
  Kwartalnik „Stowarzyszenia LGD PARTNERSTWO IZERSKIE”      •       Nr 15 (2012)

echa
Stowarzyszenie LGD

PARTNERSTWO
IZERSKIE

Egzemplarz

bezp
łatn

y

 IZERSKIE
Słowo od Redaktora

Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Kolejny kwartał zamykamy refleksją różnymi koleja-
mi losu. Z jednej strony bowiem rolnicy mówią, że te-
goroczne żniwa nie były złe, można się cieszyć plonami, 
pogoda nie była najgorsza. Wspominamy o tym przy 
okazji informacji o dożynkach. Z drugiej – o czym także 
szeroko piszemy w tym wydaniu „Ech Izerskich” – dla 
bardzo wielu ludzi krótkie, ale fatalne w skutkach na-
wałnice zniweczyły dorobek wielu lat pracy. Skutki kilku 
godzin deszczu trzeba będzie odrabiać latami. Poszko-
dowane są i samorządy, i gospodarstwa domowe. Czy 
można temu zapobiegać? W pewnym stopniu zapewne 
tak, na co wskazuje tekst o Zaporze Pilchowice. A jeśli 
nie można uniknąć nieszczęścia, to warto rozważyć, jak 
jedni mogą pomóc drugim, kiedy już dramat dotknie 
naszych sąsiadów. Piszemy pozornie o sprawach oczy-
wistych, ale chyba warto o nich przypominać. O potrze-
bie wzajemnej życzliwości, bo ona przecież nie musi się 
ujawniać tylko w chwilach ekstremalnych zagrożeń, ale 
i na co dzień. Może właśnie szczególnie na co dzień. Za-
chęcamy do czerpania radości z sukcesów sąsiadów, bo 
jeśli oni sięgają po sukces, to znaczy, że i my możemy, 
jeśli tylko się o to postaramy. A warto, do czego zachęca

Bożena Mulik, Redaktor Naczelna, z Zespołem

Wieniec z Radostowa
Tradycje mają szansę przeżyć, 

gdy będą je niosły coraz to nowe 
pokolenia. Są (i jest ich niemało) 
ludzie, głównie „miastowi”, dla 
których dożynki są dziwacznym 
obrzędem. Dla rolników z kolei 
– to naturalne zwieńczenie ich 
pracy. W Radostowie (gmina 
Lubań), w gospodarstwie Zdzi-
sławy Kuryło spotkaliśmy trójkę 
wyjątkowo młodych ludzi, jej 
sąsiadów, którzy wprawdzie jesz-
cze nie przygotowują wieńców 
dożynkowych, ale uczestniczą w 
całej magii tej pracy, łącznie ze 
zbieraniem owoców, prezenta-
cją odświętnego chleba, itp. Jeśli 
można mówić o gwarancjach 
przetrwania tradycji, to nie ma 
innych, niż tacy, jak oni.

W Mirsku 21 lipca odbyła się impreza „Izerskie Klimaty, Izer-
skie Bogactwa” organizowana przez Stowarzyszenie LGD Part-
nerstwo Izerskie.  Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość skosz-
towania  pysznych produktów lokalnych charakterystycznych dla 
naszego regionu. Były gołąbki krużewnickie, pierogi szałasowe, 
tradycyjny chleb ze smalczykiem i ogórkiem, gęś nadziewana na-
leśnikami i „świnki pieczonej po zaciszańsku”, która cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem wśród osób degustujących izerskie 
przysmaki.  Obok namiotu LGD swoje kulinarne specjały serwo-
wały stowarzyszenia działające na obszarze LGD. W Miasteczku 
Rękodzielników swoje prace prezentowali artyści, rękodzielnicy, 
lokalni twórcy z terenu Pogórza Izerskiego, którzy brali udział 
w konkursie na „Rękodzielniczą Pamiątkę z Pogórza Izerskie-
go”. Laureatkami konkursu zostały i Katarzyna Igielska (ikony),  

„Izerskie Klimaty, Izerskie Bogactwa”
Z da r Z y ł o  s i ę  na  p o g ó r Z u. . .

Konikoniada i inne
Międzynarodowy Konkurs Orki Konnej odbył się w Zaciszu 

(Gryfów Śl.) już po raz dziewiąty. Zasadniczemu konkursowi 
towarzyszyły w tym roku także inne, n.in. Otwarte Mistrzostwa 
Powiatu Lubańskiego w Ujeżdżaniu, IV Amatorskie Zawody w 
Powożeniu Zaprzęgami, II Otwarte Mistrzostwa Kobiet w Powo-
żeniu Zaprzęgami, Jeździeckie Debiuty dla Dzieci i tzw. Próba 
Dzielności klaczy i ogierów rasy Konik Polski.

Konkurs był międzynarodowy nie tylko z nazwy – gospodarze 
z Niemiec przysłali znakomite zespoły. Sędziowie mieli trudny 
orzech do zgryzienia, bo jak tu rozstrzygnąć, czy lepsza jest dru-
żyna złożona z jednego konia i dwóch ludzi, którzy na różne spo-
soby zachęcają go do pracy, czy też odwrotnie – jeden człowiek 
sprawnie kieruje dwójką rosłych koni? A że zdarzały się i warian-
ty pośrednie, to jury miało naprawdę trudny problem.

z Polesia. Dziś te przejmujące pieśni, wykonywane najczęściej w 
formule a’capella stają się coraz ciekawsze i są coraz chętniej słu-
chane, bowiem dla młodzieży stają się wręcz egzotyczne.

A „Jarzębina” podtrzymując tradycje wokalne nie zapomina 
o kulinarnych. Przygotowywane przez członkinie zespołu stoły 
wigilijne i wielkanocne stają się hitem każdego spotkania świą-
tecznego i przebojem każdego konkursu. Zresztą – kto spróbo-
wał „nalewki babuni”, tej jej zapomnieć nie zdoła. A pozostają 
przecież jeszcze kołacz, maczania, czy wielce oryginalne chleby, 
wypiekane przy okazji rozmaitych imprez.

„Jarzębina” zebrała mnóstwo nagród podczas wszystkich kon-
kursów i festiwali folklorystycznych, począwszy od najsławniej-
szego w Kazimierzu Dolnym, aż po lokalne. Występowała i na 
Gali Folkloru w Mirsku, i na Przeglądzie Zespołów Kresowych 
w Pielgrzymce, ale i w Operze Wrocławskiej. Znają ją bywalcy 
Święta Wina i Miodu na Zamku Grodziec i goście hotelu „Łomni-
ca”. Jubilatce życzymy wielu lat dobrej kondycji i wierzymy, że tak 
będzie, bo przecież 35 lat – to kwiat wieku kobiety. 

„Jarzębina” weszła w dojrzałość
Zespół „Jarzębina” ze Skorzynic powstał w 1977 r. i w dobrej 

kondycji świętował swój jubileusz. Inicjatorki jego powstania 
zebrały się, by kultywować tradycje, które jeszcze wówczas były 
świeżo w pamięci ich krewnych, którzy ściągnęli na Dolny Śląsk 

Czy wiecie, że…

Olga Bończyk, aktorka i piosenkarka świetnie znana m.in. se-
rialu „Na dobre i na złe” w Radoniowie czuje się jak w domu? I nic 
dziwnego, właśnie w tej wsi spędzała u dziadków wiele tygodni. 
Kiedy więc prezentowała swój recital, złożony głównie z piosenek 
Kaliny Jędrusik w Lubomierzu, to sala była wypełniona m.in.  jej 
„krajanami” w Radoniowa. 

dok. na str. 3
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Wydawca: „Stowarzyszenie LGD Partner-
stwo Izerskie”, Ubocze 300, 59-600 Gryfów 
Śląski, www.lgdpartnerstwoizerskie.pl,  
tel. 75 7813163, red. nacz. – Bożena Mulik.

Z da r Z y ł o  s i ę  na  p o g ó r Z u. . .
… i po lecie…
… i po żniwach…
Okazałe uroczystości – Dożynki Powiatowe we Lwówku Ślą-

skim – były okazją do spotkania się rolników, którzy solidnie 
przepracowali niełatwe lato. Faktem jest, że zbiory w tym roku 
można uznać za udane, a pogoda sprzyjała. Uniknęliśmy przy-
mrozków majowych, lipcowych ulew (o fatalnej nawałnicy, która 
spowodowała spore szkody w okolicach Gryfowa i Olszyny pisze-
my w innym miejscu, ale te zjawiska, aczkolwiek fatalne w skut-
kach, miały charakter raczej miejscowy). 

Było miejsce na prezentację wieńców, występy artystyczne, po-
dziękowania…

W trakcie uroczystości rolnicy reprezentujący gminy Powiatu 
otrzymywali listy gratulacyjne, m.in. wręczono je reprezentantom 

gospodarzy z Gminy Lwówek Śląski – Józefowi Gałce ze wsi Skała i 
Grzegorzowi Bajkowi z Kotlisk. Z kolei Zygmunt Kyzioł z Rakowic 
Wielkich otrzymał Odznakę za Zasługi dla Rolnictwa.

A zaczęło się szczególnie uroczyście, od mszy, prowadzonej 
przez biskupa, St. Cichego, od uroczystych obrzędów dożynko-
wych w otoczeniu imponujących wieńców. Potem było już lżej, 
choć również zgodnie z najlepszymi tradycjami, przeprowadzono 
turniej o garniec ogórków i wiązkę kopru, wystąpiła Orkiestra Re-
prezentacyjna Olszyny, itp., itd.

Podobne dożynki odbywały się niemal we wszystkich sołec-
twach, więc nie sposób o wszystkich pisać. O jednym jednak 
warto ponad wszelką wątpliwość. W Golejowie, podczas dożynek 
gminnych  odbywał się turniej dożynkowy „Golejów vs Reszta 
Świata”, z konkurencjami w rodzaju piania kogutów, ale i skoków 
kangura, bieg na trzech nogach i przeciąganie liny, rzut snopkiem 
do stodoły i… wiele, wiele innych. 

W przyszłym roku przyjedziemy na kolejne uroczystości, o ile 
organizatorzy zechcą nas zaprosić.

rodZinnie w MłyńsKu
Już PIĄTA edycja „Święta Rodziny” odbywał się w Młyńsku, 

tradycyjnie organizowana przez Sołtysa i Radę Sołecką tej wsi. Po 
mszy św. w intencji rodziny, odprawianej przez ks. Łukasza Du-
biela w miejscowym kościele pw. św. Józefa Robotnika, zakończo-
nej występem zespołu „Rząsinianki”, który zaprezentował „Bar-
kę”, ulubioną pieśń Jana Pawła II odbył się jeszcze jeden występ 
– Reginy i Mariana Przybyłowskich, którzy zaśpiewali piosenki 
o rodzinie.

A i dla ks. Łukasza była to msza primicyjna, w której uczest-
niczyli też jego rodzice, więc jego kazanie było wyjątkowe. Nic 
dziwnego, że tego dnia w Młyńsku gości było wielu, łącznie ze 
Starostą Powiatu, Stanisławem Mrówką, i Burmistrzem, Olgier-
dem Poniźnikiem.

Po oficjalnej części było lekko i radośnie, od piosenki o rodzinie 
(na melodię Koko Koko Euro Spoko), przez potyczki rodzinne (w 
tym konkurencja lepienia pierogów z nadzieniem czereśniowym, 
w której wygrała rodzina Kuchciaków, przed Bocheńskimi i Łuka-
sikami), aż po mierzenie – dla równowagi – ciśnienia i poziomu 
cukru we krwi, wykonywanymi przez dyplomowaną pielęgniar-
kę, Martę Krawczyk. A potem… zapewne uspokojeni wynikami 
wszyscy biesiadowali długo w noc…

Konie w LuboMierZu 
Klacze i ogiery, w kłusie i w galopie – hodowcy koni rasy ślą-

skiej ściągnęli do Lubomierza już po raz drugi z przygotowanymi 
do pokazów swoimi pupilami. Specjalne jury z wrocławskiego 
Okręgowego Związku Hodowców Koni oceniało fachowo jakość 
hodowli i poszczególne okazy, ale publiczność skupiła się na ob-
serwowaniu rzeczywiście imponującej gracji w poruszaniu się 
zwierząt.

Zresztą - nie tylko koni. Wprawdzie one były bezsprzecznymi 
bohaterami dnia, ale – jako że Lubomierz uznawany jest słusznie 
za miasto filmowe, to na wybieg zaproszono też „znaną aktorkę”, 
suczkę o skomplikowanym imieniu Wendy Ko To Ra, rasy bor-
der collie, grającą w serialu „Pierwsza miłość” rolę psa Weroniki. 
Popisywała się swoimi umiejętnościami, m.in. trickami w rodza-
ju „chory pies”, czy „martwy pies”, ale także zwinnością na torze 
przeszkód. Tam musieli występować razem pies i jego właściciel, 
więc pokaz był szczególnie widowiskowy. Szkoda, że nie wszyscy 
wzięli sobie do serca to przesłanie i – wróciwszy do domu – nie 
spróbowali uwolnić choć na chwilę swoich „burków” z łańcucha 
przy budzie i nie pobiegać dla zdrowia (psa i swojego własnego).

Ale konie zawładnęły wybiegiem i wyobraźnią niemal niepo-
dzielnie – zawody w powożeniu, które wygrał Michał Jabłoński 
ze Starej Kamienicy pokazały, że ta sztuka, popularna dyscyplina 
sportu końskiego, rozwija się świetnie także na Pogórzu Izerskim. 
Na dowód tego twierdzenia przytaczamy, iż uczestnikiem wy-
stawy był m.in. Bartłomiej Kwiatek, zdobywca II miejsca na Mi-
strzostwach Świata w Powożeniu z 2010 r., obecnie reprezentant 
Polski w tej dyscyplinie.

Pyza na Wykopkach, czyli 
KaRtoflana BIeSIada

Każdy pretekst jest dobry, żeby stworzyć okazję do ciekawego 
spotkania. Ta słuszna teza przyświecała organizatorom „Kartofla-
nej Biesiady w Izerach”, która odbyła się w Żarskiej Wsi 25 sierp-
nia, u schyłku wakacji. Spektakl pod tytułem „Pyza na Wykop-
kach”, występy zespołów śpiewaczych „Kwiatowianki” i „Błękitne 
Kamizelki”, a także zabawy, konkursy i – co oczywiste – smako-
wanie przesmacznych dań z ziemniaków wypełniło atrakcyjnym 
programem cały dzień.

Rzut kartoflem do gumowca, czy konkurs na najdłuższą ziem-
niaczaną łupinę ogniskował emocje wiele widzów, nie wspomina-
jąc o uczestnikach. 

Czy wiecie, że…
… w Zawidowie odnalazł się zapalnik? I może być on przyczyną 

najlepszego z możliwych wybuchów? – Chcemy być zapalnikiem po-
zytywnych zmian – mówią o sobie młodzi mieszkańcy miasta, sto-
warzyszeni w bezinteresownej pracy na rzecz Zawidowa. Rozpoczęli 
od organizacji zabaw charytatywnych i rajdów, chcą w najbliższej 
przyszłości zająć się organizacją Klubu Malucha i innymi inicjatywa-
mi. W najbliższym wydaniu „Ech Izerskich” napiszemy o tym więcej.

Zawidów w pigułkach 
(elektronicznych)

W 2013 roku minie równo 120 lat, od kiedy w Zawido-
wie ustanowiono parafię rzymsko-katolicką, a rok później 
– 40 lat istnienia Przedszkola Publicznego. Z kolei jubileusz 
100-lecia powstania będzie wówczas obchodził zawidowski 
Stadion Miejski. 

Zawidowianie mogą odnaleźć wszystkie ważne daty swe-
go miasta w elektronicznym kalendarium, które opubli-
kowano na stronie internetowej Miasta. Kalendarium po-
rządkuje fakty z historii, porządkuje wiedzę także o okresie 
sprzed 1945 r., a właściwie sięga w bardzo odległą historię, 
bo do roku 1100. I – co najważniejsze – można tam odnaleźć 
nazwiska i sylwetki ludzi, którzy tę historię tworzyli.
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Paulina Pląskowska (świeczniki ozdobne) i Karolina Cierlik 
(świeczki z wosku pszczelego. Odbyły się gry i zabawy dla dzieci 
prowadzone przez pluszowe Misie partnerstwa izerskiego,. Po-
południe upłynęło pod hasłem „Izerskich Talentów” czyli prze-
glądu zespołów, solistów, twórców i artystów wszelkiego rodzaju 
z Pogórza Izerskiego. Konkurs ten cieszył się zainteresowaniem 
publiczności dopingującej swoich faworytów. Jury  przyznało  
nagrody w czterech kategoriach; (1) zespół, formacja tanecz-
na główną nagrodę zdobył zespół The Presja,  drugie miejsce 
otrzymał kankan w wykonaniu członkiń KGW w Henrykowie 
Lubańskim natomiast trzecie zespół dziecięcy Enter z Warty Bo-
lesłwieckiej, za układ choreograficzny pt. „Szał”. (2) prezentacja 
twórczo artystyczna - wygrała Anna Czaja- Sobieraj  (ceramika), 
Renata Drabowicz (wyroby z lawendy) oraz Józef Piotrowski 
(wyroby z wosku pszczelego).(3)  umiejętności sportowe: zwy-
ciężył Krzysztof Niemczyk, wykonując pokaz akrobatyczny, 
przed Łukaszem Paczyńskim wicemistrzem Świata, wielokrotny 
mistrzem Polski w psich zaprzęgach.. W kategorii solistów laure-
atami zostali Anna Goscianiak,  Ita Doris Jurkiewicz oraz Karoli-
na Hryciuk i Aleksandra Kieryluk. Gratulujemy laureatom. 

W trakcie imprezy został rozstrzygnięty konkurs fotograficz-
ny „Najpiękniejsze krajobrazy Izer - Izerskie Impresje”  którego 

„Izerskie Klimaty, Izerskie Bogactwa”

zwycięzcami zostali  Robert Grzelczak, Dawid Zawadzki i Pa-
weł Rubaj.  Wszystkie prace konkursowe można było zobaczyć 
na wystawie prezentowanej w trakcie imprezy. W finale wystą-
pił zespół „Poparzeni Kawą Trzy” - dziennikarze Radia ZET i 
RMF FM, rewelacja sezonu 2012. Dziękujemy Urzędowi Miasta 
i Gminy Mirsk za pomoc przy realizacji imprezy. Zapraszamy 
wszystkich w przyszłym roku  na kolejną imprezę z cyklu „Izer-
skie Klimaty, Izerskie Bogactwa”. 

Komedie wkrótce pełnoletnie…
W Lubomierzu odbyła się w sierpniu 2012 kolejna, już XVI 

edycja Festiwalu Filmów Komediowych, jednej z najstarszych 
imprez na Pogórzu Izerskim. Zaprezentowano w trakcie pokazów 
konkursowych i pozakonkursowych wiele filmów. Furorę zrobił 
„80 milionów”, może także dlatego, że na jego pokaz przybył Jó-
zef Pinior, dziś senator, wówczas „kasjer Solidarności”, który owe 
80 mln złotych ukrył zgrabnie. Festiwal poszerza swoją tematykę, 
m.in. o sferę muzyczną. W kościele p.w. św. Maternusa i Wniebo-
wzięcia NMP odbył się koncert muzyki filmowej – kompozycji 
Michała Lorenca, w wykonaniu Filharmonii dolnośląskiej, a poza 
głównym konkursem komedii filmowych, który wygrały „Listy do 
M” przed „Baby są jakieś inne” i „Niebem” odbył się także festiwal 
niezależnego kina komediowego. W nim „Złotą Zawleczkę” zdo-
była bezapelacyjnie „Sonda o kobietach” Mateusza Głowackiego.

A w zaułku filmowym przybyły nowe tablice z nazwiskami ak-
torów, którzy szczególnie zapisali się w filmach ostatniego okre-
su. Swoje tablice mają już m.in. Robert Gonera, Grzegorz Wons 
i Tomasz Lulek.

Na pytanie – czy anima-
torzy Festiwalu myślą już o 
programie kolejnego, usły-
szeliśmy, że „nie wiadomo, 
czy kolejny się odbędzie, 
bo czasy jakieś takie mało 
śmieszne”, ale… Słyszymy 
tę opinię już od co najmniej 
dziesięciu lat, więc jesteśmy 
w miarę spokojni o los Fe-
stiwalu. Zresztą – oglądając 
nawet programy polityczne 
w różnych kanałach TV nie 
można się zgodzić z opinią 
o czasach niezabawnych, 
wręcz odwrotnie. 

Oczekujemy niecierpliwie 
na rok 2014, kiedy Festiwal 
osiągnie swoją pełnolet-
niość. 

Jubileusz agatów

Zdarzyło się na Pogórzu:

Lwóweckie Lato Agatowe (13-15 lipca) odbyło się już po raz XV 
i urosło do jednej z największych i najważniejszych imprez tego 
typu w Polsce. Ponad 200 stoisk, znakomita oprawa artystyczna, 
spotkanie renomowanych poszukiwaczy i – co roku inna – wysta-
wa najbardziej oryginalnych eksponatów. W tym roku tytuł wyja-
śniał wszystko „Bursztyn – złoto Północy”. Nie pokazano wpraw-
dzie osławionej „bursztynowej komnaty”, ale zaprezentowano 
unikalne wyroby o wadze od kilkuset gram do… kilku kilogra-
mów! Wśród eksponatów były i takie, zawierające inkluzje (czyli 
żywe w swoim czasie organizmy, zamknięte w kroplach żywicy), 
i przeróżne nader ciekawe formy naciekowe żywic. Bursztynom 
towarzyszyła ekspozycja czeskich granatów z Muzeum Czeskiego 
Raju w Turnowie.

Niezależnie od najpiękniejszych, najcenniejszych i najrzad-
szych okazów, zdecydowana większość gości przyciągnięta zosta-
ła przez ofertę stoisk, na których dziesiątki tysięcy ludzi potrafiło 
znaleźć dla siebie „ten najefektowniejszy drobiazg”.

A Partnerstwo Izerskie uczestniczyło w „Paradzie Poszukiwa-
czy Skarbów”, która tradycyjnie, od 15 lat, otwiera tę znakomitą 
imprezę.

dok. ze str. 1
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uczymy się !!!
W imieniu wszystkich gmin w granicach Stowarzysze-

nia LGD Partnerstwo Izerskie” zapraszamy mieszkańców do 
uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach aktywizujących.

Informujemy, że w najbliższym czasie, jeszcze w paździer-
niku br. przeprowadzone będą dwa cykle takich szkoleń. Oba 
– w naszej siedzibie, w Uboczu 300, oba – w godzinach 10.00 
– 16.00

I „Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w opar-
ciu o zasoby wsi” – odbywać się będzie w dniach 16. i 17. paź-
dziernika

II. „Planowanie projektów” – 25. i 26 października.
Informacje szczegółowe – na naszej stronie internetowej, 

oraz pod nr tel. 75-78-13-163

uczyliśmy się!!!
W Radomicach (Wleń) we wrześniu „ruszył z kopyta” projekt 

współpracy w sprawie określonej hasłem „Szlaki Konne Orężem 
Turystyki” (w ramach działania „Wdrażanie projektów współ-
pracy”, PROW 2007-13).

Pierwszym przedsięwzięciem tego projektu było przeprowa-
dzenie kursu na Przewodnika Górskiej Turystyki Jeździeckiej 
(GTJ). Spotkała się w tej miejscowości grupa osób, które będą 
oferowały noclegi dla uczestników rajdów konnych oraz popasy 
dla koni na szlaku konnym, wyznaczanym w ramach projektu 
SZKOT. Uczestnicy trenowali jazdę w siodle i na oklep, na pla-
cu i w terenie. Omawiano problemy topografii, krajoznawstwa, 
pierwszej pomocy medycznej, weterynarii, zootechniki, itp. 
Wszyscy zdali egzaminy, mogą więc prowadzić zajęcia jeździec-
kie, wycieczki konne i przyjmować rajdy konne

Zwykłe (niby)deski, niezwykłe wnętrza

ożywić drewno
Gdyby spytać, za kogo uważa się Mariusz Drozdek? – to pew-

nie on sam miałby niemało kłopotów z odpowiedzią. Rzeźbia-
rzem? Meblarzem? Artystą? Gdyby jednak zapytać inaczej – kim 
się czuje? – to odpowiedź z pewnością byłaby prostsza. Człowie-
kiem, który rozumie drewno.

Deski, belki, pnie poddają się jego narzędziom, chociaż i to na-
leżałoby napisać inaczej. On sam po prostu jest na tyle uważnym  
rzemieślnikiem, że nie przymusza drewna do tego, by musiało 
ono przyjmować kształty wbrew swemu charakterowi. Raczej 
odgaduje po słojach i strukturze drewna, jak można je najpeł-
niej wykorzystać nie „łamiąc” tego charakteru. I dlatego nawet 
kostropata gałąź w jego pracach nie tylko nabiera wartości, ale 
wręcz zyskuje lekkość. W dodatku – w zależności od fantazji 
późniejszego właściciela – jej kawałek może być podstawą doni-
cy pod kwiaty, albo też efektownego stojaka do drewna komin-
kowego.

Kilka kawałków topornego pnia, umiejętnie złożonych i fan-
tazyjnie rzeźbionych jest siedziskiem, wcale nieobrobione deski 
mogą być nie tylko obudowaniem domowego barku, albo wahad-
łowymi drzwiami  do kabiny prysznicowej, albo też niby-taczką, 
która w rzeczywistości jest paśnikiem. Uzupełnione o szerokie 
otwory – stanowią lampę. Albo oparcie domowego „szezlonga”.

Bywa też, że szeroka decha staje się przestrzennym obrazem. 
Wystarczy dłuto, kawałek sznurka, ale też – przede wszystkim 
– fantazja, żeby stworzyć sielski krajobraz, ze 
studnią. W budowie przeróżnych nastrojów przy 
pomocy kawałków drewna, ogranicza M. Drozd-
ka tylko jego własna wyobraźnia, a to w prakty-
ce oznacza, że nic go nie ogranicza, bo potrafi w 
drewnie zobaczyć rysunek, zanim jeszcze sięgnie 
po długo

I wszędzie – ludzie twarze. Nie jest przypad-
kiem, że blog M. Drozdka nosi nazwę „rzezby-
twarzy”. Człowiek, jego twarz, niekiedy ręce, 
czasem nawet nogi jest inspiracją do tworzenia 
sprzętów trochę nie z tego świata.

- Początkowo pracowałem trochę dla własnej 
satysfakcji – wspomina. – Ale co i raz ktoś zoba-
czył jakąś z moich prac, zainteresował się nią na 
tyle, by ją kupić. Albo ktoś zamówił jakiś malutki 
element wyposażenia pokoju, kiedy zobaczył, jak 
to wygląda, poprosił o jeszcze jeden drobiazg, po-
tem kolejny, a w końcu oddał mi klucze i powie-
dział: Niech już pan to wszystko skończy, jeśli już 
pan zaczął… Myślę, że to najwłaściwsza droga, bo 
nikt nie kupuje „kota w worku”, każdy ma szansę 
zobaczyć, co i jak robię, ,jak to na końcu wygląda. 
I nie ukrywam, że każda nowa rzecz, która trafia 
do ludzi daje mi naprawdę dużą satysfakcję, bo 
oznacza, że ten styl, w którym pracuję, jest na tyle 
wyrazisty, że ludzie chcą się otaczać takimi właś-
nie przedmiotami. 

Drozdek Mariusz – Świecie rzeźba, meble, tel. 
661 697 881

www.rzezbytwarzy.blog4u.pl

nową drogą do starego kościoła

Parafianie kościoła pw. św. Barbary w Rębiszowie (w ramach 
programu osi 4 „Leader”, działania 413 – „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju z zakresu małych projektów objętego PROW 
na lata 2007-13” postanowili ułatwić mieszkańcom i turystom 
dostęp do zabytkowego kościoła z XVI w., stojącego na starym 
cmentarzu w Rębiszowie, otoczonego zabytkowymi epitafiami. 
Przebudowali i utwardzili system ścieżek doprowadzających do 
świątyni. Zadanie to zostało zrealizowane z udziałem środków z 
Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.
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by, albo i grona koleżeńskie, 
które w pogoni za wiernością 
szczegółom są w stanie podjąć 
się czynów niebywałych. Mam 
kolegę, który rozpruł posiada-
ny, znakomity mundur i zszył 
go ponownie, ale… ręcznie! 
Maszynowe szycie bowiem 
nie istniało w tamtej epoce, 
a on chciał być jej najbliżej, 
choć „na oko” mundur wyglą-
dał tak samo. Ale nawet jego 

przebili Czesi z 
Javornika, którzy 
na jedną z rekon-
strukcji jechali trzy dni wozami z drewnianymi ob-
ręczami, zaprzężonymi w konie i przywieźli tak swój 
sprzęt, biwakując po drodze, jak to bywało dwieście 
lat temu.

Kolejne odsłony „bitwy w Srebrnej Dolinie” są 
także coraz bliższe realiom tamtej epoki, choć (jesz-
cze?) nie występują w niej „żołnierze” z Mojesza, a 
zaciężni. Ale już coraz liczniejsza grupa mieszkań-
ców ubiera się w stroje nawiązujące do tamtych 
czasów, więc być może w kolejnej i Mojesz wystawi 
własny oddział? Z rozmów toczonych w grupach 
mieszkańców i gości wynika, że ta chwila jest już 
nieodległa.

Niemal dwieście lat temu, dokładnie w 1813 roku, okolice 
Lwówka Śląskiego stały się jednym wielkim polem bitwy. Wojska 
Napoleona z jednej strony, a pruskie i carskie z drugiej przemiesz-
czały się i zwierały w wielu starciach. Napoleon słabł, jego żołnie-
rze ginęli. Ale wówczas bitwy miały swój rytuał, nikt nie myślał o 
barwach ochronnych mundurów, z wielu ich oznak można było 
odczytać rozmaite szczegóły.

W Mojeszu tuż pod Lwówkiem Śląskim stowarzyszenie „Srebr-
na Dolina” zorganizowała rekonstrukcję jednej z potyczek, w 
której wzięły udział dwie formacje: spieszony oddział II pułku 
strzelców konnych i artylerii konnej z Sobótki i II pułk piechoty i 
artyleria piesza z Krotoszyc.

- Zainteresowanie okresem 
napoleońskim jest spore, nie 
tylko w Polsce – powiedział 
nam dowódca oddziału z Sobót-
ki, „komendant grupy w randze 
pułkownika”, a jednocześnie 
prezes Towarzystwa Ślężańskie-
go, Krzysztof Franaszczuk. – U 
nas szczególnie silne, bo i tereny 
Śląska objęte były szeroko dzia-
łaniami wojennymi, i tu toczyły 
się ciężkie, rozstrzygające bitwy 
i sporo Polaków brało przecież 
udział w bitwach po stronie 
Francuzów. A oddział w Sobót-

ce powstał nieco z przypadku, a po części – „na 
korzeniach historii”. Z przypadku, bo swego 
czasu zainspirowali nas Niemcy, którzy odwie-
dzili Sobótkę, wiedząc, że powstał tu w okresie 
napoleońskim (po stronie pruskiej, oczywi-
ście) ochotniczy korpus majora von Luetzowa. 
Niemcy zaprosili nas do Lipska, na rekonstruk-
cję „bitwy narodów” w 180 jej rocznicę, w której 
bierze udział ponad 2.000 uczestników. Krótko 
później stworzyliśmy taki oddział u siebie, dziś 
liczy on 30 umundurowanych. Teraz my bie-
rzemy udział w wielu takich rekonstrukcjach. 

Ale… wcześniej 
z b i e r a l i ś m y 
dokumentację, 
informacje o 
m u n d u r a c h , 
wyposażeniu, 
szyliśmy uni-
formy i ubiory 
charakterystyczne dla epoki, zachęcaliśmy „markietanki” do 
wstępowania do naszego oddziału…

Obie grupy wyszły w pole w wielce bojowych nastrojach. Ar-
tylerzyści podciągali armaty, piesi formowali szyki, werbliści 

wyznaczali rytm ataku i odwrotu, 
powiewały sztandary, snuł się pro-
chowy dym.

Dziś rekonstrukcje bitew, poczy-
nając od średniowiecza, aż do okre-
su II wojny światowej zyskują coraz 
większą popularność, ale trudno 
nie widzieć, jak wielkiej staranności 
trzeba, by wyposażyć nawet mały 
oddział. „Żołnierze” zdobywają więc 
nie tylko sukno na mundury, kupują 
odlewane, zgodnie ze stylem epoki, 
guziki, kopiują szamerunki, itp.

- Wśród grup, które potrafią się 
doskonalić – mówi – zdarzają się oso-

szkło bywa nieprzewidywalne

a mnie 
pociągają żywioły

- Pociąga mnie praca nad szkłem unikatowym, bo szkło jako 
surowiec jest mocno nieprzewidywalne – mówi Jagna Jankowska 
z Wolimierza. Projektuje unikatowe szkło, głównie niezwykłe 
lampy, zajmuje się projektowaniem wnętrz, jej dziełem są malo-
wane szale z delikatnego lnu, a w ogóle prowadzi dom gościnny. 
Jak na zajętą codziennością mamę dwójki małych dzieci – to co 
najmniej wystarczy.

- Szkło, to jeden wielki eksperyment i jaki będzie efekt koń-
cowy pracy nad konkretną lampą, trudno jest sobie na początku 
wyobrazić – mówi. – Nigdy nie jest do końca wiadomo, jak się 
zachowają proszki, metale, fragmenty roślin, które w ciekłym 
szkle dodają mu „ducha”. Gdy ktoś mnie spyta, czy bardziej lubię 
szkło kolorowe, czy białe, to mam jedną odpowiedź – po prostu 
szkło.

Przyznaje, że całe jej (niedługie - póki 
co) życie, to niemal bez przerwy jeden 
wielki remont. – Potrzebuję zmian – 
mówi. – Nie cierpię stagnacji, bo wtedy 
może się zacząć wydawać, że tak już musi 
zostać, niezależnie, czy mi się podoba tak, 
jak jest. A ja lubię, jak wszystko tętni. Po-
trzebuję zmian. Jeśli nic się nie dzieje – to 
szukam ich. I pewnie stąd projektowanie 
wnętrz, dostosowywanie form, kolorów, 
mebli, drobnych sprzętów do pomiesz-
czeń, które w konsekwencji zyskują nowe 
życie. Dlatego to „moje agro” nie jest ty-
powe. Ale ludzie, którzy tu przyjeżdżają, 
mają podobny charakter. I za pomocą 
„poczty pantoflowej” wieści o tym domu 
roznoszą wśród podobnych im ludzi.

Czasami jednak szklany odlew, przy 
którym stała nad piecem w Leśnej Hu-
cie w Szklarskiej Porębie musi czekać na 

swój czas. Bywa, że pomysł rodzi się 
dłużej, musi trafić na swój czas. A że 
mama (Wiesława Dowchań) projek-
tuje oprawy do lamp, nad którymi 
pracuje córka, wykorzystując przy 
tym najdziwniejsze metalowe przed-
mioty, które gromadzi ojciec (Marek 
Wąs), to w tym domu mnóstwo jest 
kształtów i barw, jakich nie sposób 
odnaleźć nigdzie indziej. Od podło-
gi, której kafelki układał fachowiec, 
zmuszony do pracy pod dyktando 
barw i Jagny, po ściany i sufity, które 
precyzyjnie zaprojektowała i zostały 
wykonane dokładnie tak, jak posta-
nowiła.

Mało kto, tak jak ona może powie-
dzieć o miejscu, w którym mieszka, 
że to „mój dom”.

Czy wiecie że...
…opuszczony koniec czapki oznaczał, iż żołnierz jest „po 
służbie”, a podwinięty, że właśnie pełni dyżur.

Zdarzyło się na Pogórzu: w srebrnej dolinie znowu słychać strzały
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Ścigam swoje 
przeznaczenie

- Swego czasu myślałam o podjęciu 
nauki w liceum plastycznym – powie-
działa Magdalena Antonowicz z Mir-
ska – ale… potoczyło się inaczej. Mogę 
powiedzieć, że jestem niespełnioną 
plastyczką…

Naszym zdaniem wręcz odwrotnie, 
bo prace M. Antonowicz świadczą wła-
śnie o tym, że się w tej dziedzinie speł-
nia. Specjalna modelina przeobraża 
się w delikatne kwiatki tworzące fine-
zyjne bransolety, z bambusowego, czy 
kokosowego drewna powstają korale, 
z elementów szkła – kolczyki, z masy 
perłowej (ale nie tylko z niej) efektowne klipsy i wisiory. Deli-
katne blaszki przeobrażają się w jeszcze delikatniejsze kolczyki i 
pierścienie, a przecież jej tworzywem jest też masa solna i kilka 
innych surowców, których nazw nawet nie sposób się domyśleć, 
kiedy widzi się gotowe prace.

- Nie bez nieśmiałości zdecydowałam się na udział w kier-
maszach – powiedziała M. 
Antonowicz – bo trudno jest 
mieć obiektywną ocenę swojej 
działalności, ale… sądząc po 
reakcji ludzi i skłonności do 
kupowania moich prac, myślę, 
że wiele z nich się podoba.

Niewątpliwie. Możemy to 
potwierdzić w całej rozciągło-
ści, jako obserwatorzy ruchu 
przy tym stoisku, a i Czytelnicy 
„Ech Izerskich” mogą niektóre 
z prac zobaczyć na fotografiach 
i wyrazić własną opinię, do cze-
go skądinąd zachęcamy.

Magdalena Antonowicz, 
Mirsk, Karłowiec 20, tel. 783-
064-768

Ale w Lubomierzu nie powinno to dziwić. Zarówno Marta 
Tanner, jak i inna zakonnica (a dokładnie – jedna z następnych, 
po Tanner, przeorysza tutejszego zakonu, Barbara Frydrych) 
miały nie tylko władzę religijną równą biskupowi. Kartusz 
herbowy tej drugiej, skromniejszy nieco, też umieszczono nad 
wejściem do innego z kolei kościoła, jednego z kilku w tym mia-
steczku, liczącym raptem 1,8 tys. mieszkańców. 

A przecież tylko w największym z kościołów można pomie-
ścić do 7.000 ludzi naraz. Klasztor zajmuje 8.000 m kwadr. Trud-
no więc przeczyć tezie, że to siostry zakonne miały decydujący 
wpływ na wybór burmistrza, lub wręcz same go wyznaczały.

Przełożone miejscowego zakonu pod-
legały tylko papieżowi. A bogactwo za-
konu, który był właścicielem wielu wsi 
w okolicach, o czym do dziś przekonują 
dziesiątki świątków przydrożnych, było 
nieporównywalne z zamożnością wielu 
szlacheckich rodów. A jednak…Budowa-
na przez wieki potęga zakonu benedykty-
nek w Lubomierzu, którego założycielką 
była legendarna Jutta w 1278 r. kiedy to 
powstał tutejszy klasztor, rozsypało się w 
jednej chwili, kiedy w 1810 roku nastą-
piła sekularyzacja zakonów i majątków 
kościelnych. Kobiety, które władały zie-
miami w trzech dzisiejszych powiatach 
straciły nagle wszystko, i pieniądze, i 
znaczenie. One, które twardą ręką zarzą-
dzały wieloma wsiami w granicach fwóch 
dzisiejszych powiatów, nagle straciły 
wszystko i musiały upokarzać się, pro-
sząc o wiązkę drewna, czy talerz strawy.

Ale to tylko przyczynek do licznych 
historii, jakich w Lubomierzu można 
snuć godzinami. To zrozumiałe w mia-
steczku, które prawa miejskie zyskało w 
1291 r. (dla porównania Kraków zyskał 
je niespełna pół wieku wcześniej – 1257). 
Dzieje Lubomierza przez stulecia związane były wyłącznie z 
klasztorem, istniejącym w obiekcie zachowanym do dziś. Teraz 
można w jednej z sal byłego klasztoru, a dzisiejszego internatu 
obejrzeć muzeum zakonnych habitów.

– Wszystkie są wyświęcone – wyjaśnił nam Edward Korecki. 
– Niektóre zakony przekazały nam je bez większych problemów, 
inne musieliśmy długo przekonywać i deklarować, że te stro-
je nie będą profanowane w żaden sposób. Dlatego też prosimy 
zwiedzających, by oglądali je bez dotykania eksponatów. Widać 
zresztą wszelkie różnice między zakonami, a nawet widać też, 
że habity tych samych zakonów różnią się mocno w zależności 
od tego, czemu służą. Czarny habit salezjanek, długi i obszer-
ny, jest strojem medytacyjnym, służy do uroczystości i modlitw. 
Szary, nieco krótszy i wygodniejszy na co dzień, służy do pracy. 
Podobnie u sióstr magdalenek – czarny jest strojem uroczystym, 
biały – niedzielnym, a szary używają w pracy katechetycznej i 
innej działalności społecznej. 

W Sali jest pokazany też m.in. habit redemptorysty, łatwy do 
odróżnienia nie tylko dlatego, że akurat ten zakon jest w miarę 
dobrze znany wizerunkowo, ale – na wszelki wypadek przy ma-
nekinie odzianym w ten habit stoi radio…

Lubomierz jest przykładem miejscowości, która powstała i 
rozwinęła się dzięki zakonowi i popadła w gospodarcze tarapaty, 

gdy siła zakonu osłabła. W przypadku Lubomierza i setek innych 
miejscowości na Śląsku nastąpiło to dokładnie w 1810 roku, kie-
dy pruskie władze zdecydowały się na decyzję w dzisiejszych 
warunkach XXI wieku, nie do pomyślenia – sekularyzację, w 
tłumaczeniu „ześwieczczenie”, czyli w uproszczeniu - przejęciu 
i upaństwowieniu dóbr kościelnych i zakonnych.

Lubomierz był jednak w szczególnym położeniu. Tutejszy 
klasztor miał charakter klauzurowy, to znaczy – mniszka, która 
postanowiła do tego zakonu przystąpić właściwie nie oglądała 
doczesnego świata. Nawet udział zakonnic w mszach był zor-
ganizowany inaczej, bo swoją kaplicę miały na tyłach głównego 

ołtarza, na wysokości jego zwień-
czenia. Mogły słuchać kazań, uczest-
niczyć w przebiegu mszy, ale nie 
widziały innych wiernych, zajmują-
cych miejsca wzdłuż nawy głównej 
kościoła, dwa piętra niżej i po dru-
giej stronie konstrukcji ołtarza. Mia-
ły swoje ławy, swój ołtarz… swoje 
życie. Aby nie pozbawiać je możli-
wości oglądania nieba i zieleni, w 
środku klasztoru powstał wirydarz. 
Otoczony krużgankami przypominał 
o aurze doczesnego życia.

Dziś o przeszłości przypominają 
figury obleczone w zakonne stroje. 
Atmosfera starego klasztoru, w któ-
rej tak łatwo sobie wyobrazić bez-
szelestnie sunące postacie zakonnic, 
sprzyja skupieniu.

Ale… Czy wszystkie zakonnice 
odcinały się raz na zawsze od do-
czesnego świata uciech i zgryzot? 
Chyba nie, skoro w różnych miej-
scach widać przeróżne symbole, a 
na kartuszach można zobaczyć nie 
tylko tzw. znaki pastoralne (symbol 

graficzny pastorału – władzy 
opata), ale też znaki… masoń-
skie! Łatwo zauważyć i cyrkiel 
i węgłownicę, tak charaktery-
styczną dla masońskich lóż.

Zagadek jest zresztą więcej, 
i symboli więcej. Płytki pod-
łóg w niektórych miejscach 
układane są w „szachownicę”, 
swego czasu symbol życia i 
śmierci, stromymi schodami, 
zakończonymi zamkniętymi 
drzwiami można było wejść do 
biblioteki. Miało to oznaczać, 
że droga do wiedzy nie jest 
łatwa, ale owoc poznania wart 
trudów, itp., itd.

Można posłuchać gawęd o 
skarbie przeoryszy, która ukry-
ła wielki majątek i nie oddała 
go w 1810 r. służbom królew-
skim, choć nie mogła go uży-
wać. Szukało go wielu, w róż-
nych charakterystycznych miejscach – bez skutku, ale do chwili, 
kiedy w początku lat 70-tych ub. wieku jakaś kura wydrapała 
skorupę glinianego garnca, który zawierał tysiące złotych mo-
net… Ale skarb znalazcom szczęścia nie przyniósł. Dlaczego? O 
tym warto dowiedzieć się w klasztorze.

Dziś przecież wszystko wygląda inaczej. Dawniej zapew-
ne rozmodlony klasztor od wielu lat jest pełen gwaru, bo nie-
odmiennie służy jako internat kolejnych pokoleń młodych ludzi, 
zdobywających tu wykształcenie. Początkowo, tuż po wojnie 
kształcili się tu nauczyciele, którzy trafili z obozu jenieckiego 
w Lubece, potem – bardzo długo – istniało tutaj Studium Wy-
chowawczyń Przedszkoli, potem przeróżne zespoły szkół, aż do 
dziś, kiedy nawet dziewczyny zdobywają właśnie tutaj wojsko-
wy fach. Jakże to dalekie od ideałów przeoryszy Marty Tanner, 
ale… historia toczy się nie zważając na zapatrywania kolejnych 
pokoleń.

Habit habitowi nierówny
W starym klasztorze kołacze 

duch twardej przeoryszy
Na kartuszu herbowym nad wejściem głównym do największego kościoła 

nie tylko w Lubomierzu, ale i w okolicy, świątyni pod wezwaniem św. Mater-
nusa i Wniebowzięcia NMP możemy odczytać nazwisko Marty Tanner.

To dość dziwne, wziąwszy pod uwagę, że kobiety rzadko dostępowały ta-
kiego zaszczytu. 

Szydełko, kwiaty, butelki  
zdobione aplikacjami

„Każdy przedmiot zyskuje u 
mnie drugie życie”, ale nie się-
gam po wzory do internetu.

Natura i otoczenie dostarcza 
mi wystarczająco dużo inspi-
racji, żeby nie posiłkować się 
jakimiś martwymi rysunkami, 
które poza mną mogą powielać 
jeszcze setki ludzi. A czasami 
sam przedmiot sprawia, że od 
razu wiem, jak powinien być 
ozdobiony. I nie ma znaczenia, 
czy to jest butelka po oranża-
dzie, czy stary kałamarz, czy 
filiżanka. Myślę, że każdy czło-
wiek mógłby robić to samo, 

gdyby się odrobinę skupił. Jeśli ze-
chciałby w nieużytecznym z pozo-
ru przedmiocie odnaleźć tę cząst-
kę urody,  dla której ten przedmiot 
powstał.

Praca zawodowa swego cza-
su dała mi taką szkołę życia, że 
teraz odpoczywam i fizycznie, i 
psychicznie, jeśli mogę zrobić coś 
ładnego. A że moi znajomi wysoko 
sobie cenią moją pracę, to czerpię 
z niej naprawdę niemałą satysfak-
cję.

Danuta Jończyk, Gryfów, ul. Par-
tyzantów 1a/1, tel. 78 59 75 247
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Firmę prowadzę dwa lata, ale takimi pracami zajmuję się po-
nad pięć. Dawniej kartka okolicznościowa zabierała mi i trzy go-
dziny pracy, dziś radzę sobie niekiedy w godzinę, ale to kwestia 
nie tylko wprawy, a także urządzeń i materiałów. Doświadczenie 
pomaga mi w staranniejszym ich wyborze. Nie mam ulubione-
go wzoru, każdy jest najważniejszy, kiedy przy nim pracuję, a że 
nie ma ani jednego takiego samego kwiatka, Paulina Pląskowska, 
Ubocze – pedagog, pracujący z trudną młodzieżą. 

.. a dokładnie – w jednym z najstarszych domów 
Lubomierza, Domu Płócienników, w którym można 
znaleźć elementy wystroju pochodzące z 1595 roku!

- Nasze Muzeum powstało w 1994 r. – powiedziała 
Jadwiga Sieniuć, która w Muzeum działa od począt-
ku. – Wcześniej, bo w 1992 roku wydaliśmy pierwszy 
numer miesięcznika „Sami Swoi”, ukazujący się do 
dziś. W styczniu 2012 roku obchodziliśmy okrągły 
jubileusz XX-lecia jego istnienia, a konsekwencją 
obu tych zdarzeń była organizacja Festiwalu Komedii 
Filmowych, które w tym roku odbędą się już po raz 
szesnasty.

Ale Muzeum powstało z potrzeby serca i fantazji. 
Pierwszym eksponatem, który trafił do redakcji, a 
potem do Muzeum był portret św. Antoniego, który 
dziadek J. Sieniuć, statysta w „Samych Swoich” no-
sił na plecach po lubomierskim rynku. A potem 
przybywały kolejne – „karabin, z którego za-
mek wylata”, łóżko, szafy, sprzęty codziennego 
użytku, maszyna do szycia, maszyny rolnicze… 
Jest tu nawet jedno przęsło płotu, przy którym 
Kargul i Pawlak w słynnej scenie z „Samych 
Swoich” niszczyli swoje koszule i rozbijali gli-
niane garnki. Płot pochodzi z Dobrzykowic pod 
Wrocławiem, bo tam kręcono „wiejskie” sceny 
do filmu, ale Muzeum powstało tylko w Lubo-
mierzu, bo władze tej miejscowości okazały się 
przytomniejsze i wywiozły płot do siebie, czego 
Dobrzykowice do dziś Lubomierzowi nie są w 
stanie wybaczyć.

Jest też w Muzeum prawdziwa sala kinowa, stare krzesła z 
istniejącego niegdyś w Lubomierzu kina „Raj”. Budynek, w 
którym się mieściło, zawalił się, szczęściem w tej katastrofie 
nikt nie doznał uszczerbku. Potem, przez jakiś czas wypożyczal-
nia kaset video nosiła nazwę „Raj”, ale i jej już nie ma. Płyty i 
cyfrowy zapis filmów wyparły kasety, a kurczące się dystanse 

(bo każdy już przecież 
ma auto) pogrążyły w 
walce konkurencyjnej 
wypożyczalnię „Raj”.

Muzeum jednak jest 
często odwiedzane. 
Tysiące gości ogląda 
eksponaty, czasami 
nabywają „woreczki z 
ziemią z Krużewnik”, 
granaty (bo sprawie-

dliwość musi być po naszej stronie) i inne pa-
miątki po filmowej legendzie.

Oryginalną pamiątką po dwudziestoleciu 
współżycia z Kargulem i Pawlakiem są zszywki 
miesięcznika, który – podobnie jak my wszyscy 
– nie zawsze gładko pokonywał meandry histo-
rii i (miejscowych) histerii. Z rozrzewnieniem 
widzimy, że pierwszy numer kosztował 2.000 
zł (przed denominacją), kilka kolejnych wycho-
dziło pod nazwą „Nie ma mocnych”. W jednej z 
kolejnych kadencji samorządu do głosu doszedł 
burmistrz, który postanowił przejąć „wolne me-
dia” i odebrał zespołowi tytuł. Ale nie znalazł ni-
kogo, kto by poprowadził „jego” miesięcznik. W 
tym czasie ze-

spół zdecydował się wydawać 
„Sami Swoi BIS”, ale demo-
kracja pogoniła burmistrza i 
jego zauszników, „Sami Swoi” 
wrócili do formy i tradycyjne-
go tytułu, którzy przekroczył 
już 220 wydań. W historii 
miesięcznika nie brakowało 
tzw. skandali prasowych, i to 
od pierwszego numeru. Poja-
wił się w nim tekst o zakładzie 
drzewnym, czyli tartaku, co 
nikogo nie wzburzyło, ale tytuł 
„Interes może być też drewnia-
ny” spowodował, że autorka zebrała cięgi od bardziej ortodok-
syjnych mieszkańców.

Kargul i pawlak w jednym stoją domu… Muzeum sprzętów codziennych
W połowie lat 90-tych ub. roku jeden z nauczycieli ówczesnej 

ośmioklasowej szkoły podstawowej postanowił zaszczepić w 
swoich uczniach zainteresowanie codziennym życiem ich dziad-
ków i babć – osadników na Ziemiach Odzyskanych. Odzew od 
razu był imponujący – z domów, piwnic i strychów przynieśli 
mnóstwo drobnych i grubszych przedmiotów, które im już były 
niepotrzebne, a jeszcze nie stały się pamiątką historii.

Dziś, po prawie 20 latach wciąż przybywają w szkolnej Sali 
nowe eksponaty, ale ich 
obecność ma już inny 
ciężar gatunkowy. Nie 
minęło bowiem nawet 
jedno pokolenie, a wiele 
przedmiotów stało się 
zabytkami.

Maszyna do pisania, 
gramofon na płyty dłu-
gogrające (longplay’e), 
liczydła, za pomocą któ-
rych księgowe liczyły 
miliony złotych, szybko 
przesuwając koraliki na 
drutach wciśniętych w 
drewnianą ramę… Kto 
dziś pamięta, że po li-
czydłach nadeszła era 
ręcznych arytmometrów 
produkcji radzieckiej 
„Feliks”, potem elek-
trycznych maszyn do 
księgowania? Skoro dziś w każdym telefonie komórkowym jest 
kalkulator, internet, aparat fotograficzny i kamera filmowa, to 
jakże sobie wyobrazić liczydła? W dobie MP3, MP4, itp. nie 
można sobie wyobrazić radia lampowego, które przecież miało 
wymiary małej szafki nocnej. Jeśli dziś jakimś rysikiem na mini-
monitorze kieszonkowego urządzenia możemy podpisać odbiór 
paczki wartości tysięcy złotych, i kserokopiarki połączonej ze 
skanerem, to czy można sobie wyobrazić powielacz spirytuso-

wy, powielacz woskówkowy. Kiedy za paręnaście złotych kupi-
my polar (zrobiony z butelek „pet” po odpowiednim przerobie-
niu), to jak można wyjaśnić czemu służą nożyce do strzyżenia 
owiec? Zresztą – niedługo będziemy sobie musieli wyobrażać, 
jak wygląda owca, bo te zwierzęta znikają z pól w zastraszają-
cym tempie.

A w lubomierskim zespole szkół niczego sobie nie trzeba 
wyobrażać – to wszystko 
można zobaczyć na wła-
sne oczy. Oglądaliśmy to 
z rozrzewnieniem, zerk-
nęliśmy też na wycinki 
prasowe o początkach 
tego szkolnego muzeum 
i… z przerażeniem zo-
rientowaliśmy się, że to 
są… NASZE TEKSTY!!! 
Niestety. My też trafili-
śmy już do tego Muzeum. 
Jeszcze nie w charakterze 
eksponatu, ale kopii ar-
tykułów, jednak sam fakt 
jest znaczący. Tym chęt-
niej zapraszamy do szkol-
nego muzeum sprzętów 
codziennych.

Życzenia niecodzienne 

Czy wiecie, że…
… aż pięć zespołów śpiewaczych z Partnerstwa Izerskiego 

zostało zaproszonych na V Festiwal Tradycji Dolnego Śląska, 
organizowany w Operze Wrocławskiej 23/23 września. „Mal-
wy”, „Rozmaryn”, „Gryfowianie”, „Jarzębina” i „Gościszowian-
ki”  reprezentowały nas w trakcie dwóch festiwalowych dni.
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Na pytanie: jak układałoby się życie mieszkańców Wlenia, ale 
też wielu innych miejscowości, gdyby nie istniała Zapora w Pil-
chowicach nie ma dobrej odpowiedzi. Właściwie nie ma żadnej 
odpowiedzi.

Taka konkluzja wypłynęła (nomen omen) z konferencji z lipco-
wej konferencji w Pałacu Książęcym Wleń.

Powodzie (jak wynika choćby z tekstu obok) nękały ten region 
nieustannie. Fatalny był pod tym względem schyłek XIX w.

W sierpniu 1888 r. tereny powiatu lwóweckiego nawiedziła 
już trzecia w pięcioleciu powódź. Najwyższy stan Bobru odno-
towano 3 sierpnia 1888 r. o godz. 15.10 – przekraczał wówczas 
poziom 4,8 m!

Nie minęło nawet 10 lat, kiedy latem 1897 r. kolejne ulewne 
deszcze spowodowały piętrze-
nie się górskich potoków, także 
w lipcu. U schyłku miesiąca, 
nocą 29/30 lipca zaczął się ka-
taklizm, o którym pisały ów-
czesne gazety („Der Bote aus 
dem Riesenbebirge” – „Posła-
niec z Karkonoszy”): (…) Wleń 
od godz. 4.00 zalany jest wodą 
(…) piętrzy się ona w budyn-
kach i na ulicach na wysokość 
kilku metrów. (…) Łączność 
pocztowa została wstrzymana, 
szosy są zniszczone, wstrzyma-
no transport kolejowy pomię-
dzy Gryfowem Śląskim, Zło-
toryją i Legnicą oraz między 
Jelenią Górą, Lubaniem i Mir-
skiem (…). Opisy po przejściu 
fali powodziowej były równie 
dramatyczne: „(…) obok ze-
rwanych dróg woda nagroma-
dziła hałdy piasku, kamieni, 
belek do wysokości kilku me-
trów (…) stan wody na Rynku 
we Wleniu wynosił ponad 2 m, 
więc wszystkie mieszkania w 
parterach zostały zalane po su-
fit (…), woda sprawiła, że zawaliły się niektóre domy”. Wówczas 
ukuto powiedzenie, że Bóbr i Kamienica pobrali się w kościele 
we Wleniu, składając z ofierze piasek i muł, bo i kościół ucierpiał 
w tej powodzi.

Nic dziwnego, że w tej sytuacji, powtarzających się coraz czę-
ściej i coraz groźniejszych kataklizmów władze ówczesnej pro-
wincji postanowiły o podjęciu inwestycji, która miała zapobiegać 
nieszczęściom, a cesarz Wilhelm II na pytanie: Co robić? – odpo-
wiedział: - Budujcie zapory!

Powiedzieć łatwo. Żeby sprostać zadaniom trzeba było zmie-
nić prawo (ułatwić wykupy gruntów w rejonie m.in. Strzyżowca, 
Pokrzywnika, itp.), wykonać skomplikowane badanie gleby i te-
renu, a że okazało się, iż skaliste podłoże jest pokryte miejscami 
grubą warstwą luźnego żwiru, to cała inwestycja była trudna już 
na etapie planowania. Dodatkowo okazało się, że przydatne było-
by równolegle prowadzić prace przy budowie linii kolejowej, bo 
i później byłaby ona potrzebna, a w trakcie budowy – wręcz nie-
zastąpiona, zważywszy na ogrom potrzeb transportu materiałów 
budowlanych, w tym kruszywa.

A kiedy już rozpoczęto prace, to okazało się, że kolejne po-
wodzie (m.in. we wrześniu 1906 r., a potem w lipcu 1907 r. oraz 
w lipcu 1909 r.) niweczą w mniejszym, bądź większym stopniu 
efekty robót. Oficjalne wmurowanie kamienia węgielnego pod 
budowę zapory wodnej nastąpiło 20 czerwca 1908 r. 

* * *
Zapisy kronikarskie tyczące uroczystości wmurowania kamie-

nia węgielnego - w której brał udział książę Fryderyk Wilhelm 
Pruski - są tak precyzyjne, że znamy jadłospis przyjęcia wówczas 
wydanego. Po bulionie zaproszono do degustacji ryb, a także na 
rostbef z sosem tatarskim, szparagi z szynką i pieczeń cielęcą.

Prace przy budowie trwały cztery lata, oficjalnie otwarto za-
porę 16 listopada 1912 r., a głównym gościem uroczystości był 
cesarz Wilhelm II. Odsłonięcie murowanej w zaporę tablicy z 
jego popiersiem było ważną częścią całej gali. Podobnie, jak to 

sto  Lat  taMy

Zapora pilchowicka broni przed wodą od wieku
się dzieje i dziś, nie wszystkie prace zostały zakończone, więc 
uruchomienie zapory w pełni miało miejsce dopiero w 1913 r., 
ale poprawki i uzupełniania tej budowy trwały aż do roku 1925, 
a po powodzi w 1926 r. podwyższono dodatkowo lewy mur opo-
rowy przelewu.

Wbrew twierdzeniom (powtarzanym przez niektórych prele-
gentów, w tym A. Bossowskiego, podczas uroczystości 100-lecia 
istnienia zapory), że dopiero po 1945 r. doszło do kontrowersji 
między służbami powodziowymi, a energetycznymi w sprawach 
eksploatacji zapory i elektrowni, takie niesnaski występowały już 
wcześniej. Jedni byli zainteresowani, by stan wody w zbiorniku 
był możliwie nisko, bo to gwarantowało bezpieczeństwo terenów 

przez skutkami nagłej powodzi, inni – wręcz 
odwrotnie. Dla energetyków ważny był w mia-
rę wysoki poziom, umożliwiający produkcję 
energii.

Zapora Pilchowicka i jej okolice nie od dziś 
stały się celem wycieczek. Turyści przybywali 
i piechotą, i koleją. Przy Zaporze powstawa-
ły hotele i gospody, od roku 1920 można było 
pływać po Zalewie łodziami wiosłowymi, a od 
1925 – łodzią motorową.

Już w kolejnym roku po oddaniu Zapory, w 
sierpniu 1913, miała ona dowieść, jak bardzo 

jest przydatna. Ówczesna powódź nie spowodowała większych 
szkód. We wrześniu 1915 po raz kolejny wystąpiła powódź, na-
pełniając Zalew po brzegi. Obecni porównywali wówczas stan 
wody z fatalnym rokiem 1897, ale Zapora sprawiła, że szkody nie 
były znaczne. Potem kolejne powodzie (1926, 1930) testowały 
sprawność Zapory, ponoć w październiku 1930 r. woda wypeł-
niła Zalew do 46,8 mln m sześc.! Następne większe kataklizmy 
miały miejsce w latach 1977 oraz – bodaj największy – w 1997 r. 
Wówczas niewiele brakowało, by woda przelała się przez koronę 
Zapory. Symptomatyczne, że wielka powódź nastąpiła dokładnie 
w 100 lat po tej, która stała się przyczyną budowy Zapory.

Zdarzyło się na Pogórzu:

• wielkość zbiornika retencyjnego Zalewu Pilchowice – 50 mln m3

•  powierzchnia zbiornika – 240 hektarów
• długość zbiornika  – 8,5 km w górę Bobru
• najgłębsze miejsce zbiornika – 46,7 m
• masa muru oporowego – 254 tys. m sześc. (granit + cement)
• długość muru oporowego w górnej części – 270 m
• najwyższy punkt muru – 62 m

Przy budowie zapory, tylko w latach 1909-11 zginęło 12 osób, któ-
rych nazwiska są znane. Z dokumentów wynika, że liczba wypadków 
śmiertelnych przy tej budowie była znacznie wyższa.

W różnych źródłach (i w różnych okre-
sach) na budowie zatrudniano niejednako-
wą liczebnie grupę ludzi, ale faktem jest, 
że w głównych sezonach budowlanych 
tylko na tej jednej inwestycji pracowało 
nawet 1.400 osób, także z Włoch. Można 
sobie wyobrazić problemy z wyżywieniem 
i zakwaterowaniem tak ogromnej grupy w 
miejscowościach, które przecież nawet dziś 
należą do małych.

Czy wiecie, że…
Powstanie Zalewu Pilchowice oznaczało, że z ówczesnych 

map zniknęła co najmniej jedna osada  – Nowy Młyn, frag-
ment dzisiejszego Pokrzywnika. Jej resztki ukazały się potem 
tylko jeden raz – w 1932 r., kiedy opróżniono całkowicie 
zbiornik retencyjny dla przeprowadzenia robót konserwator-
skich.
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Z zapisków kronikarskich wynika, że na Pogórzu Izerskim powodzie zdarzają się głównie latem, 
przede wszystkim w lipcu. Tak było w XIX, potem w XX i jest w XXI w. Niestety. Taki był 5 lipca 
2012.

- Niedługo po godz. 14.00 – wspomina Leszek Leśko, burmistrz Olszyny – spadł pierwszy po-
ważny deszcz. Woda wylała niedługo później, zeszła krótko po godz. 21, ale grunt już był bardzo 
nasączony. Dlatego, kiedy deszcz spadł po raz drugi, równie mocny, to nie było już żadnej możli-
wości, by koryta strumieni przyjęły drugą dawkę. Meteorolodzy powiedzieli później, że nastąpiło 
niezwykłe zjawisko – nad Olszyną rozciągnęła się chmura o niebywałej wielkości, ok. 16 km kwadr., 
z której wylało się ok. 226 mm wody na 1 m kwadr. Potok Olszówka i drugi, malutki, nawet niena-
zwany ciek zamieniły się w rwące rzeki. Na co dzień miewają miejscami 3 – 4 cm głębokości, wów-
czas nagle sięgnęły 3 – 4 m. Stało się to tak nagle, że nie mieliśmy żadnych szans, by temu zapobiec. 
„Popłynęło” 16 mostków, 4 kładki, odcinki wielu ulic. Łącznie straty sięgnęły, po weryfikacji przez 
służby Wojewody Dolnośląskiego – kwoty 40 mln złotych. A nie liczę tu strat Powiatu Lubańskiego, 
bo to są odrębne szacunki.

- To było o godz. 13.28, – wspomina Olgierd Poniźnik, burmistrz Gryfowa Śląskiego - przeciętnie 
na 1 m kwadr. gruntu spadło w 2 godziny ok. 96 litrów wody, a takiej ilości żaden potok, rów, czy 
rzeka nie pomieszczą. – Skutek? W ogromnym skrócie 15 mln strat w mieniu gminy, drugie 15 
mln – to straty w majątku Powiatu w granicach naszej gminy. A łączny budżet roczny gminy Gry-
fów Śląski – to 22 mln złotych. I takie są proporcje strat do możliwości. Największe straty dotknęły 
Ubocze, Rząsiny, Wolbromów i sam Gryfów

Skutki nawałnic odczuły nie tylko Gryfów Śląski, czy Olszyna. Przejechaliśmy w połowie lipca 
obszar Pogórza Izerskiego i podmyte drogi, uszkodzone mosty, zamulone pola widać było prawie 
wszędzie. 

W końcu września wiele z tych szkód zostało już usuniętych, uruchomiono komunikację na kilku 
mostach. Apele burmistrzów o udzielenie pomocy sprawiły, że znaleźli się ludzie, którzy zechcieli 
zorganizować pomoc. Poseł na Sejm, Zofia Czernow już w lipcu przyjechała z transportem ma-
teriałów budowlanych dla mieszkańców Olszyny. Dzięki jej zapobiegliwości udało się przywieźć 
najbardziej potrzebującym ponad 4 tony cementu, tonę wapna, kilkaset litrów farby emulsyjnej, 
regipsy, itp. Z inicjatywy zorganizowanego przez nią Izersko-Karkonoskiego Zespołu Parlamentar-
nego pomoc Olszynie zadeklarowały inne samorządy, m.in. Gmina Kędzierzyn Koźle przekazała 
30 tys. zł. na rzecz olszyńskich powodzian. Burmistrz L. Leśko, dziękując posłance wspomniał też 
o ogromnej roli samopomocy samych mieszkańców i tych z przedsiębiorców, którzy mają swoje 
siedziby poza zasięgiem wody, m.in. Andrzeja Jasińskiego. – Od Wojewody otrzymaliśmy już w 
lipcu sporą pomoc, prawie 260 rodzin otrzymało po 6 tys. zł na najpilniejsze potrzeby, a widać je 
było na każdym kroku. Dość powiedzieć, że tylko wywózka śmieci – zniszczonych podłóg, tynków, 
sprzętów AGD kosztowała Gminę niemal… 2 miliony złotych!

  

Powódź na Pogórzu Izerskim
Fatalny lipiec 2012

Zapora w Złotnikach
Tragiczna w skutkach powódź z 1897 roku sprawiła, że władze ówczesnej pro-

wincji podjęły decyzję o budowie zapór (a czasami towarzyszących im elektrowni) 
nie tylko w rejonie Pilchowic. Jedną z bardziej znaczących budów była też zapora 
i elektrownia w Złotnika. Zespół zapór w tamtym rejonie spowodował powstanie 
dwóch zalewów istniejących  do dziś: Złotnickiego i Leśniańskiego. Na zdjęciach 
poniżej zapora i elektrownia w Złotnikach wraz z tunelem przebiegającym pod ka-
miennym zboczem.

Gmina Gryfów

Odbudowa potoku Olszówka

Mściszów, gm. Nowogrodziec

ZawidówGmina Gryfów

Lgd partnerstwo izerskie też doświadczyło skutków powodzi. w naszych magazynach 
zalane wodą zostały publikacje i materiały. dziękujemy serdecznie Lgd Ślężanie za pomoc 
– nasi przyjaciele przywieźli dary dla powodzian – mieszkańców ubocza i olszyny.
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mieszańca, którego pnącze powstało właściwie w pracowniach 
naukowców? Pracują nad tym największe instytuty w niemie-
ckim Fryburgu, na Ukrainie, na Węgrzech. Muskat, merlot, ca-
bernet… a może rondo, czy regent. Lepsze,c zy inne?

- A wystarczy jedna noc mrozu – odziera nas ze złudzeń R. 
Wolniewicz – albo kilka chwil gradu, by cała ta wiedza i cała pra-
ca przestała znaczyć cokolwiek. W ubiegłym roku przymrozek 
zdarzył się 18 maja i to oznaczało, że będę musiał pracować dwa 
– trzy lata nad odtworzeniem uprawy. W tym roku patrzyłem 
bezsilnie, jak nadciąga grad, myślałem, że znowu zdarzy się nie-
szczęście, ale cudem linia gradu zatrzymała się kilka metrów od 
pola.

- A wino, to żywy organizm – mówi, kiedy idziemy do piw-
niczki. Potrafi się „zamknąć” i przez kilka lat smakuje, jak kwaś-
na woda, a potem się „otwiera” i jest pełne nieprawdopodobnego 
aromatu. Inne jest smaczne już po roku. I dlatego winiarz uczy 
się fachu przez całe życie, a najlepiej kiedy rodzina uczy się przez 
pokolenia.

Gorące, sierpniowe popołudnie na małej łące pod zboczem. 
Słychać muzykę Gershwina, a na zboczu – pnącza winogron. 
Nastrój jakby żywcem przeniesiony z południa Francji, ale to… 
Dłużec, niewielka wieś pod Lwówkiem Śląskim.

Żeby surrealizm tej scenki był zupełny, to właścicielem win-
nicy , uparcie uprawiającym winorośl w miejscu, w którym wie-
lu nie udaje się uprawa kukurydzy i przygotowującym rozmaite 
wina jest… pilot odrzutowych samolotów wojskowych.

Latał daleko stąd i wysoko nad ziemią. Ale na miejsce swojej 
winnicy wybrał to wzgórze.

- Tu żegnam zimę i witam zimę – mówi Roman Wolniewicz. 
– Mieszkam tak długo, póki nie ścisną mrozy, a przyjeżdżam z 
pierwszymi oznakami wiosny. W marcu. Ścigam się ze skowron-
kami, ale one z reguły są tu przede mną. Ale właściwie to i zimą 
zaglądam, bo zimowe cięcia pnączy decydują o plonach. Szkoda, 
że wtedy dni są tak krótkie. Na doglądanie wszystkich czterech 
tysięcy krzewów czasu mam zawsze za mało… A winorośl „lubi” 
dobrą opiekę, choć nawet i przy niej jest szalenie kapryśna. I bar-
dzo mnie to ekscytuje, że nigdy nie wiadomo, czy uprawa zakoń-
czy się satysfakcją.

- Jakie odmiany są potrzebne, by powstało dobre wino ? 
- To nie jest dobre pytanie – mówi R. Wolniewicz. – Wie-

le zależy od tego, jakie wino chcemy mieć, i czy gleba, słońce i 

wiele innych, pozornie drobniutkich 
spraw zdecyduje o jakości winogron. 
W dodatku – wino rzadko powstaje 
z jednego gatunku tych owoców. I – 
co jeszcze ważniejsze – potrzeba lat, 
żeby znaleźć te najwłaściwsze.

Na zboczu w Dłużcu odmian jest 
sporo.  - Za dużo – mówi R. Wol-
niewicz. – To wbrew regułom takich 
upraw, ale… ja wciąż eksperymentu-
ję. Zanim trafi się na taką odmianę, 
która jest odporna na kaprysy kli-
matu, na tyle wartościowa, by się na 
niej skupić, mijają lata, a czasami… 
pokolenia. Wystarczy przecież kil-
kudniowy przymrozek, by wszyst-
kie, wielomiesięczne przygotowania 

spaliły na panewce. Ale trzeba być wyro-
zumiałym i cierpliwym. Przecież winiarze 
z Tokaju czy Bordeaux całymi pokoleniami 
dorabiali się tej wiedzy, z której wynikło, że 
w tym pierwszym regionie pozostały właś-
ciwie trzy gatunki, a w drugim – w zasadzie 
jeden.

- Ale nawet najbardziej doświadczeni nie 
są w stanie uzyskać z tych samym upraw 
tego samego gatunku wina, które z różnych 
roczników smakuje tak samo – dodaje R. 
Wolniewicz, podając odrobinę pachnącego 
porto, rocznik 2006.

Gawędy o winie mógłby snuć godzinami, 
wciąż interesujące, i wciąż odkrywając roz-
maite tajniki tej profesji. Któż poza znawca-
mi mógłby rozpoznać subtelności między 
pinot gris, a chardonnay. A może to jedno 
i to samo? Czy szlachetne wino z jednego 
gatunku jest lepsze od wina „hybrydowego”, 

Malwina i Radosław Gajewscy są małżeństwem niezwykłym. 
Jedno jest mistrzem formy, drugie – koloru. A rzeźba i malarstwo 
w konsekwencji mogą złożyć się w ceramikę, więc przy zgodno-
ści zapatrywań na sztukę i artystycznych zainteresowań obojga, 
trudno się dziwić, że połączeni takim pojmowaniem swoich pasji 
zostali małżeństwem. Jedno z Bolesławca, drugie z Lubania. Wy-
lądowali w Szyszkowej, nieopodal Leśnej.

- Nie byłam w stanie mieszkać w bloku – mówi Malwina. - 
Trudno to znieść, kiedy po pracy w betonowym pudełku wraca 
się do mieszkania w… betonowym pudełku. Wybraliśmy wieś, 
bo tu i przestrzeni więcej, i koloru więcej, i pracownię mogliśmy 
stworzyć tuż obok. Faktem jest, że bywały momenty, że nas to 
przerastało, szczególnie wtedy, kiedy wzbierają rzeki. O powódź 
tu łatwo, więc czasami ja pilnuję domu, a mąż z sąsiadami ładuje 
worki z piaskiem, żeby stawiać zapory, by nam wszystkiego nie 
zmyło. To jest rodzaj survivalu, ale… wolę tak właśnie.

Wybrali Szyszkową może też dlatego, że inspiracją do ich pra-
cy jest natura. – Z pewnością jest to z naszej strony rodzaj spon-
tanicznego postrzegania – mówią. – Każdy widzi jakiś przedmiot 
nieco inaczej, ale źródło inspiracji jest zawsze to samo. Profeso-
rowie na uczelniach często 
podkreślali, że nawet sztuka 
abstrakcyjna też ma w niej, w 
naturze, swój początek, choć-
by dlatego, że jeśli szukamy 
gdziekolwiek idealnego pięk-
na, to właśnie ono tkwi w nie-
przewidywalności natury. 

Kształt suchego liścia, płat-
ki kwiatów, pokraczna gałąź… 
Z kawałka gliny Radosław 
wydobywa kształt, Malwina 
dobiera barwę. Powstaje bi-
żuteria. Albo pojemniki. Albo 
świński ryj. Kawałki soczy-
stego arbuza w ceramicznej 
zielonej miseczce wyglądają 

bardziej soczyście – Jesteśmy w stanie stwo-
rzyć coś z najgorszego szamotu – mówią. – Nie zawsze możemy 
zapanować nad tymi emocjami, które powodują, że to, co po-
wstaje, nieco odbiega od naszych początkowych wyobrażeń. Ale 
to nie znaczy, że jest gorsze… może odrobinkę inne. Przecież 

poza naszą pracą i poza naszym 
wpływem pozostaje jeszcze piec, 
skutek jego temperatury, jakieś 
drobinki zanieczyszczeń tlenkami 
metalu tej gliny, która ostateczne-
go koloru nabiera już bez naszego 
udziału, poza zasięgiem wzroku i 
możliwością oddziaływania.

Inna sprawa, że ich goście i 
klienci dokonują przecież wybo-
ru z oferty ich prac posiłkując się 
wyłącznie własnym gustem. – Nie 
zawsze jesteśmy w stanie odgad-
nąć, co się ludziom spodoba – 
przyznają. – Ale wiemy, że ludzie 
chcą się poczuć wyjątkowo, wy-
bierając rzeczy dla siebie i my to 

zapewniamy, bo każdy przedmiot 
jest oryginalny i jedyny. Nie tylko 
dlatego, że rzadko można spotkać 
choćby bransolety ceramiczne, a 
my je wytwarzamy, ale głównie 
dlatego, że każda z nich jest od-
mienna.

- A czy nie odczuwacie lęku, że 
trudno będzie się rozstać z przed-
miotami, które są dla was tak 
ważne i niepowtarzalne?

- Kiedy ktoś je wybiera, stają 
się dla niego jeszcze ważniejsze – 
mówią. 

– Ale to prawda – dodaje Mal-
wina. – Są takie obrazy, które są 
podwójnie moje i tych nie sprze-
dam nikomu za nic. Jest choćby 
taki… bardzo pogodny. Pamię-
tam, kiedy go malowałam był 
ponury dzień, za oknem szaro i 
plucha. Malowałam i trochę prze-
nosiłam się do innego świata, a z 
pewnością – powędrowałam do 
innych nastrojów. On zostanie 
przy mnie, ale przecież pracuje-
my właśnie po to, by nasze prace 
być może niosły dla innych ludzi 
podobne emocje.

rzeźba + malarstwo = ceramika
i małżeństwo…

Enolog – winoznawca zajmujący się uprawą winorośli, sposobami 
określania składu poszczególnych gatunków wina, sposobami prze-
chowywania, zasadami degustacji. We Francji – enologia jest jednym 
z kierunków studiów na wyspecjalizowanych uczelniach wyższych.

gershwin i winogrona

Czy wiecie, że…
…”terrorir” – to cel i uświęcenie wysiłków winiarza. Słowo 
to oznacza takie wino, które powstało na skutek najbardziej 
optymalnego doboru winorośli do cech siedliska – gleby, kli-
matu, słońca, opadów, itp.
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Malowanie – to światło i czas. Ale najczęściej 
czas płynie obok, zupełnie niezauważalnie, bo 
kiedy wszystko układa się na płótnie zgodnie 
z intencją, czas się nie liczy, jakby go nie było. 
Ale przecież jest i proces przemijania dotyczy 
wszystkich i wszystkiego. Może dlatego na tych 
moich obrazach, które najbardziej lubię, poja-
wiają się dowody upływu czasu…?

A czy ja się boję przemijania? … Nie. Nie-
kiedy lubię patrzeć w niebo, które dla mnie jest 
naraz symbolem trwałości i upływu czasu, na 
gwiazdy, które pozornie trwają, chociaż wiele z 
nich już dawno zgasło. I wówczas, kiedy patrzę 
w niebo, znikają wszystkie moje lęki. Kiedy my-

- Przyroda mnie wypełnia, a właściwie – natura mnie wypeł-
nia… Edward Szutter zaszył się kilkanaście lat temu w Lubko-
wie, w domu, w którym każdy może się poczuć zatopiony bez 
reszty we wszechogarniającej zieleni. – Właściwie mógłbym stąd 
nie wyjeżdżać – mówi. – I rzadko wyjeżdżam. Tu się czuję naj-
lepiej, chłoną świat i daję się pochłonąć. Wstaję o brzasku, kładę 
się spać o zmierzchu, żyję rytmem dyktowanym przez przyrodę, 
choć czasami trudno przespać całą noc, bo budzą mnie emocje i 
myśli, a one przecież prawie wcale nie śpią…

Dlatego ubóstwia czerwiec, kiedy noc prawie nie zapada, a nie 
znosi listopadowo-grudniowej szarugi. – Nie mogę też przywyk-
nąć do miasta, bo męczy mnie tamten jazgot i wszechobecny po-
śpiech. Ale rozumiem ludzi, którzy – żyjąc na co dzień rytmem 
miasta – nie mogą przetrwać tygodnia w atmosferze wsi. Tu też 
nie ma ciszy, bo przecież są ptaki i świerszcze, ale charakter tego 
tła dźwięków jest zupełnie inny. To są dwa nieprzystawalne i nie-
przenikające się światy. Moim jest mój ogród. 

Malowanie jest dla niego zajęciem bliskim medytacji, bo za-
czyna się od skupienia. I refleksji. – Chcę widzieć najdrobniejszą 
plamkę na przedmiocie, który maluję – opowiada. – Najpierw 
muszę go poznać, musi we mnie zaistnieć, dopiero później malu-
ję. Oczywiście – mógłbym malować z pamięci „martwą naturę”. 
Albo portrety, posiłkując się tylko fotografiami. Mój warsztat, 
doświadczenie na to pozwalają, ale… To nie byłyby portrety, tyl-
ko wizerunki.

Podobne do oryginału, wręcz jak dwie krople wody, jednak 
portret jest czymś więcej, bo przenosi ducha postaci, a nie tylko 
kompozycję plam barw, światła i cieni. W portrecie malarza mu-
szą zaistnieć przede wszystkim relacje między formą przedmiotu 
i materią. I na tym polega różnica.

ślę o swoim odejściu, marzę by to 
nastąpiło właśnie wówczas, kiedy 
patrzyłbym w niebo…

Ale wciąż patrzę w ziemską 
przyszłość. Buduję właśnie wyso-
ko nad ziemią pomost, do które-
go będzie docierało światło, więc 
będę mógł malować tak długo, jak 
słońce pozwoli. I będzie wiatr, na 
którym poczuję się swobodnie, 
w każdym tego słowa znaczeniu. 
Będzie tu beczka z wodą, ogrzewa-
ną przez słońce, bym mógł wziąć 
prysznic, kiedy będzie za gorąco. 
To będzie taki azyl w oazie, którą 
jest dla mnie ogród, z którego będę 
widział i zorzę wieczora, i zorzę 
wschodu słońca. Światło jest dla 
malarza rodzajem niezbędnego 
pokarmu. I tu będę je czerpał peł-
nymi garściami.

W naturze

bogdan Mościcki, burmistrz Wlenia
Są u nas miejsca, o których słyszało wielu, lub niemal każdy, 

jak o Gródku Wleńskim, najstarszym kamiennym zamku w Pol-
sce. Nie można go ominąć. Ale jest też leżący tuż pod nim, wła-
ściwie po drodze  na wzgórze Zamkowe pałac Lenno, z przesym-
patyczną kawiarenką. Pałac odbudowywany od kilku lat z dużą 
starannością, już dziś wygląda pięknie. A jak ktoś już się znajdzie 
na Wzgórzu Zamkowym, to powinien przejść dobrze oznaczo-
nym „szlakiem Świętej Jadwigi”. Według legend, ale i wielu do-
kumentów historycznych optowała ona za rozbudową miejsco-
wości śląskich, według współczesnego języka można powiedzieć 
– lobbowała za nami u swego męża, Henryka, władcy tej krainy. 
Chadzała ponoć na spacery wokół Wzgórza, wrażliwi na historię 
Wlenia odtworzyli szlak tej wędrówki, znaleźli nawet kamień, na 
którym miała odpoczywać podczas spaceru. Może warto pójść 
tym szlakiem? Ale poza tym są przecież i Zapora w Pilchowicach 
ze znaną elektrownią wodną i kilka wsi, skąd roztacza się fanta-
styczny widok na rozfalowane tereny Pogórza, jak Tarczyn, Ra-
domice, Modrzewie… Wszędzie tam są też gospodarstwa agro-
turystyczne, więc można zatrzymać się na dłużej i na własne oczy 
przekonać się, jak tu pięknie.

Burmistrz poleca i zaprasza!
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puchnie nasza biblioteka!
Biblioteka wydawnictw dotyczących Pogórza Izerskie-

go zajmuje już sporą część półeczki z książkami. Ostatnio 
doszły do niej kolejne dwie pozycje, a planowanych jest 
jeszcze kilka przed końcem 2012 r.

Przypomnijmy, że Partnerstwo Izerskie dało dobry tego 
początek, publikując w pierwszych latach nieco mniejsze 
formy, ale z czasem rozwinęliśmy ofertę. Do tego trzeba 
doliczyć m.in. wydawnictwa samych gmin, stowarzyszo-
nych w Partnerstwie, poczynając od pomnikowego, nie-
zwykle efektownego albumu o historii i współczesności 
Siekierczyna, Zaręby i miejscowości w tej gminie. 

We wrześniu 2012 staraniem Partnerstwa ukazała się 
oryginalna książka „Twórcy Pogórza Izerskiego – Artyści i 
Rękodzielnicy”, będąca swoistym przewodnikiem po pra-
cowniach ponad 70 osób zajmujących się rozmaitą twór-
czością. Także we wrześniu, także staraniem Partnerstwa, 
ukazała się nader ciekawa książka o historii Kopańca, w 
gminie Stara Kamienica. Znakomicie uzupełnia wydaną 
wcześniej monografię Starej Kamienicy. A Gmina i Mia-
sto Lwówek Śląski jest wydawcą również wrześniowej pu-
blikacji „Rynek we Lwówku Śląskim na dawnej widoków-
ce i we współczesnej fotografii”. Wbrew tytułowi jest to 
nie tylko album, ale i wartka opowieść o najważniejszych 
zdarzeniach i miejscach centrum tego miasta, które w 
Partnerstwie Izerskim jest prawdziwą perłą architektury. 
Poniżej – trzy okładki książek tyczących obszaru Pogórza 
Izerskiego, wszystkie wydane we wrześniu 2012.

ISBN  978-83-62708-67-3

NA DAWNEJ WIDOKÓWCE 
I WSPÓŁCZESNEJ FOTOGRAFII

W dniach od 7  do 9 września Partnerstwo Izerskie wraz z 
delegacją  Urzędu Marszałkowskiego,  wytwórcami produktów 
lokalnych z Dolnego Śląska, przedstawicielami  muzeum papier-
nictwa w Dusznikach Zdroju oraz  przedstawicielami manufak-
tury bolesławieckiej  zagościło u naszych sąsiadów zza Odry  na   
targach  podczas XXI Dni Saksonii w miejscowości Freiberg.

Targi rozpoczęła przepiękną parada, w której wzięli udział ko-
lorowo i finezyjnie  poprzebierani uczestnicy. W barwnym po-
chodzie  nie zabrakło  przedstawicieli Dolnego Śląska, których 
reprezentowała  nietuzinkowa grupa Glinoludów (ludzie po-
malowani  gliną) ze Stowarzyszenia Bolesławieckiego Centrum 
Inicjatyw Lokalnych „VIA Sudetica” pod dowództwem Bogda-
na Nowaka, wieloletniego  asystentem słynnego mima Marcela 
Marceaux.      

 Nasze  stoisko w drugim dniu targów odwiedził Marszałek 
Dolnego Śląska, Rafał  Jurkowlaniec oraz premier Saksonii, Sta-
nislaw Tillich, który zapoznał się z obszarem oraz  działalnością 
Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie. W trakcie odwie-
dzin naszego stoiska Goście mieli okazję skosztować specjałów 
lokalnych wytwórców z terenu LGD. Podczas targów zachęcali-
śmy uczestników do degustacji wyrobów  lokalnych wytwórców 
Pogórza Izerskiego oraz rozdawaliśmy publikacje wydane przez 
nasze Stowarzyszenie zachęcając tym samym do odwiedzin rę-
kodzielników, wytwórców oraz zapraszając na  wypoczynek  na 
Pogórzu Izerskim.  

Targi Freiberg 2012

Kiedy człowiek kończy 60.rok życia, usiłuje z reguły zwolnić 
tempo działań, szukać odprężenia po latach pracy zawodowej, 
szczególnie, kiedy była ona intensywna i nawet fizycznie trudna, 
jak – nie przymierzając – górnika.

Józef Sontowski, górnik z Bytomia z 20-letnim stażem w ko-
palni, później nauczyciel w hałaśliwej (bo przecież tylko takie 
istnieją) szkole, mając 63 lata postanowił… przyspieszyć. Dał się 
namówić do udziału w wyborach samorządowych, został bur-
mistrzem Zawidowa i rozpoczął bodaj najintensywniejszy okres 
swego życia. I niezależnie od tego, co robił wcześniej, potomni 
zapamiętają tę postać z Jego ostatniej dekady.

Pisano o nim „najstarszy burmistrz w Polsce”, jakby to było 
najważniejsze. W tym przypadku nie PESEL (rocznik 1939), a 
żywotność stanowiła o charyzmie, a w konsekwencji o tym, że 
pełnił swoją funkcję, niezagrożony przez „demokrację” przez trzy 
kadencje. Gdyby żył, zapewne pełniłby ją nadal.

Trudno się dziwić, skoro to właśnie On na Pogórzu Izerskim 
był burmistrzem aż tak nietuzinkowym i przełamywał wszelkie 
konwencje i łamał konwenanse. Wypowiedział wojnę tzw. poj-
mowaniu prowincjonalizmu, uznając, że to tylko niedostatek wy-
obraźni, a nie miejsce na mapie. Otworzył Zawidów na szansę, 
jaką stały się pieniądze z funduszu unijnych, dzięki temu w ma-
leńkim Zawidowie powstało kilka inwestycji, których nie mogły 
(i wciąż nie mogą) dorobić się możniejsze z pozoru gminy. W 
2006 roku otwierał zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków, rok 
później – nowoczesny Zakład Uzdatniania Wody, w 2009 – jesz-
cze bardziej nowoczesną halę sportową.

Dla J. Sontowskiego bowiem – górnika i nauczyciela – ważne 
były pospołu i duch, i materia.

O tym, jak niekonwencjonalność w działaniu była wyrazi-
sta, świadczą wspomnienia nieżyjącego już także posła, Jerzego 
Szmajdzińskiego, równie oryginalnego w poczynaniach. – Zda-
rzyło się – wspominał ten ostatni – że zostałem zaproszony na 
otwarcie gminnej inwestycji, która to uroczystość wypadała dwa 
dni po wyborach parlamentarnych. Trochę nieprzytomny po 
kampanii wyborczej przyjechałem do Zawidowa, ku powszech-
nemu zdziwieniu. Wszyscy bowiem uważali, że poseł przyjeżdża 
„w teren” przed wyborami, starając się o głosy, ale nie tuż po, kie-
dy został właśnie wybrany. Ale przecież nie mogłem nie przyje-
chać do Józka… 

Ale serca „swoich” mieszkańców burmistrz J. Sontowski pod-
bił nie tylko (a może nawet – nie przede wszystkim) rozmachem 
inwestycji, a tym, że w kilkanaście miesięcy… rozwiązał problem 
bezrobocia. To się nie udaje nikomu, ani w makro-, ani w mikro-
skali. A jednak…

W 2005 roku, jak dowodzą statystyki, wskaźnik bezrobocia w 
tej gminie przekraczał 26 %. Dużo za dużo. Niby niedaleko było 
do bogatej Bogatyni, jeszcze bliżej do rzutkiego Zgorzelca, ale oba 
te kierunki nie gwarantowały sukcesu. Okazało się, że najbliżej 
jest do… japońskich przedsiębiorców, inwestujących w Czechach, 
tuż za miedza.

Japończycy (i Niemcy, też tam inwestujący) potrzebowali pra-
cowników, Czesi nie wystarczali. Ale jak poski bezrobotny ma się 

prowincja – to tylko niedostatek wyobraźni
PeSel? Jest tylko ciągiem jakichś znaczków…

nie pogubić w japońskiej firmie po czeskiej stronie? Burmistrz 
Sontowski, „staruszek” w wieku wówczas 66 lat, kiedy to kole-
dzy-górnicy skupiają się na hodowli gołębi, wymyślił, że stworzy 
Gminne Centrum Informacji, które będzie pomagać w przeła-
mywaniu wszelkich barier – mentalnych, kulturowych, języko-
wych… Sam odwiedzał przedsiębiorców, był dobrym duchem 
tej inicjatywy i pomostem dla „swoich” bezrobotnych. Dyskret-
nie dbał o warunki zatrudnienia, weryfikował wiarygodność 
kontraktów, itp., itd. Sprawił, że to nie zawidowianie jeździli do 
Czech, a przedsiębiorcy przyjeżdżali do Zawidowa. W dwa lata 
zatrudniło się w ten sposób prawie 1.200 osób, w tym ponad 500 
z samego Zawidowa. Poziom tutejszego  bezrobocia spadł do  
niespełna 4 proc. Dla porównania – to przeszło dwa razy mniej, 
niż we Wrocławiu, uznawanym za „Mekkę na rynku pracy”.

A burmistrz, niejako przy okazji doprowadził do zmoderni-
zowania miejskiego stadionu, bo skoro lokalny klub piłkarski 
wywalczył miejsce w IV lidze, to warto było zainwestować także 
w piłkarzy. A że „po drodze” zdarzył się i „orlik” i boisko wielo-
funkcyjne przy Zespole Szkół, to przecież nikogo nie zdziwiło, 
bo wiadomo, że burmistrz w grze o Zawidów jest w stanie wy-
grać każdy mecz. Nikogo też nie dziwiło, że o polskim burmi-
strzu jednego z najmniejszych miast w Polsce pisały niemieckie 
gazety.

Przegrał z chorobą. I to była jego jedyna przegrana w Zawido-
wie. Niebawem pod obrady Rady Miejskiej trafi projekt uchwały 
o nadaniu mu pośmiertnie godności Honorowego Obywatela 
Miasta. Wprawdzie byłoby niestosowne wyrokować o wyniku 
głosowania w tej sprawie, ale chyba można go przewidzieć.
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uchronić duszę szyfoniery

starych mebli 
nowy blask

(Wojcieszyce, gmina Stara Kamienica) Stare meble mają swo-
ją duszę. Ale też te meble mogą być tak odnowione, by nie umknę-
ły gdzieś te drobiazgi, które sprawiają, że właśnie do tych mebli 
lgniemy, choćby wzrokiem.

- Trudno nie lgnąć – mówi Adam Czajkowski, który od lat zaj-
muje się ich renowacją. – Te, które dotrwały do naszych czasów, 
świadczą nie tylko o mistrzostwie stolarzy, ale i o stylu, o epoce… 
Trafiają do mojej pracowni gotyckie skrzynie, barokowe i rokoko-
we szafy, biedermeierowskie szyfoniery i komody. Zdarza się i fotel 
„empire”, i efektowna szafa w stylu „boulle”…

Od rozmaitości sprzętów, które poddawane są odnowieniu w 
wojcieszyckiej pracowni kręci się w głowie. Tym bardziej, że z 
meblami związana jest najczęściej wyszukana etykieta. Szyfonie-
ra – dla przykładu – to okazała komoda z siedmioma szufladami. 
Nie sześcioma, nie pięcioma, a siedmioma, by staranna pani domu 
mogła trzymać bieliznę na każdy dzień tygodnia. Komody z kolei 
miały najczęściej 3 szuflady, zdarzały się mieć dwie lub cztery, ale 

większej dowolności w tej sferze też nie było. A wspomniany styl 
„boulle” oznaczał intarsjowanie powierzchni mebli mozaiką z bla-
chy mosiężnej i szylkretu, powstałego z żółwiowej skorupy.

- Dlatego też – wyjaśnia A. Czajkowski – nie jest obojętne, czy 
uzupełnimy ubytki w okleinie nowymi fragmentami, czy pozy-
skanymi z tak samo starych, ale mniej wartościowych mebli. Sta-
re drewno w wyniku upływu czasu zyskuje taką barwę, jakiej nie 
sposób uzyskać mimo najnowocześniejszej chemii. Większość 
mebli odnawianych jest na zlecenie antykwariuszy i handlarzy, ale 
czasami podejmujemy się tej pracy dla prawdziwych kolekcjone-
rów i wtedy taka robota, nawet najżmudniejsza, jest wyjątkowo 
przyjemna. Wiemy, że taki mebel stanowi dla właściciela ogromną 
wartość, nie tylko finansową.

Pracownia Adama Czajkowskiego ma najwięcej zleceń z zagra-
nicy. Ale w samej Jeleniej Górze i w najbliższych okolicach też nie 
brakuje dowodów pracy nad szczególnie wyszukanymi meblami, 
choć niektóre prace trudno uznać za meble. – Cztery stalle z ko-
ścioła pw. św. św. Erazma i Pankracego właśnie my mieliśmy oka-
zję odnowić. Szczególnie jedna była kłopotliwa, bo – nim stanęła 
znowu w kościele – trzymano ją przez długie lata w domu kate-
chetycznym, między deskami z budowy, a rusztowaniami. W „sali 
toastów” USC w Ratuszu też są empirowe meble odnawiane u nas. 
A jedną z trudniejszych prac było odnowienie pokrywy barokowej 
chrzcielnicy z kościoła w Wojcieszycach. Wykonana z miękkiego, 
lipowego drewna, zainfekowana szkodnikami pomalowana kilko-
ma warstwami farby olejnej, była dla nas wyjątkowo wymagająca.

- Meble są i zawsze były jedną z przesłanek kultury – mówi A. 
Czajkowski. – W jakimś stopniu są odbiciem osobowości właści-
ciela mieszkania. Oczywiście, nie każdego nawet wrażliwego czło-
wieka, stać na wyszukane komplety zabytkowego wyposażenia, ale 
o urodzie mebli nie zawsze świadczy cena. Zresztą… w meblar-
stwie mody się zmieniają. Są okresy, kiedy w modzie jest barok, 
potem następuje okres secesji, art deco… Chodzi o to, by każdy z 
nas znalazł swój styl, swoją harmonię umeblowania mieszkania, 
czy domu. A nasza praca pomaga wielu cieszyć się tymi samymi 
meblami przez wiele pokoleń.
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Wprawdzie w myśl prawa karnego jest to poważne przestęp-
stwo, ale… skoro Minister Sprawiedliwości w telewizorze ogłosił, 
że „literę prawa ma w nosie” (i tak dziękujemy, że się pohamował 
i nie wskazał innego organu), to i my możemy sobie pofolgować. 
Tym bardziej, że na swoje usprawiedliwienie mamy, iż te kartki z 
życzeniami ślubnymi mają już prawie sto lat i pokazane były pu-
blicznie na jednej z wystaw. A my pokazujemy je tylko dlatego, że 
sa ciekawe, bowiem goście weselni życząc oczywiście mnóstwo 
szczęścia nowożeńcom składali owe życzenia na kartach patrio-
tycznych, żeby nie powiedzieć – propagandowych.

W że sierpień i wrzesień, w naszej tradycji „ślubne” miesią-
ce, kiedy wiele par mówi sakramentalne „TAK”, to tym bardziej 
czujemy się upoważnieni do takiej prezentacji. Jednocześnie 
obiecujemy prezent - sugerujemy kandydatom na nowożeńców 
z Pogórza Izerskiego, by zaprosili nas na swój ślub. PIERWSZA 
PARA, KTÓRA ZAPROSI NASZEGO FOTOREPORTERA NA 
SWÓJ ŚLUB OTRZYMA W PREZENCIE ALBUM ŚLUBNY, A 
FOTOREPORTAŻ Z TEJ UROCZYSTOŚCI BĘDZIE OPUBLI-
KOWANY NA ŁAMACH „ECH IZERSKICH”!!!

A na kartach sprzed dziesiątków lat – życzenia.
 (1) Wiele szczęścia i słodyczy, a za rok niech chłopak krzyczy! 

– tego życzyli Bednarkowie w styczniu 1931 r.         

(2) Młodej parze szczęść Boże – Wieczorkowe, w lutym 1930 r. 
życzyli na kartce z napisem „cel narodowy i dobroczynny”, z wi-
zerunkiem A. Mickiewicza i podpisem „On kochał cały naród”

(3) „Za honor i Ojczyznę” + portret księcia Józefa Poniatow-
skiego oraz życzenia: „Niech Wam szczęście wiernie służy słońce 
niech się w byt Wasz wplata, wiecznie młodzi, wiecznie zdrowi, 
bądźcie Państwo w setne lata” – tego życzyli Halemscy w lutym 
1930 r.

(4) Gen. Dąbrowski i szarfa z napisem „Nie rzucim ziemi skąd 
nasz ród”, to kanwa życzeń z 1931 r. w krótkiej sentencji – „Szczę-
ścia bez miary dla młodej Pary” pod którymi podpisali się Zie-
lińscy.

Takich kart zachowało się sporo, choć można przypuszczać, że 
ich adresaci już odeszli. Jeśli żyją – mają zapewne ponad 100 lat. 
Czy po nowożeńcach 2012 zostaną podobne pamiątki? Trudno 
przesądzać. Z pewnością jednak Młode Pary, które decydowały 
się na ślub w powoli mijającym 2012 roku, a i te, które będą to 
czyniły w latach kolejnych nie otrzymują już kart, na których ra-
dosne życzenia przeplatają się z przypomnieniem potrzeby pa-
triotyzmu. Mało tego – wiele z nich wkrótce po ślubie wyjedzie 
do Niemiec, czy na Wyspy. Niektórzy wręcz przyjadą na swój 

ślub do rodziców i kilkanaście godzin później polecą znowu do 
Nowego Jorku, Norymbergi, czy Paryża, bo tam mają swój dom. 
Czy to lepiej, czy gorzej…? Trudno przesądzić. Z pewnością – 
inaczej…

Ale żeby nie poddać się takim refleksjom chcemy wszystkim 
Młodym Parom zaprezentować naszą kartkę ślubną, kartę Part-
nerstwa Izerskiego, z boćkiem, którego uchwyciliśmy lecącego 
nad Brunowem, nieopodal Lwówka Śląskiego. Mamy takich ty-
siąc! Kto się zgłosi po pierwszą?

W jednym z niedawnych numerów „Ech 
Izerskich” pisaliśmy o skomplikowanej historii 
uli figuralnych ze wsi Dworek pod Lwówkiem 
Śląskim. Nie chcemy się powtarzać, można ten 
tekst odnaleźć w internecie. Ale życie dopisuje 
kolejne rozdziały naszej Gazety, a my chcemy 
za owym życiem nadążać.

Ule bowiem powróciły do Dworka. Już nie 
takie same, mocno odmienione, ale nawiązu-
jące do tych, które zdobiły tę wieś i rozsławiły 

Dworek. Wieś, która odzyskała ule
ją w połowie Europy. Jak wielką przeszły meta-
morfozę? – możemy się przekonać na jednym 
przykładzie, bo sami Czytelnicy mogą porów-
nać pierwowzór ula, stojący dziś w Muzeum 
Etnograficznym we Wrocławiu i nową postać, 
która stoi w Dworku. Dla malkontentów, którzy 
zawsze się znajdą i będą mówić, że te nowe są 
nie takie jak trzeba mamy jedną radę – ZRÓB-
CIE LEPSZE. Wówczas z całą pewnością bę-
dziemy Wam wszyscy wdzięczni i obiecujemy, 
że będziemy popularyzować takie inicjatywy.

Zdradzamy tajemnicę korespondencji!!!
i deKLaruJeMy preZent
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14.500 kilogramów legendy
Czy legenda może mieć swoją wagę? Oczywiście, nawet ciężar. 

Nie tylko gatunkowy. Sulików – poza domami przysłupowymi 
– słynie z kamieniołomów bazaltu. Z niewiadomych powodów 
sulikowski rynek ozdobiony był przez lata skałą… piaskowcową. 

W trakcie niedawno rozpoczętej przebudowy rynku tej miej-
scowości (dawniej – miasteczka) postanowiono ustawić w cen-
trum placu skałę bazaltową, a wokół ułożyć – także bazaltową 
– kostkę. Skała bazaltowa o wadze ok. 14,5 tony będzie wkrótce 
uzupełniony o okolicznościową tablicę (chociaż i bez niej wyglą-
da świetnie). A że bazalt stanowi o legendzie Sulikowa, to frag-
ment skały jest jej swoistym ucieleśnieniem. 

A piaskowcowy blok, stojący dawniej w rynku nie został znisz-
czony. Będzie pełnił rolę „witacza” w zabytkowym domu „Ostry 
Narożnik”.

770 lat w 770 minut
w starej Kamienicy…

izerska gala Folkloru
Tradycyjnie w lipcu odbyła się w Mirsku impreza, która od 

kilkunastu lat gromadzi niemal wszystkie zespoły śpiewacze, 
ale – pomimo elementów rywalizacji – jest przede wszystkim 
świetną zabawą dla uczestników i widzów. Także podczas tego-
rocznych wakacji prezentowało się na mirskiej scenie blisko 20 
zespołów, a ich członkowie (głównie członkinie) i przed wej-
ściem na scenę, i po zejściu z niej emanowały wigorem i ener-
gią. Widać – folklor krzepi.

Zdarzyło się na Pogórzu:

nowe zdrowie w Gryfowie

Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Olszyny (pisaliśmy o 
niej w poprzednim wydaniu „Ech Izerskich” we wrześniu aż 
dwa razy wyjeżdżała zagranicę. W III Polsko-Niemieckich 
Spotkaniach Orkiestr Dętych zajęła I miejsce. Z kolei w cze-
skim Żeleznym Brodzie nie odbywała się już rywalizacja, ale 
muzycy w Olszyny, zaproszeni specjalnie, stanowili ozdobę 
tamtejszego Święta Szkła i Muzyki, imprezy, która udanie łą-
czy tak dwa odległe – zdawałoby się – rodzaje twórczości.

Stara Kamienica jest faktycznie nobliwą miejscowością, wła-
śnie jej „stuknęło” 770 lat… Ta wieś (gmina) leżąca na południo-
wej granicy Partnerstwa Izerskiego, ale w geograficznym sercu 
Pogórza Izerskiego przyciąga wielu gości i poprzez barwne ży-
ciorysy i pasje jej mieszkańców (o niektórych pisaliśmy i piszemy 
także w tym wydaniu „Ech Izerskich”), i poprzez swoją wyjątko-
wą historię.

Ona właśnie, a precyzyjnie – ruiny zamku w Starej Kamieni-
cy stanowiły tło kalejdoskopu zdarzeń, jaki uczestnicy spotkania 
mogli oglądać, od strojów, obyczajów, przez przedmioty i mu-
zykę.

Kolorowe średniowiecze stanowiło studnię inspiracji dla ani-
matorów tego spotkania. Muzyka średniowiecza, wykonywana 
przez zespoły odziane w stroje z epoki, pokazy walk rycerskich, 
rekonstrukcja scen zdobywania miejscowego zamku, obozowi-
sko średniowieczne z prezentacją rzemiosła, itp., itd., wzbudzały 
ogromne zainteresowanie. Zapewne także – co jeszcze ważniej-
sza – skłaniały do refleksji nad wartością spraw minionych.

Ale przecież wiek XXI ma swoje prawa i był równie efektownie 
prezentowany. Udało się tego nie pomieszać dzięki przemyślanej 
organizacji i podziałom obszarów prezentacji. O ile zamek po-
dejmował stare wieki, to folwark by królestwem współczesności, 
gdzie znalazł swoje dobre miejsce i kabaret ADECHADE, zespół 
Citygirls, itp.

Stara Kamienica w swojej przeszłości z pewnością nie widzia-
ła gości z tak dalekiej zagranicy, jak Malezja, a z okazji swego 
jubileuszu miała tę szansę, kiedy występowały studentki z tego 
egzotycznego kraju. Karkonosze reprezentował zespół folkowy 
„Szyszak”, a muzykę bardzo współczesną – zespół The Presja.

Wprawdzie trudno jest zamknąć siedem wieków w niewiele 
ponad pół doby (tyle w przeliczeniu ma 770 minut), ale… Stara 
Kamienica odmłodniała w tym czasie i są ogromne szanse, że 
kolejny, jeszcze bardziej okrągły jubileusz będzie co najmniej tak 
samo efektowny.

szukamy starych fotografii
w Zawidowie i nie tylko 

Jak wyglądał Zawidów, gdzie spacerowali jego mieszkańcy, jak 
byli ubrani? Przed wojną, po wojnie, pierwszej i drugiej? Jak wy-
glądały dawne uliczki i domy? O tym mówią dziś tylko dawne 
widokówki i zdjęcia, które znajdują się z reguły w prywatnych 
rękach i stanowią cenne, osobiste pamiątki. Urząd Miejski w Za-
widowie za naszym pośrednictwem zwraca się do mieszkańców 
Pogórza Izerskiego, nie tylko mieszkańców tego miasta o udo-
stępnienie oryginałów zdjęć lub ich kopii. Po skanowaniu pa-

Za kilkanaście dni (w październiku br.)otworzy się ośrodek 
WPZOZ, w rozwinięciu – Wielospecjalistyczny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej w Gryfowie Śląskim, ale nadzorowany 
będzie przez Zgorzelec. – Zaproponowano nam dobre warunki 
– powiedział burmistrz Gryfowa Śl., Olgierd Poniźnik. – Obiekt, 
który wybudowaliśmy za ok. 3 mln zł, zostanie wyposażony przez  
zgorzelecki ZOZ w sprzęt za 2 mln zł, powstanie tam 14 porad-
ni specjalistycznych, w tym USG, RTG, tomograf komputerowy, 
i in. Przez ostatnie lata mieliśmy spore kłopoty z utrzymaniem 
właściwych standardów opieki zdrowotnej, mam nadzieję, że ta 
inwestycja przerwie impas.

miątek będą one oddane właścicielom. Prosimy o kontakt e-mail: 
pmzawidow@wp.pl lub telefoniczny – 75-77-88-282, wew. 115.

Ale na marginesie tej sprawy Redakcja „Ech Izerskich” ogłasza 
także swoją prośbę. Prosimy o udostępnienie fotografii lub daw-
nych widokówek z obszaru WSZYSTKICH 17 gmin Partnerstwa 
Izerskiego. Gdyby okazało się, że nasz wspólny apel – Zawidowa 
i naszej Redakcji przyniesie dobry skutek, to nie jest wykluczo-
ne, że powstanie album „Pogórze na starej widokówce”, którego 
współautorami będą nasi Czytelnicy. Każdy z ofiarodawców daw-
nej widokówki (której oryginał zwrócimy po wykonaniu kopii 
do druku) otrzyma wówczas egzemplarz książki, w której zamie-
ścimy również nazwisko osób życzliwie udostępniających swoje 
zbiory. 
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Lawendowe konfitury 
Czy można sobie wyobrazić, 

że lawenda, którą kojarzymy z 
kwiatkiem płoszącym mole, w 
innych kręgach kulturowych 
uważana jest za roślinę mio-
dodajną, lub wręcz lecznicza? 
Renata Drabowicz z córką, 
uprawiające tę roślinę w Ubo-
czu (gmina Gryfów Śląski) 
znalazły jeszcze jedno zastoso-
wanie – jako dodatek do konfi-
tur. Udało się nam skosztować 
(w imieniu Czytelników) tę 
konfiturę i możemy smak opi-
sać w trzech prostych słowach 
a, b, c – „ambrozja”„bajeczna”, 
„cudniewonna”. Możemy też 
w innych, ale lepiej samemu 

spróbować konfiturę z truskawek z dodatkiem lawendy, bo po 
co tu słowa?

Powiedzieli... pomyśleli?
prezentujemy dalszy ciąg cytatów z posiedzeń ważnych 

gremiów i ważnych ludzi:
- byliśmy jak na dłoni, że nas tam nie ma – refleksja na 

temat targów turystycznych
 - bardzo szybko i sprawnie wpadliśmy, jak śliwka w kom-

pot – ocena wyjątkowo pechowego pomysłu działań jednego 
z wójtów

- (…) próbował między nogami obsłużyć Walcotta (…)” – 
sprawozdawca sportowy na Euro 2012 o Angliku, który chciał 
podać do swego kolegi, omijając obrońcę włoskiego

„osoby zgłaszające się na dozór lub zakaz stadionowy 
muszą okazać dokument tożsamości oraz posiadać własny 
środek piśmienniczy” – taki anons można zobaczyć na komi-
sariacie policji. Stylistyka jest porażająca, zresztą nie wiadomo, 
czy „środek piśmienniczy” to długopis czy papier? Zresztą – 
policjanci mogli dopisać, że „zgłaszający się powinni posiadać 
umiejętność podpisywania się ze zrozumieniem”. Jeśli żądać – 
to wszystkiego.

W tym samym komisariacie policjanci błysnęli „dowcipem” 
w swoim stylu. Na korytarzu, gdzie czekają przecież nie tylko 

Pomniki „od serca”
Są pomniki stawiane „bo tak trzeba”, są monumenty upamięt-

niające sylwetki ludzi powszechnie znanych, a są też takie – „od 
serca”, pomniki-symbole. Na Pogórzu Izerskim tych ostatnich 
jest sporo, żeby wskazać choćby Gołębiarkę na głównym placu 
Wlenia, czy pomnik Sukienników na tzw. Dolnym Rynku Lwów-
ka Śląskiego, swego czasu pomnik dzika w Świeradowie przed 
siedzibą nadleśnictwa, albo i pomnik drzewa, wyciosany w pia-
skowcu, stojący przed Nadleśnictwem we Lwówku… Są też po-
mniki we wsiach – będziemy o nich pisać, tym bardziej, że kilka 
zachowało się bez mała sto lat, jak choćby pomniki pamięci pole-
głych w I wojnie światowej. Zmieniły się granice państw, ustroje, 
a one pozostały. 

Jednym z oryginalniejszych jest m.in. pomnik  „Pamięci Pra-
cowników Cementowni Podgrodzie…” w Raciborowicach, gmi-
na Warta Bolesławiecka.

A czy w Waszej wsi, Waszej gminie są też ciekawe pomniki i 
znacie ich historię. Napiszcie… przyjedziemy.

„Sprzedam gospodarstwo rolne” – taki anons zobaczyliśmy 
na ogrodzeniu jednego z domów w Strzyżowcu, gmina Wleń. 
Obok tablica – „Pszenicę Owies”. Bardzo to zagadkowe. Nie 
wiadomo bowiem, czy pierwsza oferta dotyczyła zbóż, a ziry-
towany brakiem odzewu oferent dorzuca w pakiecie dom, czy 
też zaczął od gospodarstwa, a potem powiedział sobie – „skoro 
koń, to i wóz!” Tak czy inaczej – jest interes do zrobienia. W 
Strzyżowcu.

dwie twarze żniwiarza
Starosta lwówecki, Stanisław Mrówka jest w rolnictwie prakty-

kiem. Nieobce mu jest „powożenie kombajnem”, ale i Kościuszko 
mógłby go zaangażować do roli kosyniera bez specjalnych obaw, 
bowiem kosę ma zawsze na podorędziu. W dodatku dba, by za-
wsze po żniwach były snopy, bowiem niezależnie od przeróżnych 
maszyn i wysokowydajnych kombajnów na dożynki snopy mają 
być i basta! Z jednej więc strony przyłapaliśmy St. Mrówkę na 
koszeniu pola i ustawianiu snopów w Strzyżowcu, z drugiej – na 
dożynkach powiatowych we Lwówku Śląskim, gdzie wystawiane 
były m.in. widoczne na zdjęciu kombajny, zastępujące setki żni-
wiarzy, a mające rozmiary większe, niż niejeden wiejski domek. 
Rolnictwo izerskie niejedno ma oblicze…

… ale numer!!!
Kiedy przejeżdżamy obok wielu domów na Pogórzu Izerskim 

bywamy pod wrażeniem fantazji z jaką ludzie ozdabiają miejsca 
swego zamieszkania. Formuła prezentowania numerów domów 
jest tak bogata, że gdyby chcieć ją tylko wymyślać, to byłoby 
trudno. A one przecież istnieją naprawdę!

I nawet nietrudno się domyśleć – kto w tych domach miesz-
ka, bo – dla przykładu – Ania i Dawid, to ceramicy z Rudzicy, a 
gospodarz domu, który wita swoich gości okazałą figurą woja, to 
Mariusz Drozdek – meblarz ze Świecia, o którym też piszemy w 
tym wydaniu Ech. Czy nasi Czytelnicy znają równie oryginalne 
„wizytówki”. Prosimy o zdjęcia, lub informację – dojedziemy, sfo-
tografujemy, będziemy popularyzować i chwalić.

schwytani podejrzani, ale i świadkowie nie ma krzeseł, ale pod 
oknem (zakratowanym)  zawieszono kartkę „nie siadać na 
parapecie – nie dotyczy wróbli”. Informujemy, że w tej sytu-
acji gołębie czują się nieswojo.

- ulewy deszczów zalały drogi – brzmiała dramatyczna teza 
jednego z obserwatorów powodzi

- ta sytuacja nie zwalnia nas z obowiązku myślenia w każ-
dej sytuacji – to nie do końca klarowne twierdzenie padło w 
wyniku głębokiej refleksji jednego z uczestników sesji orga-
nów samorządowych 

- ta długość będzie krótsza – informacja drogowców na te-
mat przebudowy ważnej arterii

- to były drewniane domki wykonane z drewna – poinfor-
mowano o technologii budowy oryginalnych obiektów służą-
cych ochronie zdrowia i ekologii

- to była reguła często i zawsze stosowana – powiedział 
specjalista omawiający dawne strategie bitewne

- i fakty są takie, że faktów nie ma – to sentencja ministry 
sportu, Joanny Muchy, która lansuje tezę, że skoro dawniej nie 
zdecydowano się w Polsce, by postawić na kilka konkretnych 
dyscyplin, to teraz nie ma „efektów medalowych” na olimpia-
dach

...a dom w pakiecie?


