wielkiego dzieła – fresków w Hali 
Rajskiej Domu Gerharta Hauptman-
na, laureata Nagrody Nobla. Willa no-
blisty – „Łąkowy Kamień” w Jagniąt-
kowie – jest dziś często odwiedzanym 
miejscem, więc można sądzić, że wielu 
podziwiających Halę Rajską przyje-
chałoby też do Gryfowa, żeby zobaczyć 
dom Avenariusa. Niestety – gotowa już 
tablica pamiątkowa, którą można było-
by mocować do domu, gdzie mieszkał 
artysta leży w witrynie nieczynnego 
sklepu. Wspólnota mieszkaniowa nie 
pali się do wyrażenia zgody, by przy-
mocować ją do domu. I nie przekonuje 
mieszkańców, że Avenarius, Niemiec, 
był więziony w końcu lat 30-tych przez 
nazistów podejrzewających go o po-
glądy dalekie od wówczas pożądanych. 
Szkoda. 

W różnych miejscowościach Aglo-
meracji Jeleniogórskiej (w skład której 
wchodzi większość gmin Partnerstwa 
Izerskiego) zdarzały się u schyłku paź-
dziernika trudne momenty i dyskusje 
pełne sporów. Chodzi – oczywiście 
– o kontrowersje wokół tzw. Hallowe-
en. Zwyczaj zaczerpnięty, podobnie 
jak Walentynki z odległej kulturowo 
Ameryki jest i u nas ostatnimi laty 
okazją do przebierania się i strojenia 
w charakterystyczny sposób, czego 
jeszcze ćwierć wieku temu w ogóle nie 
było. Nie jesteśmy w naszej Redakcji 
entuzjastami Haloween, bo ta forma 
nie wszystkim odpowiada, ale niektó-
rzy – dla przykładu radni z Rady Miej-
skiej Jeleniej Góry – usiłowali  (co jest 
równie śmieszne jak bezmyślne ko-
piowanie cudzych obyczajów) admi-
nistracyjnie zakazać młodzieży takich 
zabaw specjalną uchwałą. Myślenie, 
że uchwałą jakiejkolwiek Rady można 
dyktować styl życia mieszkańców jest 
od tegoż życia zupełnie oderwane, co 
nie wszyscy zdają się rozumieć.

Ale… można inaczej. Zwracamy 
więc  uwagę na drugi już Bal Wszyst-
kich Świętych, jaki w ostatnim dniu 
października zainspirował ks. kan. 
dr Erwin Jaworski z Lubomierza. Nie 

nieskuteczny zakaz a rozsądna alter-
natywa może być sposobem na inne, 
niż „amerykańskie” zwyczaje. Był więc 
w Lubomierzu kolorowy orszak, krót-
ka modlitwa  w kościele, a potem za-
bawa i „taniec chrześcijański”. Była też 
przekąska ufundowana dzieciom przez 
księdza i anonimowego sponsora. Były 
wybory najpiękniejszego przebrania 
(zwyciężyła Dominika Wolska w stro-
ju św. Dominiki i Dawid Kossowski 
w stroju św. Piotra. Pokonał m.in. Jana 
Pawła II w postaci Roberta Macia-
sa). Rozstrzygnięto konkurs literacki 
„Święty moim przyjacielem”, itp., itd. 

To formuła dla młodszych dzieci. 
Podpowiadamy innym rozważenie 
naśladownictwa, bo przecież można 
w sposób daleki od głębokiej żało-
by w tym dniu wspominać „swoich” 
zmarłych, którzy zapisali się w pamięci 
sąsiadów choćby rozmaitymi aneg-
dotami, albo czymś szczególnym, co 
okazało się ważne dla wsi, czy mia-
steczka. Nie ma potrzeby organizacji 
imprez spirytystycznych, czy hallo-
weenowych, żeby z szacunkiem, ale 
i z humorem powracać myślą do tych, 
którzy odeszli. I wykazać się przy tym 
taktem i cierpliwością, bo dobra trady-
cja nie powstaje rok, czy dwa… 

Bal Wszystkich Świętych 

Drogi gminne w zgorzeleckich 
wsiach wyglądają z reguły przyzwoicie, 
czego nie da się powiedzieć o drogach 
powiatowych. Samorząd powiatowy 
ma zdecydowanie mniejsze możliwo-
ści pozyskiwania dochodów własnych, 
więc – podobnie, jak w innych powia-
tach – na drogi łoży nie za szczodro-
bliwie. Tyle, że mieszkańcy chcieliby 
jeździć wygodnie, a chodzić – bez-
piecznie, co nie zawsze jest możliwe, 
gdy droga nie ma twardych poboczy.

Samorząd wiejskiej gminy Zgorzelec 
nie może z kolei finansować remon-

Drogi powiatowe, chodniki – gminne
tów cudzej (to znaczy – powiatowej) 
własności. Przy dobrej woli obu zain-
teresowanych stron najpewniej zosta-
nie zawarte porozumienie, które dia-
metralnie zmieni tę sytuację. Trwają 
ustalenia, że w najbliższej przyszłości 
gmina zajmie się budową chodników 
we wsiach położonych wzdłuż dróg 
powiatowych, a Powiat zajmie się jezd-
niami tych samych dróg. Jeśli w przy-
szłym roku efekty zadowolą obie in-
westorskie strony, a przede wszystkim 
mieszkańców, to ten eksperyment naj-
pewniej będzie kontynuowany. 

Ten rok jeździecki na terenie LGD 
Partnerstwo Izerskie można śmiało 
określić jako „Rok w Stajni Rybni-
ca”. W pięknym ośrodku w gminie 
Stara Kamienica od maja odbywały 
się zawody ujeżdżeniowe regionalne, 
ogólnopolskie, Mistrzostwa Dolne-
go Śląska i eliminacje do Mistrzostw 

Pogórze Izerskie 
z końskiego grzbietu

Młodych Koni. Przeciętnie w każdej 
imprezie uczestniczyło około 60  za-
wodników z ośrodków jeździeckich 
z całej Polski. Trzydniowe zawody, co 
miesiąc, od piątku do niedzieli przy-
ciągały tłumy miłośników sportów 
hippicznych.

Na szczęście ośrodek ten nie za-

W lipcu na stadionie Miejskim 
w Mirsku działał punkt konsultacyjny 
„Izerskie Klimaty Izerskie Bogactwa” 
w trakcie XIX Gali Izerskiej. Wszyscy 
zainteresowani mogli otrzymać ma-
teriały informacyjne, Porozmawiać 
z doradcą i uzyskać informacje na te-
mat terminów naborów i szkoleń oraz 
założeń Strategii Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność na 
lata 2014-2020.

mknął się także na amatorów oraz 
młodych jeźdźców i pod koniec se-
zonu we wrześniu, zorganizował Mi-
strzostwa Pogórza Izerskiego Amato-
rów. Zaprezentowali się tam wszyscy 
chętni, którzy osiągnęli już pewien 
poziom wyszkolenia jeździeckiego. 
Należy także zaznaczyć, że większość 
uczestników tych zawodów pracowa-
ło jako wolontariusze przez cały sezon 
przy organizacji imprez w Rybnicy.

W grudniu „Stajnia” przygotowuje 
Jarmark Bożonarodzeniowy, pod-
czas którego będzie można pojeździć 
na kucykach, bryczką, saniami (jeśli 
śnieg dopisze) i posmakować lokal-
nych potraw. Będzie można wziąć 
udział w warsztatach i skorzystać 
z oferty Mini Zoo. Pogłaskać świnki 
wietnamskie, owce, kozy i inne zwie-
rzęta, które tylko czekają na przysma-
ki w nagrodę za dobre zachowanie.

Serdecznie zapraszamy na spotka-
nie z Mikołajem już 10 grudnia.

W trakcie wydarzenia plenerowego  
wśród uczestników zostało przepro-
wadzone badanie dotyczące oceny 
trafności i przydatności oraz doboru 
sposobu prezentowania informacji 
oraz zainteresowania uczestnictwem 
w działaniach „Stowarzyszenia Lo-
kalna grupa Działania – Partnerstwo 
Izerskie”. Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za udział w badaniu.

Punkt konsultacyjny 
podczas Gali Izerskiej

Dla najmłodszych
Najpewniej już w przyszłym 

roku rozpocznie się rozbudowa 
obiektu w Jędrzychowicach, gm. 
Zgorzelec, który – po jej sfinali-
zowaniu – pomieści cztery nowe 
grupy żłobkowe.  Żłobek będzie 
istniał tuż przy bardzo ciekawym 
przedszkolu, w którym dzieci 
uczą się także języka niemieckie-
go i mają swoje partnerskie przed-
szkole po drugiej stronie Nysy.

Tak oznaczone są lampy w gminie
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Setka na nowym
Około stu dzieci w wieku przed-

szkolnym ma w Starej Kamienicy 
swoje nowe lokum. Do niedawna 
przedszkole zlokalizowane było 
w starym budynku, zaadaptowanym 
do tej funkcji, ale w okresie marzec 
2016 – listopad 2017 wybudowano 
nowy obiekt, rozbudowując i moder-
nizując starą szkołę.

Dzieci nie specjalnie nie przybywa, 
ale komfort pobytu w nowym przed-
szkolu (i pracy w nim nauczycieli) 
jest nieporównany. Nowy obiekt 
kosztował ponad 2,2 mln zł, z czego 
prawie 1,9 mln uzyskano ze środków 
unijnych, z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.

Ze względu na porę roku część 
prac wokół obiektu przedszkola 
trzeba będzie przełożyć na wiosnę, 
ale już teraz widać, jak wielką i do-
brze zorganizowaną przestrzeń będą 
miały przedszkolaki do swojej dys-
pozycji. Swoistą reklamą działalności 

jest rzeźba skrzata, autorstwa Adama 
Spolnika, gospodarza Izerskiej Galerii 
Artystycznej, ale i rzeźbiarza. Stwo-
rzył on postać przyjaznego dzieciom 
krasnala wykorzystując fragment 
pnia drzewa, którego koronę wyła-
mała jedna z wichur. Z kolei ojciec 

jednego z podopiecznych przedszko-
la zasponsorował skrzatowi czapkę, 
więc „skrzat izerski”, jakby wprost 
z „Opowieści skrzatów” wydawanych 
przez Partnerstwo zachwala – w peł-
ni zasadnie – działalność placówki 
w nowej siedzibie. 

Nie piszemy o stanie wojennym, który tę datę 
zawłaszczył w pamięci wszystkich Polaków. 
Dolnoślązacy, a szczególnie mieszkańcy gmi-
ny Warta Bolesławiecka mają swój powód, by 
o 13 grudnia pamiętać jeszcze z innej przyczy-
ny. I – mimo całego ryzyka jakiegokolwiek po-
równania (bo nie można takich zdarzeń porów-
nywać), warto jednak mieć świadomość, że  ten 
„dolnośląski trzynastego grudnia” w krótkiej 
chwili sprawił, że życie straciło jeszcze więcej 
ludzi, niż pierwszej fazie stanu wojennego.

Równo pół wieku temu, 13 grudnia 1967 r. 
w Iwinach zginęło niemal w jednym momencie 
aż 18 osób…

Świadkowie, rodziny ofiar wspominały tę 
chwilę, a precyzyjnie tę noc (bo tama zbiorni-
ka poflotacyjnego została przerwana krótko po 
północy, ok. godz. 3.15) jako nieprawdopodob-
ny koszmar.

Ludzi obudził szum, dziwny i niewytłuma-
czalny. Kiedy wyglądali przez okna swoich 
mieszkań, niewiele widzieli poza dziwnymi bły-
skami, bo noc była ciemna. (błyski były – jak się 
później okazało – efektami spięć w sieci energe-
tycznej). Krótko potem drzwi do parterowych 
domów i okna w tych domach w kilka wsiach 
w okolicach Iwin zostały wbite do mieszkań 
przez napierającą wodę i muł. Kto miał szczę-
ście, został „tylko” oblepiony mułem, niektórzy 
jednak zostali nim zalani, napili się brudnej 
wody i mimo, że przeżyli bezpośrednie zagroże-
nie, to umierali na oczach swoich rodzin krót-
ko później. Z pięcioosobowej rodziny S. zginął 
mąż, syn i córka. Rodzice patrzeli bezsilnie, jak 
umiera Rózia, kilkuletnia ich córka. Trochę póź-
niej – na oczach żony – zmarł też jej mąż, ojciec 
Rózi. Oblepieni błotem, umierali najpewniej 
z wyziębienia, osłabieni stresem. Została przy 
życiu tylko matka, Julia z synem. Jak na ironię 
losu jęzor mułu, który zalał ich dom nie sięgnął 
obiektów gospodarczych – zwierzęta przeży-
ły. Ktoś się musiał nimi zaopiekować, chociaż 
trudno było o nich myśleć w takim czasie. 

Janowi Z. woda wyrwała z rąk ośmiomie-
sięcznego syna. Rodzina B. utonęła w szlamie 
w komplecie, zginęła ich cała piątka. W jednym 
z domów ojciec, słysząc co się dzieje, zszedł na 
dolną kondygnację z piętra, gdzie spał, by wziąć 
na górę kilkunastoletnią córkę, mającą swoje 
łóżko na dole. Zginęli wtedy oboje, a ciało ojca 
znaleziono ostatecznie dopiero po pół roku, 
w korycie rzeki w Tomaszowie Bolesławieckim, 
6 km dalej.

Woda i muł tak szybko, jak wdarły się do 
domów, tak szybko przestały płynąć. Apogeum 
katastrofy trwało raptem kilkadziesiąt minut.

Opisy dramatów poszczególnych rodzin są 
zbyt drastyczne, by przytaczać szczegóły. Suche 
fakty są takie: nocą 13 grudnia 1967 r. doszło 
do przerwania wału piętrzącego wodę i osady 

zbiornika poflotacyjnego Iwiny przy Zakładach 
Górniczych Konrad. Wyrwą o długości 68 me-
trów przy podstawie i 134 m przy koronie (czyli 
niemal półtora długości boiska piłkarskiego) 
wylało się ze zbiornika masy wody i szlamu, 
łącznie 4,6 milionów m sześc. osadów. Zalały 
one dolinę rzeki Bobrzycy na długości 19 km. 
Struga szlamu miała szerokość od 50 do ponad 
220 m, a błoto pokryło dużą część Iwin, a tak-
że fragmenty Raciborowic Dolnych, Lubkowa, 
Tomaszowa Bolesławieckiego, nawet Kraśni-
ka i Dąbrowy. W jej zasięgu znalazło się 121 
domów mieszkalnych, ponad 400 budynków 
gospodarczych. Uznano, że poza 18 osobami, 
które w tej katastrofie zginęły, aż ponad 500 
odniosło rany. Początkowo za winnych uznano 
osoby kierujące budową zbiornika i niektóre 
odpowiedzialne za jego eksploatację, łącznie 
sześć osób stanęło przed sądem. Po kilkumie-
sięcznym pobycie w więzieniu i apelacji do Sądu 
Najwyższego wyrok się nie utrzymał. Uznano, 
że niedostateczne rozpoznanie geologiczne 
podłoża na etapie i projektowania i lokalizacji 
zbiornika było przyczyną powstania wyrwy 
w wale, bo oś grobli wyznaczono nad uskokiem 
prostopadłym do tej osi, ale nikomu nie można 
przypisać sprawstwa tej katastrofy. Większość 
osób na tyle dorosłych, by pamiętały przebieg 
tej tragedii już nie żyje. W końcu – mija właśnie 
50 lat od tamtej fatalnej nocy.

W Wikipedii opis tego dramatu zajmuje kil-
ka linijek. W fotopolsce.eu seria zdjęć „utopieni 
w błocie”, kilka reportaży na innych portalach, 
mniej czy bardziej wstrząsających. 

– Dla nas, mieszkańców Iwin to wciąż sprawa, 
która w nas tkwi – mówi Tadeusz Hałuza, sołtys 
Iwin. – We mnie też, bo mieszkałem tu, miałem 

wtedy 11 lat i widziałem to wszystko na wła-
sne oczy. Dlatego też podjąłem inicjatywę, by 
zapisać w pamięci to zdarzenie choćby tablicą 
pamiątkową z nazwiskami osób, które tej nocy 
zginęły. W 50. rocznicę katastrofy, 13 grudnia 
o godz. 17.00 spotkamy się pod tą tablicą, zło-
żymy kwiaty. Obejrzymy film, który nasz wójt 
jakimś cudem odnalazł w archiwach, (chyba po 
milicji) o tym, co działo się u nas „dzień po”. 
Krótki, niespełna 7 minutowy, bez dźwięku, ale 
nie można go oglądać bez wzruszenia. Dopiero 
wtedy zdajemy sobie sprawę z ogromu katakli-
zmu. I nie jest ważne, czy fala błota miała 6 czy 
7 metrów wysokości, bo różnie o tym piszą, ale 
ona niosła całe wagony kolejowe, rozbijała nimi 
stodoły i obory, wykręcała torowisko. TEN 
FILM NIGDY NIE BYŁ EMITOWANY – zo-
baczymy go po raz pierwszy po 50 latach od 
zdarzenia. Widziałem już, jest po prostu prze-
rażający.

Iwiny są dziś spokojną miejscowością, Za-
kłady Górnicze, które odprowadzały szlam do 
osadnika już nie działają, kopalnia została za-
mknięta w 1989 r. Ale ziemia też nie pozwala 
zapomnieć o tamtym dramacie. W miejscach, 
w których pozostał szlam jest okresie upałów 
twarda, jak kamień, zestalona prawie pancer-
nie. W okresie roztopów te miejsca są istnym 
bagniskiem. Nietrudno więc poznać, gdzie się-
gała fala sprzed pół wieku.

Zdarzyło się w Iwinach 

Każdy ma swój 13 grudnia…
Jak smakuje 

Kwisa?
Późna jesień jest dobrą porą do rozmów 

o kulinariach, tym bardziej, że wiele natural-
nych produktów służących dobrej kuchni wła-
śnie teraz trafia z ogrodów do piwnic. Zapyta-
liśmy burmistrza Gryfowa Śląskiego, Olgierda 
Poniźnika o efekty konkursu, który wprawdzie 
odbył się latem, ale ma swój dalszy ciąg, bo jed-
nym z efektów rywalizacji kucharzy (nie tylko 
lokalnych) zaczynają być gromadzone przepisy 
rozmaitych potraw. A nuż wydana zostanie ku-
charska książka izerska?

– Byłbym zwolennikiem takiego wydawnic-
twa – powiedział. – Z całą pewnością nasze 
działania, w tym konkurs „Smaki Kwisy” mógł-
by być kapitalnym materiałem wyjściowym. 
Tym bardziej, że w trakcie „Kwisonaliów” po-
wstają takie potrawy, że metaforyczne określe-
nie „palce lizać” nabiera bardzo praktycznego 
znaczenia.

Gryfów Śląski w tym roku (775-lecia nadania 
praw miejskich) „Smaki Kwisy” zaplanował ze 
szczególną starannością. Dość powiedzieć, że 
prowadzone były dwa konkursy równoległe – 
kuchnia dla zamożnych, i kuchnia dla ubogich, 
ale… w kontekście średniowiecza. Kucharze 
XXI-wieczni musieli sobie wyobrazić, co mogły 
jeść ze smakiem obie te grupy ludzi kilkaset lat 
wcześniej.

Znani z naszych łamów Zofia i Romuald Fryst 
z Nagórza nie pozostawili jury szans i wygrali 
tę rywalizację w cuglach szałwią w przepiórce 
i pochwaszczonym podpłomykiem. Na drugim 
miejscu uplasowała się Irena Włodarek, która 
zaprezentowała „prawie przepiórkę” nadzie-
waną mięsem, ale podaną w „bukiecie mięs 
nadziewanych owocami, a dla mniej wykwint-
nych smakoszy – śledzia w ziołach z ciecierzycą 
i piwem. Stowarzyszenie Rozwoju Henrykowa, 
znane z kulinarnych osiągnięć w trakcie orga-
nizowanych u nich „Dni Henryka i Henryki” 
otrzymało medalowe miejsce za nadziewanego 
kurczaka i placek gryczany. Godne uwagi, że 
tuż za podium znaleźli się młodzi adepci sztuki 
kuchennej, uczniowie szkoły w Biedrzychowi-
cach. (byliśmy tam z wizytą i przy okazji skosz-
towaliśmy zielonych pierogów – naprawdę re-
welacyjne). 

– Deklaruję – powiedział burmistrz – że do 
kolejnego wydania „Ech Izerskich” przygotuje-
my przepisy wspomnianych, ale i innych dań. 
Chcemy, żeby pomysły izerskiej kuchni zyskały 
szerszy zasięg, a „Echa” z pewnością dają gwa-
rancję, że niektórzy przynajmniej Czytelnicy 
skorzystają z naszych, a może i podsuną własne 
przepisy. Idea powstania „Izerskiej Książki Ku-
charskiej” jest całkiem realna. 

Prawie 30 tys. zł kosztował nowy 
plac zabaw dla dzieci w Radostowie 
Górnym (gmina Lubań), z czego 20 
tys. pochodziło z funduszu sołeckie-
go, a pozostałe środki – z budżetu 
gminy. Plac oddano w listopadzie 
br. do użytku, więc pełnią życia bę-
dzie cieszył się dopiero od wiosny, ale 
z pewnością będzie magnetycznym 
miejscem nie tylko dla najmłodszych, 
bo i rodzice chętnie tu przyjdą, odpo-
cząć i pilnując swoje pociechy. 

Także w Radostowie nastąpią 
zmiany (na lepsze) u strażaków 
z OSP. Jednostka ochotników zy-
skała doposażenie w sprzęt, w tym 
niezbędną w przypadkach powodzi 
motopompę szlamową. Wprawdzie 
lepsza byłaby profilaktyka i takie za-
bezpieczenie terenu, żeby motopom-
pa nie była za często użytkowana, ale 
miejscowe podtopienia są na tyle po-
wszechną zmorą wszystkich straża-
ków, że akurat ten zakup z pewnością 
jest zasadny.

Nieformalna grupa – „Radosto-
wianie w działaniu” odniosła sukces 
w konkursie „Zdolny Ślązak Lokalnie”. 
Złożyła wniosek – całkiem formalny – 
p.t. „Wioska tematyczna – sposób na 
lokalną aktywność” i uzyskała jego ak-
ceptację. Chcemy uzmysłowić, że idea 
„wiosek tematycznych” zyskuje na 
powszechności i popularności, w ob-
szarze Partnerstwa Izerskiego jest już 
ich kilka, w tym choćby „Chrośnica 
– wioska barwnych wątków”, o której 
pisaliśmy niedawno, ale i inne. Jest 
skąd czerpać dobre przykłady. Ra-
dostowianie postanowili je czerpać 
w Niedźwiedzicach – „Wiosce Bocia-
na”. Postaramy się wkrótce napisać – 
z jakim skutkiem. A podpowiadamy, 
że w granicach Partnerstwa Izerskie-
go, w gminie Warta Bolesławiecka 
jest już wioska, w której bociany są 
gospodarzami jednej z posesji, której 
właścicielem jest mężczyzna nazwi-
skiem… Żuraw. Może warto tam zaj-
rzeć także. 

Trzy nowinki z jednej wsi

Zdjęcia archiwalne z fotopolska.eu
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To wszystko jest

Nie po kolei 
Im dłużej trwają dyskusje na temat 

reaktywowania przejazdów kolejo-
wych Jelenia Góra – Wleń – Lwówek 
Śląski (a w zamyśle być może danej, 
do Złotoryi i Legnicy) tym mniej ja-
sne są przyczyny braku praktycznych 
działań w tej sprawie. Właściwie 
wszystkie zainteresowane instytucje 
są „za”, ale…  Tych „ale” jest sporo, 
w dodatku – niedopowiedzianych.

Burmistrz Wlenia, Artur Zych, 
jednym razem we współpracy z bur-
mistrzem Złotoryi, innym razem sa-
modzielnie, podejmuje rozmaite 
działania, żeby komunikację kolejową 
na tej trasie uruchomić, a w każdym 
razie definitywnie wyjaśnić przyczy-
ny dla których ona jeszcze nie dzia-
ła. Ostatnim z serii było zaproszenie 
wszystkich stron, łącznie z przedsta-
wicielami wszelkich firm kolejowych, 
marszałkiem województwa dolnoślą-
skiego, posłami okręgu legnicko-je-
leniogórskiego na przejażdżkę „mo-
torakiem”, czyli oficjalnie „wagonem 
motorowym serii 810”. Można się 
było naocznie przekonać o wszelkich 
zaletach i wadach tego pojazdu, ale 
przede wszystkim szansach, jakie on 
stwarza.

Żeby było zabawniej, egzemplarz 
„motoraka” zaproszony do tego eks-
perymentu przyjechał z Pleszewa. 
Tam także koleje polskie postano-
wiły zawiesić kolejową komunikację 
lokalną, co tak rozeźliło mieszkań-
ców i samorząd, że założono spółkę 
gminną. Prywatny inwestor kupił 
cztery takie „motoraki” i zaczął wo-

zić ludzi torowiskiem, które koleje 
tej spółce udostępniły. W naszym, to 
znaczy wleńskim przypadku sprawa 
nie jest jednak aż tak prosta.

Od kilku lat ogłaszane są szacun-
ki, ile może kosztować przywróce-
nie komunikacji kolejowej na trasie 
Jelenia Góra – Lwówek Śląski. Jedni 
szacują, że wystarczy ok. 5 mln zł, 
żeby „z grubsza” wszystko urucho-
mić, drudzy przekonują, że 120 mln 
zł nie wystarczy. Jedni mówią, że 
ważne jest, by pociągi w ogóle zaczę-
ły jeździć, drudzy, że jeśli coś robić, 
to należy zrobić najlepiej, jak pozwa-
la współczesna technologia. Tyle, że 
ci drudzy nie robią nic, co miałoby 
praktyczne znaczenie, a nie dają tym 
pierwszym szans na to, by oni zrobili 
to „jakoś”. I dlatego nie dzieje się nic. 
Od 11 grudnia 2016 r., kiedy to ko-
lej zawiesiła kursowanie pociągów 
i praktycznie odcięła niektóre wsie 
na trasie od jakiejkolwiek komuni-
kacji publicznej. Kolej miała swoje 
argumenty, głównie zanik frekwencji 
pasażerskiej. Samorządy też miały 
swoje, bo kolejarze tak „ustawiali” 
rozkład jazdy, żeby nikt normalny 
z normalnymi, przeciętnymi potrze-
bami nie chciał z pociągu korzystać. 
Wystarczy bowiem tak zaplanować 

harmonogram przejazdów, żeby po-
ciąg do Jeleniej Góry dojeżdżał po 
godz. 8.00 rano, by nie pasował ani 
uczniom, ani pracownikom i wyjeż-
dżał ok. godz. 17.00, by osiągnąć taki 
sam efekt. Pasażera nie było.

Władze samorządowe wojewódz-
twa deklarują otwartość i chęć po-
mocy w uruchomieniu komunikacji, 
ale pod warunkiem, że kolej przekaże 
torowiska, urządzenia i tzw. fundusz 
kolejowy na ich remont. To wygląda 
na racjonalne podejście do problemu. 
Tyle, że niewiele dzieje się naprawdę. 
Deklaracje są, ale ostatecznej decyzji 
jeszcze nie ma. Urząd Marszałkow-
ski obiecuje wsparcie (pod wspo-
mnianym warunkiem), ale wcześniej 
zniknęło 70 mln (ze 150 zarezerwo-
wanych) na dokończenie rewitali-
zacji linii Jelenia Góra – Zgorzelec, 
z których już cieszyły się samorządy 
Jeleniej Góry, Gryfowa, Lubania, itp. 
Z jednej strony słyszymy więc dekla-
racje o tym, że będą pieniądze na od-
budowę linii Jelenia Góra – Karpacz 
(po której pozostały już bardzo nikłe 
ślady), a z drugiej brak jest ok. 30, 
może 40 mln zł (to zdaniem wielu 
realna kwota na poprawę linii Jelenia 
Góra – Lwówek Śląski), która nadal 
istnieje, aczkolwiek nie jest od roku 
użytkowana. Warto przełamać ten 
impas.

Udało się nam porozmawiać z ma-
szynistą „motoraka”, który stwierdził, 

że gdyby takie dobre torowiska, jak 
u nas były w okolicach Pleszewa, to 
jazda tam byłaby przyjemniejsza. 

Inwestor twierdzi, że motoraki palą 
tyle, co duża ciężarówka, są na tyle 
pojemne, że da się przewieźć wszyst-
kich chętnych na tej trasie. „Moto-
rak” ma taki promień skrętu, że sobie 
w górskim terenie poradzi bez trudu. 
I – co bardzo ważne –  raptem JEDEN 
człowiek obsługuje taki samobieżny 
pojazd szynowy. Można więc widzieć 
jasną perspektywę rentowności in-
teresu przy pięciu przejazdach „tam 
i z powrotem” na dobę. Pleszew już 
się rozkręcił, inwestor weźmie się 
chętnie za rozkręcenie naszej linii, bo 
jest piękna i ma przyszłość.

A to, że piękna – nie podlega 
dyskusji. Kolejarze, jadący „moto-
rakiem” wskazywali miejsca, gdzie 

kręcone były zdjęcia do kilkunastu 
filmów. W okolicach kamiennego 
mostu kolejowego w Pilchowicach – 

sceny do „Lalki”, ilustrujące podróż 
koleją do Szwajcarii. W rejonie jed-
nego z mostów, przy stacji Pilchowi-
ce-Nielestno Franek Dolas „rozpętał 
II wojnę światową”. Jedna ze stacji 
zagrała w „Ogniomistrzu Kaleniu”, 
inna – w „Skąpanych w ogniu”. Je-
den z pracowników wspominał jazdę 
drezyną w trakcie kręcenia jakiegoś 
filmu duńskiego, inny – dramatyczne 
chwile powodzi, kiedy pociąg wręcz 
uciekał przed napierającą wodą, któ-
ra chwiała całym nasypem.

Nie jest żadną tajemnicą, że przed 
1939 rokiem tą trasą jeździły „wago-
ny widokowe”, to znaczy z większymi 
oknami, żeby ludzie mogli wygodnie 
oglądać krajobrazy, jakich nie ma 
nigdzie indziej. W wielu historycz-
nych książkach o tym jest napisane. 
Zabytków techniki po drodze jest 
mnóstwo, pomijając kilka stacji, 
na których nawet „wucety” (jak we 
Wleniu) mają charakterystyczną 
konstrukcję szachulcową, zacho-
waną od stu lat. Most nad Zalewem 
Pilchowickim, wiszący 25 m nad lu-
strem wody jest jedną z nielicznych 
w Europie takich konstrukcji, bo jego 
kratownica spięta jest od dołu, a nie 
od góry. Trzy tunele kolejowe dodają 
atrakcji przejazdowi tak, jak korona 
Zapory Pilchowickiej. Wprawdzie 
mówiąc o rentowności nie można 
się posiłkować wyłącznie przejaz-
dami pasażerskimi, bo prawdziwe 
(w znaczeniu – duże) pieniądze dają 
przewozy towarowe, ale… Jeśli pry-
watny inwestor widzi w tym interes, 
to dlaczego państwowy tego interesu 
nie dostrzega? Być może dlatego, że 
państwowa spółka nie chce schylać 
się po drobne pieniądze, których nie 
lekceważy kolejowy „prywaciarz”?

W konkursie na „Piękną Wieś Dolnoślą-
ską” leśniański Wolimierz zdobył drugą loka-
tę. Konkurs organizował Dolnośląski Urząd 
Marszałkowski. Również drugie miejsce, w tej 
samej edycji konkursu, ale w kategorii „Naj-
piękniejsza zagroda” zdobył Dom Pracy Twór-
czej, prowadzony przez Edytę Lesiuk i Jagodę 
Lesiuk-Pachulską.

O Wolimierzu i jego mieszkańcach pisaliśmy 
często, odnotowujemy więc kolejne sukcesy po-
niekąd z kronikarskiego obowiązku, deklarując 
powrót do tematu i do Wolimierza, w którym 
wskaźnik „gęstości artystów” na dziecięciu 
mieszkańców jest bodaj najwyższy na całym 
Pogórzu Izerskim, nie uchybiając nikomu. Przy 
czym artyści mają nie tylko certyfikaty najwyż-
sze, jak choćby Magda Kuźniarz, właścicielka 
„Szklanej Kuźni” z dyplomem ASP, ale też są na 
tyle uniwersalni (jak m.in. wspomniana Magda 
Kuźniarz, specjalizująca się w pracach w szkle, 
ale udzielająca też w innych dziedzinach sztuk 
plastycznych. Jej praca zyskała ostatnio uznanie 
i stała się plakatem „Września Jeleniogórskiego” 
w 2017 r.

„Stacja Wolimierz” – to miejsce, gdzie po-
nad 20 lat temu zagościł Teatr Klinika Lalek 

i która do dziś jest miejscem różnego rodzaju 
artystycznych prezentacji. Kilka domów, pro-
wadzących działalność agroturystyczną jest 
właściwie galeriami sztuki, bo są tu pracownie 
efektownych lamp – kompozycji ze szkła i me-
talu, tkanin „batikowych” i in. Do sprawy i do 
Wolimierza wrócimy.

Wolimierz – wicemiss w konkursie sielskiej urody

Stuknęła setka
Po ostatnim, 21 Festiwalu Filmów Ko-

mediowych w Lubomierzu zostały nie 
tylko wspomnienia, ale także jubileuszo-
wy rekord. W Zaułku Filmowym (bo taką 
nazwę nosi fragment Rynku, w murze 
którego montowano przez kilkanaście lat 
tablice upamiętniające aktorów znanych 
z polskich komedii filmowych, zamon-
towano kolejnych sześć i tym sposobem 
jest ich już równo sto! Niestety, niektórzy 
tu honorowani już odeszli i ich tabliczki 
pozostały jednym z nielicznych (poza fil-
mami) materialnym śladem docenienia 
ich talentu. 

Motorak pod wleńskim Wzgórzem Zamkowym

„Pendolino” to nie jest, ale nikt go na tej trasie nie oczekuje

Motorniczy „motoraka” w kabinie

A. Zych w rozmowie z Radiem Wrocław
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– Tutaj, w komfortowych warun-
kach będzie mogło wypoczywać 
w stu pokojach ok. 220 osób, nie-
które – w luksusowych apartamen-
tach, o pow. do 50 m kwadr. A tuż 
obok, w skrzydle, którego jeszcze 
nie ma, będą sauny, jacuzzi, itp. Nie-
opodal – rozległy park, w stylu an-
gielskim, dwa stawy. Po uzyskaniu 
formalnych uzgodnień odtworzymy 
dawną gorzelnię, w której będziemy 
– w warunkach skansenu – produko-
wać łagodną, walijską whisky. Pracę 
znajdzie co najmniej 150 osób…

Słuchając Henryka Ostrowskiego, 
dawniej kapitana żeglugi wielkiej, 
pływającego po oceanach na ma-
sowcach i zbiornikowcach i patrząc 
na resztki ruin pałacu we Włosieniu, 
gdzie mają zdarzyć się te sprawy, wca-
le nie odnosimy wrażenia, że uczest-
niczymy w nierealnej fantazji. Wręcz 
odwrotnie – widzieliśmy te ruiny 10 
i 5 lat temu, widzieliśmy je przed ro-
kiem i w końcu czerwca 2017. I wi-
dać, jak się zmienia pałac, a jeszcze 
bardziej – jego otoczenie. I widać, że 
nie zabraknie determinacji

Trójka mężczyzn, dwóch Angli-
ków i Polak postanowiło w miejscu 
starego pałacu (i z jego udziałem) 
stworzyć nową historię.

– Zaczęło się od tego, że ojciec mo-
ich wspólników postanowił szukać 
korzeni swojej rodziny – opowiada 

H. Ostrowski. – Okazało się, że część 
ich majątku, kilka posiadłości, to 
dwory i okazałe domy między Dre-
znem i Lubaniem. Jednym z nich jest 
pałac we Włosieniu.

Rodzina von Heldreich była na 
przełomie XIX/XX w. znana i cenio-

na. Jeden z jej członków, mieszkający 
dłuższy czas we Włosieniu, Teodor, 
stał się znanym botanikiem, przyja-
cielem Darwina, a rozmaite koligacje 
łączą tę familię z rodziną Humbold-
tów (w tym Aleksandra, którego 
nazwisko nosi tzw. Prąd Peruwiań-
ski, znany powszechniej, jako Prąd 
Humboldta). Teodor w końcu osiadł 
na stałe w Atenach, jako profesor 
tamtejszego Uniwersytetu, ale reszta 
rodziny pozostała w obszarze Śląska, 
Górnych Łużyc i Saksonii na lata.

– Dlatego też, poza parkiem i ogro-
dami, stworzymy tutaj też arboretum 
– uzupełnia wizję H. Ostrowski – 
przypominające dokonania Teodora.

Trójka entuzjastów odbudowy 
pałacu, a właściwie jego gruntow-
nej modernizacji, z uszanowaniem 
reliktów epoki, przyjęła jedno zało-
żenie: wszystko, albo nic. – Tu nie 
można stworzyć „jakiegoś pałacu”, 
jednego z dziesiątek, jakie istnieją 
na Dolnym Śląsku. Co też ważne, 
odbudowy nie można rozpisać na 
etapy. Takie inwestycje są kosztowne, 
to prawda, ale gdybyśmy założyli, że 
najpierw odbudujemy część, zacznie-
my przyjmować gości, a z dochodów 
będziemy remontować sukcesywnie 
kolejne obiekty, to spalimy pomysł 
na starcie. Mamy podpisane listy in-
tencyjne z sieciami renomowanych 
hoteli, które chcą tu kierować swo-
ich gości, ale też obciążone są one 
rygorami – ten hotel musi spełniać 
wymogi 4 – 5 gwiazdek w każdym, 
najdrobniejszym szczególe, łącznie 
z otoczeniem.

I z tym jest pewien problem, bo-
wiem ten „najdrobniejszy szczegół”, 
to konieczność posiadania tytułu 
do powierzchni ok. 100 hektarów, 
okalającej hotel. Niedawna ustawa 
komplikuje nabycie ziemi przez spół-
ki z udziałem cudzoziemców. Pałac, 
położony na skraju Wielkiego Lasu 
Lubańskiego, rozciągającego się na 
wiele kilometrów miałby warunki 
idealne, żeby być pobytowym cen-
trum wypoczynkowym. Ale pałac 
w gęstniejącej zabudowie komunal-
nej, albo otoczony przez pola, na któ-
rych hałasują wielkie ciągniki jest nic 
nie wart. Dlatego akurat w tej sprawie 
– powierzchni przynależnej – nie ma 
miejsca na żadne kompromisy.

– My właściwie już widzimy ten 
pałac – mówi H. Ostrowski. – Pra-
cowaliśmy z uznanymi firmami pro-
jektowymi przez kilka lat, w koszach 
lądowały kolejne koncepcje, ale ta 
ostatnia jest akceptowalna i spełnia 
wszystkie warunki. Teren jest klu-
czem do sukcesu. Najchętniej kupili-
byśmy te 100 hektarów i zamknęliby-
śmy ten etap.

– Jesteśmy otwarci na każdą roz-
mowę – deklaruje. – I z urzędnikami 
decyzyjnych instytucji, i z naszymi 
sąsiadami, mieszkańcami Włosienia. 

Zresztą, akurat z nimi spotkaliśmy się 
kilka dni temu na inauguracyjnym 
przyjęciu w naszym parku. Przyszło 
do nas prawie 300 osób i była świetna 
atmosfera. Od dwóch lat rewitalizu-
jemy to założenie parkowe, oczysz-
czamy stawy, kanały, wycinamy za-
krzaczenia. Wywieźliśmy stąd   k i l 
k a s e t ciężarówek gruzu i śmieci. 
Nasi goście – sąsiedzi mogli tu już 
spacerować po nowych pomostach 
nad stawem, popatrzeć na miejsce, 
w którym będzie ogród, niedługo 
kafejka. Rozmawialiśmy o tym, co 
będzie i jak będzie wyglądała stara 
wozownia i stara powozownia, co się 
stanie z dawną wieżą zegarową.

Mieszkańcy Włosienia przywykają 
do zmian, których zresztą mogą być 
osobistym uczestnikiem. O gminie 
Platerówka, której są mieszkańcami, 
znowu może być głośno, tym razem 

z sprawą pałacu. – Ale my chcemy, 
żeby piękniała też wieś – dodaje H. 
Ostrowski. – Ogłosiliśmy w ub. roku 
konkurs na najpiękniejszy ogród, 
wystartowało w nim 30 uczestników. 
Będziemy to powtarzać, bo wiemy, że 
tkwi w tym głęboki sens. To ma być 

piękny pałac w pięknej wsi. Jestem 
przekonany, że wspólnie temu podo-
łamy.

Kładki nad stawem, z brzegu 
którego widać pałac, górujący nad 
okolicą na kilkanaście metrów są 
z solidnej grubej dębiny. Wytrzymają 
kilkadziesiąt lat. – A w naszych sta-
wach – mówi H. Ostrowski – wysa-
dziliśmy już sześć tysięcy roślin wod-
nych. Jeszcze ich nie widać. Ale one 
naprawdę zakwitną. Już wkrótce.

Henryk Ostrowski kupił pałac we 
Włosieniu w 2001 r. Kilkanaście lat 
trwały starania o pozyskanie part-
nerów, przygotowanie projektów, 
zbieranie środków, gwarancje kre-
dytowe, itp. Od dwóch lat trwają 
intensywne prace przy porządkowa-
niu terenu, głównie obszarów zielo-
nych i wód. W nowoczesnej koncep-
cji trudno znaleźć miejsce na fosę 
w dawnej postaci, ale dobra własna 
woda dociera dwoma strumieniami, 
nad którymi powoli pojawiają się 
fundamenty romantycznych most-
ków, a na samych stawach – pomo-
sty lub pale pod śródwodne altany. 
Oczyszczono z samosiejek wypalone 
wnętrze. Sfinalizowanie starań o za-
kup wspomnianych 100 ha gruntów 
będzie jednocześnie startem do 
intensywnej odbudowy głównego 
gmachu pałacu oraz modernizacji 
dawnych oficyn, w których pojawią 
się także komfortowe pokoje miesz-
kalne.

Pałac we Włosieniu. Powstawał 
w okresie 1715-20, poddany przebu-
dowie ok. 1888 r. Wyremontowany 
w 1977, spłonął w 1979. Dwie muro-
wane oficyny pochodzą z przełomu 
XVIII/XIX w.

Na skraju Wielkiego Lasu
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Pałac Włosień
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Wizualizacja i stan „na dziś”
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– Pisanie o współczesności jest trudne – wy-
znał ks. Stępniak. – O ile sięganie do źródeł 
historycznych, a właściwie ich poszukiwanie 
i selekcja co do wiarygodności są czasochłonne, 
to opisywanie dziejów najnowszych na podsta-
wie opowiadań żyjących nastręcza inne, czasa-
mi większe problemy. Okazuje się bowiem, że 
każdy ze świadków tę historię widzi inaczej, po 
swojemu. Pojawiły się i takie trudności, że nie 
każdy z rozmówców chciał się podzielić swoją 
wiedzą i znajomością tematu z autorem – księ-
dzem katolickim, bowiem uznał, że skoro repre-
zentuje inne wyznanie, to jego wiedza zostanie 
przy nim. Szkoda, bo przecież Mirsk to jest nasz 
wspólny majątek. I te książki – zwrócił się do 

Projekty współpracy
W nowym okresie programowania PROW 

2014-2020  LGD Partnerstwo Izerskie zaplano-
wało realizację dwóch projektów współpracy na 
łączną kwotę 750  000,00 zł. 

Pierwszy z nich, o nazwie Korzenie i Skrzy-
dła (KiS)  będzie realizowany przez partnerów 
z 6 lokalnych grup działania z województw: 
dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. 
Istotą naszego projektu współpracy będzie 
promocja i profesjonalizacja działań w celu 
utworzenia przemyślanej oferty edukacyjnej 

dla mieszkańców i turystów w regionach obję-
tych projektem KiS. 

Nasze działania będą związane tematycznie 
z historią Klasztoru Sióstr Benedyktynek w  

Lubomierzu, które prowadziły ogród ziołowy 
i zajmowały się  wykorzystaniem ziół w medy-
cynie. Efektem projektu będzie utworzenie Sali  
warsztatowej do prowadzenia zajęć związanych 
z szeroko pojętą wiedzą o ziołolecznictwie, 
właściwościach biologicznych i chemicznych 
roślin. Podczas zajęć, zarówno turyści, miesz-
kańcy jaki uczniowie, będą mogli zapoznać się 
z budową mikroskopową roślin, przygotowy-
waniem olejków eterycznych, ekstrakcją ziół, 
metodami wyrobu mydełek.  

Drugi projekt o nazwie Osiodłana Kraina 
(OK), będzie realizowany z pięcioma partnera-
mi z  Polski i jednym partnerem z Czech. Pro-
jekt zakłada opracowanie, utworzenie i wdro-
żenie na terenie 6 regionów ( 3 województwa)  
przemyślanej, opartej na faktycznej analizie 
potrzeb klienta (turysty) oferty pakietu tury-
stycznego w oparciu o istniejące szlaki i bazę 
turystyczną. Klienci będą mogli zapoznać się 
z ofertą i zamówić ją przy użyciu internetowych 
on-linowych rozwiązań. W każdym regionie 
będzie zorganizowane miejsce pracy dla osoby, 
która zajmować się będzie obsługą i  sprzedażą 
ofert pobytowych. Na naszym terenie planuje-
my skupić ofertę turystyczną wokół szlaków ro-
werowych, kajakowych, konnych i pieszych. 

Projekty będą zrealizowane i rozliczone do 
końca roku 2019. I od tego momentu będzie-
my mogli korzystać z nowoczesnych rozwiązań 
turystycznych

Maternus w Lubomierzu
W tym roku, we wrześniu, obchody ku czci 

św. Maternusa w Lubomierzu miały wyjątkowo 
podniosły charakter z uwagi na sprowadzenie 
z Trewiru relikwii świętego, które odtąd prze-
chowywane będą w tutejszym kościele.

Świętowanie rozpoczęło się już środę wie-
czorem, łacińsko– gregoriańskimi nieszporami, 
na które zaproszony został zespół Schola Gre-
goriana Silesiensis pod kierownictwem kantora 
Roberta Pożarskiego. Całe nieszpory były śpie-
wane po łacinie. Po nich odbyło się nocne zwie-
dzanie lubomierskiej świątyni.

Następnego dnia, w czwartek, przy akompa-
niamencie muzyki dawnej, przez miasto prze-
maszerował barwny korowód, na czele, którego 
niesiona była figura Świętego Maternusa i re-
likwie Świętego. W korowodzie udział wzięli 
mieszkańcy i uczniowie lokalnych szkół jak 
i władze miasta. Większość uczestników koro-
wodu było przebranych w stroje nawiązujące do 
epoki średniowiecza. Epoki, w której żył święty 
Maternus.

Powyższe święto już na stałe wpisało się 
w kalendarz imprez Lubomierza, z roku na rok 
nabiera ciekawszej formy i przyciąga miłośni-
ków historii oraz muzyki sakralnej.

Mistrz Piotr 
Piotr Kosewicz, radny Zawidowa zdobył 

dwa srebrne medale w Mistrzostwach Polski 
Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce. 
Wprawdzie sezon lekkoatletyczny już się skoń-
czył, ale nie mieliśmy okazji, by wcześniej gra-
tulować mistrzowskiego poziomu.

Piotr Kosewicz – dowiedzieliśmy się w Urzę-
dzie Miasta – po14 latach przerwy powrócił do 
czynnego uprawiania sportu i od razu sięgnął 
(dwukrotnie!!) po wicemistrzowskie tytuły 
w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem.  Ale to nie 
są jego jedyne sukcesy sportowe, bowiem dzi-
siejszy dyskobol jest sportowcem dużo bardziej 
uniwersalnym i reprezentował Polskę także 
w innych dyscyplinach, nawet w sportach zi-
mowych. W japońskim Nagano i amerykań-
skim Salt Lake City startował (1998 oraz 2002) 
w narciarstwie biegowym.

Tym bardziej jego sukcesy w dyscyplinach 
„rzutowych” przykuwają uwagę, bowiem wy-
magają zupełnie innego treningu i odmiennego 
rodzaju wysiłku. Ale… jeśli ktoś jest sportow-
cem „z ducha”, to tego typu uwarunkowania 
nie są dlań przeszkodą nie do pokonania. Prze-
stawienie się na inny rodzaj treningu i wysiłku 
okazało się możliwe.

Radnego – mistrza uhonorowały też władze 

samorządowe Zawidowa na jednej z sesji Rady 
Miejskiej.

Piotr Kosewicz jest jednym z kilkorga spor-
towców niepełnosprawnych, z terenu byłego 
województwa jeleniogórskiego. Medale olim-
pijskie i mistrzostw świata zdobywa – także 
w konkurencjach rzutowych – jeleniogórzanka 
Lucyna Kornobys. Może czas na stworzenie 
klubu skupiającego sportowców niepełno-
sprawnych w naszym obszarze.

Szymon Wrzesiński, historyk i Władysław 
Stępniak, ksiądz opowiadali o Mirsku. Każdy 
o tym samym mieście, ale zupełnie inaczej. 
Wprawdzie każdy z nich miał własny występ, 
mówił osobno, ale jednak ich opowiadania uło-
żyły się w pewien dialog, niezwykle interesują-
cy dla słuchaczy. 

Można wręcz powiedzieć, że każda z tych 
dwóch narracji była interesująca i przekony-
wująca, niemniej – chociaż nie wszystkie fakty 
były podawane tak samo – jedna opowieść do-
dawała wartości drugiej. Historyk bowiem mó-
wił o wątpliwościach badacza, a ksiądz – o mi-
łości mieszkańca. I w zderzeniu tych opowieści 
pojawiła się nowa wartość.

W listopadowy wieczór kameralne obchody 
680-lecia Mirska okazały się i ciekawe, i poru-
szające.

Z punktu widzenia historyka trudno do-
prawdy wskazać, kiedy powstała miejscowość 
dająca początki miastu. Są wprawdzie tzw. naj-
starsze mapy, na których widnieje Mirsk, ale to 
znaczy, że już istniał wcześniej. Są przekazy, że 
pierwsza osada wzięła się stąd, że w okolicach, 
a precyzyjnie – na wzgórzu Wyrwak, które 
dawniej nosiło mniej dźwięczną nazwę Zmar-
lak istniał ośrodek kultu bożka Flinsa, już ok. 
X w n.e. Pojawia się znacznie później legenda 
o Sowiej Wsi, wspomniana przez autora mo-
nografii Mirska z 1829 r., Johanna Gottlieba 
Bergmanna, który opisywał, jak to w 1161 r. 

Dwóch autorów, dwa dzieła

Każdy ma swój 
Mirsk

szlachcic o nazwisku Nostitz miał istniejącą tu 
karczmę przekształcić w folwark, ale nie tylko 
brak na to dowodów historycznych. Jest zupeł-
nie inaczej – istnieje sporo dowodów, że ta teza 
jest nieprawdziwa, a autor monografii pisał tym 
ciekawiej, im więcej za tę opowieść dostał pie-
niędzy od zleceniodawcy.

– Są jednak dowody mówiące o tym – twier-
dził Sz. Wrzesiński – że można sytuować po-
czątki Mirska już ok. 1222 roku, to znaczy, że za 
5 lat Mirsk może obchodzić swoje 800-lecie!

Tym sposobem, jak w wehikule czasu w pięć 
lat pokonamy lat 120 i od jubileuszu 680-lecia 
A.D. 2017, będziemy obchodzić 800-lecie 
w roku 2022!

Czy prawa miejskie Mirska nadano w 1329, 
czy 1337 roku? Też dokładnie nie wiadomo, nie 
ma bowiem dokumentu ich nadania. Wszystkie 
inne – mapy, pisma, pieczęcie, szkice są póź-
niejsze… Początki – tymczasem – owiane są 
mgłą tajemnicy…

-Mirszczanin z ulicy Betleja – tak przedsta-
wił księdza Stępniaka inny mirszczanin z tejże 
ulicy, Bolesław Faściszewski. Dziejopis Mirska, 
który opisał miasto i jego historię w dwutomo-
wej książce wyznał, że tutaj chodził do przed-
szkola, do szkoły, wrócił tu po latach do parafii 
i zostanie w Mirsku na zawsze. Historia Mirska 
jest jego historią osobistą. Wprawdzie prześle-
dził wszystkie dzieła o tym mieście, zajrzał do 
każdego centymetra z 50 metrów akt o Mirsku, 
zgromadzonych w jeleniogórskim Archiwum 
Państwowym, zbierał każdy skrawek informa-
cji od mieszkańców, a wydając przez wiele lat 
parafialny periodyk miał szansę na pozyskiwa-
nie informacji, do których nikt inny nie miałby 
dostępu, ale i tak jego książki są bardzo osobi-
ste. Ta, która obejmuje dzieje miasta do 1945 r. 
oparta jest na dokumentach, druga – często na 
relacjach ludzi.

słuchaczy – to nasze wspólne poniekąd dzieło. 
Dziękuję wam, że mogłem je napisać.

O książce – w innym miejscu tej gazety, 
w rubryce „Biblioteczka Izerska”. Są jeszcze jej 
egzemplarze i każdy izerski bibliofil może ją 
nabyć. Nie zamierzamy jej streszczać, to zresztą 
w przypadku monografii jest wręcz niemoż-
liwe. Podkreślamy tylko, że pomysł spotkania 
profesjonalisty – historyka i zaangażowanego 
miłośnika z zacięciem dokumentalisty jest wy-
jątkowo cenny i w przypadku nie tylko Mirska 
dał dobre rezultaty. Może samorządy innych 
miejscowości zechcą się skusić na powielenie 
tego u siebie? 

Ilustracje pochodzą z prelekcji S. Wrzesińskiego
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O oknach
Mówi się, że nauka jest rodzajem 

„okna na świat”, bo otwiera przed 
uczniami wiele możliwości odkryw-
czego poznawania świata. Ale to nie 
jest pełna prawda. Trzeba bowiem 
wspomnieć choćby o „Oknie na par-
lament”, sztuce teatralnej, wprawdzie 
angielskiej, mówiącej o rozgrywają-
cej się w hotelowym pokoju kome-
dii o nieprzyzwoitych romansach” 
w świecie polityki. Zastanowiło nas, 
co znaczą słowa „nieprzyzwoity ro-
mans”. Jeśli bowiem istnieje nieprzy-
zwoity, to znaczy, że są też przyzwo-
ite, a to już jest odkryciem. Romans 
w polskim tego słowa pojmowaniu 
jest miłością zdrożną, żeby nie po-
wiedzieć – najczęściej cudzołoże-
niem. Kiedyś Aleksander Kwaśniew-
ski umykał z hotelu sejmowego przez 
okno po drabinie, więc i nasi autorzy 
mogliby się popisać jakąś opowieścią 
na kanwie tego wydarzenia, nie się-
gając do angielskich świntuchów.

Wikipedia, do której zajrzeli-
śmy, opowiada o tym, że określenie 
„okno na świat” można odmieniać 
przez przypadki i że dopełniacz licz-
by mnogiej poprawnie to „okien na 
świat”. Ciekawe, Ale niepraktyczne. 
W tym samym źródle przeczyta-
liśmy, że to określenie („okno na 
świat”) posiada aż cztery synonimy 
w słowniku synonimów. Można je 
– dla przykładu – traktować metafo-
rycznie, mówiąc o internecie, że jest 
takim właśnie „oknem”. Ale różni 

autorzy mówią, iż „oknem na świat” 
może być też „port” (szczególnie 
w krajach, które nie mają dostępu do 
morza), czy „telewizor”.  W przypad-
ku telewizora można uznać, że są to 
okna na świat jakieś dziwne, bowiem 
świat widziany w TVP info jest zu-
pełnie inny, niż w TVN 24, chociaż 
to jest ten sam monitor i – podobno 
– ten sam świat.

A czy jest jakaś obowiązujące defi-
nicja okna? Cóż… to zależy, czy i kogo 

oraz z jakich powodów obowiązuje. 
Odnaleźliśmy list zrozpaczonego 
właściciela mieszkania, który zadał 
dramatyczne pytanie retoryczne – co 
to jest okno w sensie prawa budow-
lanego? On bowiem został uszczę-
śliwiony przez developera w nowym 
mieszkaniu trzema oknami, z któ-
rych żadne się nie otwierało, choćby 
z tej przyczyny, że nie miało klamki. 
Prawo budowlane nie przewidziało 
sytuacji, że okno nie ma klamki. Wy-
nika więc z tego na wprost, że okno 
to okno, z klamką, czy bez.

Prawo budowlane dostarcza zresz-
tą dużo więcej wątpliwości. Zdecydo-
wanie więcej dyktuje pytań, niż daje 
odpowiedzi. Czy ściana wypełniona 
szybą jest oknem, jeśli żadna szyba 
się nie uchyla? Szklana ściana jest 

ścianą, czy oknem? Czy może tylko 
„spełnia funkcję okna”, ale pozostaje 
ścianą? Żeromski Stefan też tego nie 
rozstrzygnął pisząc o „Szklanych do-
mach”, ale on jest usprawiedliwiony, 
bowiem nie znał ostatniego rozpo-
rządzenia Ministra Infrastruktury 
w tej sprawie z 2002 roku.

Sądy muszą rozstrzygać jeszcze po-
ważniejsze problemy, w rodzaju: czy 
otwory okienne, wypełnione luks-
ferami są oknem, czy murem? Czy 
jeśli budowlańcy w porywie fantazji 
zalepią dziurę w ścianie tzw. pustaka-
mi szklanymi (luksferami właśnie), 
to czy dokończą murowania, czy też 
wejdą w zawodowe kompetencje 
szklarzy? 

Wśród ludów panowało przeko-
nanie, że każdy otwór w ścianie jest 
oknem. Najpierw był to otwór jako 
otwór. Potem dopiero uznano, że 
można taki otwór zasłonić czymś, 
choćby rybim pęcherzem, co już 
było epokowym wynalazkiem, bo 
mniej wiało. Później do okien doda-
no okiennice, które nie są elemen-
tem okna, ale za to zasłaniają otwór. 
Okienny przecież. Ale… skoro przy 
ich pomocy można dodawać światła 
w domu, jeśli się je uchyli, albo uj-
mować, jeśli zamknie, to czy jednak 

nie należy ich zaliczyć do urządzeń 
okiennych?

Budowlańcy to gatunek ludzi szu-
kających dziury w całym. Wprawdzie 
od razu rodzi się pytanie, czy każda 
taka „dziura w całym” (szczególnie 
w „całym” ustawionym pionowo, 
to znaczy – w ścianie) jest oknem, 
ale nie będziemy się tą wątpliwością 
tymczasem zajmować. Bardziej tym, 
że jeden z paragrafów prawa bu-
dowlanego mówi, że okno istniejące 
w pomieszczeniu przeznaczonym na 
stały pobyt ludzi powinno dawać tym 
ludziom szansę zobaczenia nieba. 
Ale… w przypadku choćby małych 
domów mieszkalnych okna czasami 
wychodzą na garaż. I co wtedy? 

Zadając sobie naprawdę dużo pra-
cy odszukaliśmy prawną definicję 
okna. Otóż jest to: „Element, kon-
strukcja zamykająca otwór w ścianie 
(albo w dachu) służący do oświetla-
nia i przewietrzania pomieszczeń 
(w niektórych kultach nawet w celu 
ozdobnym). Uspokoiliśmy się, ale 
niesłusznie, bowiem okazało się, że 
„oeil-de-boeuf ” (z francuskiego) też 
jest rodzajem okna („wole oko”), bo 
tak wymyślili Francuzi. Anglicy zaś, 
którzy się z Francuzami przez setki 
lat nie mogli dogadać (teraz też nie-
koniecznie, stąd – brexit) wymyślili 
inny rodzaj okna , tzw. bulaj. Na stat-
kach. Ale oczywiście nazwali to po 
swojemu, bo nazwa „bulaj” pochodzi 
od angielskiego (od bull’s eye). Niby 
też bycze, jak francuskie, ale jednak 
inaczej. 

Objeżdżamy Pogórze Izerskie 
wzdłuż, a tym bardziej – wszerz. Wi-
dujemy otwory okienne, które nie są 
oknami, albo okna, które nie są otwo-
rami. Albo coś jest niby spełnia wy-
magania definicji, ale w rzeczywisto-
ści – nie za bardzo. Nie zamierzamy 
wyśmiewać, czy szydzić, ale – co naj-
wyżej – zaprosić do wspólnej refleksji 
na temat „okna jako takiego”. A jeśli 
nasi Czytelnicy mają takie konstruk-
cje gdzieś w zasięgu wzroku – prosimy 
o informację. Zawsze to jest jakaś wie-
dza. A wiedza – to okno na świat. 

Miejsce dla grafa
„Graf Johannes (…) 1900” – wyku-

to w skałach nad Świeradowem. Napis 
przetrwał bez uszczerbku dwie wojny 
światowe, skoro pochodzi z pierw-
szego roku XX w. Z grupy skalnej 
rozpościera się wyjątkowy widok na 
całe, leżące w kotlinie miasto. Faktem 
jest, że w XXI w. ta ścieżka nie jest już 
zapewne tak pełna wędrowców, jak 
była w latach, kiedy ją wyznaczano, bo 
zmieniły się sposoby spędzania wol-
nego czasu. Ale świeradowscy kura-
cjusze coraz częściej korzystają z moż-
liwości spacerów, o czym piszemy 
w innym miejscu tego wydania „Ech”, 
więc może i miejsce, które stworzono 
dla upamiętnienia hrabiego Jana zno-
wu zyska na popularności. 

W Borowym Jarze, jednym z pięk-
niejszych miejsc na granicy Pogórza 
Izerskiego znajduje się źródełko, 
zwane „Cudownym”. Podobno pły-
nąca zeń woda jest wyjątkowo nie-
zwykła, choćby dlatego, że jej jakość 
trudno porównać z innymi, ma też 
liczne walory uzdrawiające. Pro-
blem w tym, że jedną z jej cech jest 
dar wykrywania kłamstw, szczegól-
nie dotyczących spraw niewierności 
małżeńskiej. Wielu mężczyzn patrzy 
z podziwem na innych mężczyzn, 
którzy przyjeżdżają tu rowerami, tar-
gając w siatkach bagażników liczne 
kanistry na wodę, chcąc jak najwięcej 
zawieźć jej do domu. Podziw wynika 
najpewniej stąd, że nie wszyscy od-
wiedzający Cudowne Źródełko mają 
odwagę zamoczyć w tej wodzie ręce, 
nie wspominając już o ustach, żeby 
potem się przypadkowo nie wygadać. 
Ci więc, którzy piją ją całymi litrami 
znajdują się absolutnie poza kręgiem 

(…) Jednocześnie informuję, że 
zgodnie z par. 24 ww. rozporządze-
nia, wezwanie podmiotu ubiegające-
go się o przyznanie pomocy do wyko-
nania określonych czynności w toku 
postępowania o przyznanie pomocy 
wstrzymuje bieg terminu rozpatry-
wania wniosku o przyznanie pomocy 
do czasu wykonania przez podmiot 
ubiegający się o przyznanie pomocy 
tych czynności.

Jeśli to ma być język o porozumienia 
interesanta (w nowomowie – klienta) 
jakiegoś urzędu z owym urzędem, to 
o porozumienie będzie niełatwo. List, 
z którego zaczerpnęliśmy ten akapit 
liczy dwie pełne strony napisane tym 
samym językiem, tak samo zwięzłym, 
klarownym i łatwym do zrozumie-

Powiedzieli. Pomyśleli?
Uważnie słuchamy występujących 

podczas sesji, oficjalnych spotkań 
i wywiadów ważnych ludzi samo-
rządów, nie tylko lokalnych. Efektem 
naszego słuchania dzielimy się z Czy-
telnikami, bo nie jesteśmy zazdrośni. 
Niech Czytelnicy też mają powód do 
uśmiechu.

– takie inwestycje winny służyć 
wspólnocie relaksu – zaszarżował je-
den z samorządowców, mając na my-
śli plac zabaw dla dzieci, ale przecież 
już wieszcz pisał w swoim wierszu, że 
„należy każdej rzeczy dać odpowied-
nie słowo”, a „wspólnota relaksu” 
z pewnością lepiej brzmi, niż „huś-
tawka”. A może lepiej w ogóle pójść 
na całość i założyć partię? Jakąś re-
laksacyjno-kontemplacyjną? 

– poza spotkaniami ze znajomy-
mi i meczami piłki nożnej nie robię 
ostatnio nic twórczego – westchnął 
w tzw. kuluarach jeden z samorzą-
dowców. Jeśli spotkania ze znajo-

Woda cudowna, ale… 

Nie każdemu polecamy
podejrzeń w aspekcie dotrzymywa-
nia przysięgi małżeńskiej.

Inni omijają Źródełko ostrożnie 
i możliwie daleko. U niektórych co 
najwyżej budzi się obawa i refleksja – 
czy ta woda traci swoje właściwości po 
przegotowaniu? Lęki mają tylko jedno 
– za przeproszeniem – źródło (wcale 
nie cudowne). Gdyby bowiem goto-
wanie tej wodzie nie szkodziło, a żony 
decydowałyby się podać pomidorową, 
czy ogórkową „na bazie” wody ze Źró-
dełka, to jakie mogłyby być skutki dla 
trwałości małżeńskiego stadła? I czy 
ta woda działa tylko za dnia, czy też 
powoduje, że jesteśmy bardziej praw-
domówni przez sen? Badacze Źródeł-
ka na tak postawione pytania nie od-
powiadają, więc niemała grupa ludzi 
(przecież nie tylko mężczyzn), złożyła 
uroczystą przysięgę, że poza „kranó-
wą”, czy konfekcjonowaną mineralną 
niegazowaną niczego niepewnego nie 
wezmą do ust.

Jak Urząd rozmawia z Obywatelem
nia. To jest list pełen dobrych intencji 
i życzliwy dla Obywatela, ale intencja-
mi piekło brukowane, jeśli są nieczy-
telne. Nic więc dziwnego, że niektóre 
instytucje publiczne oferują kursy… 
języka polskiego dla urzędników, żeby 
mogli się nauczyć pisać. Od nowa.

Wieszcz (Juliusz Słowacki) już daw-
no przekonywał, że „chodzi o to, żeby 
język giętki powiedział wszystko, co 
pomyśli głowa a czasem był jak pio-
run, jasny, prędki chodzi o to, żeby 
język giętki powiedział wszystko, co 
pomyśli głowa a czasem był jak pio-
run, jasny, prędki. A czasem smutny, 
jako pieśń stepowa (…)” . Faktem jest, 
że życzenie Wieszcza się ziściło – ten 
język jest smutny. Może nie jako pieśń 
stepowa, tylko „smutny inaczej”. 

mymi i oglądanie w telewizji me-
czów piłkarskich jest twórcze, to 
strach pomyśleć, jak bardzo kre-
atywny w trakcje sesji swojej rady 
gminy jest autor tych słów. Może 
lepiej dla gminy, gdyby się na me-
czach skoncentrował? Wyłącznie…  

– to trzeba widzieć wizualnie 
– usłyszeli  ku swemu osłupieniu 
uczestnicy jednej z konferencji. Nie 
śmieli jednak zapytać, jak można 
widzieć inaczej, a nie „wizualnie”, bo 
prelegent był z Warszawy, a goście 
stamtąd są nerwowi, kiedy słyszą na 
prowincji jakąkolwiek krytykę 

– wspominając powódź z 1997 r., 
cofając się wstecz do tamtych trud-
nych lat… usłyszeli z kolei słucha-
cze Radia Wrocław w programie 
wspominkowym o skutkach „powo-
dzi stulecia”. Niektórych uważniej 
słuchających zastanowiło, czy jeśli 
można „cofać się wstecz” to znaczy, 
że można się też cofać w innym kie-
runku? 

Dwudzionek i inne
Poważne jury językoznawców 

rozważało odpowiedź na pytanie 
o „najpopularniejsze słowo w języ-
ku młodzieży w roku 2017”. Wygrało 
słowo, które …nic nie znaczy, a skła-
da się z dwóch liter – XD. Robi fu-
rorę w sieci, jako: (1) wykrzyknik, 
(2) nieodmienny przymiotnik, (3) 
przysłówek, a czasami (4) kropka. XD 
jest w języku sieci czymś w rodzaju 
uśmieszku, ale zakres jego pojmowa-
nia zależy od tego, jak je rozumie ktoś, 
kto to pisze, albo też – kto to czyta, 

bo to nie musi mieć takiego samego 
znaczenia dla jednej i drugiej strony. 
Kontekst ma znaczenie śladowe. (na 
marginesie: przypomina się dowcip 
z czasów słusznie minionych, kiedy 
to jeden towarzysz mówi do drugie-
go – „mówimy „partia”, myślimy „Le-
nin”, myślimy „partia”, mówimy „my”, 
i w końcu już nie wiemy, co mówimy). 
Nie zyskał uszanowania konkursowe-
go  jury „dwudzionek”, który miałby 
zastąpić „weekend”, ale zwrócono 
uwagę na określenie „smartwica”, jako 
chorobliwe uzależnienie się od telefo-
nu komórkowego i jury rokuje temu 
słowu rozwojową przyszłość.


