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Słowo od Redaktora 
Im głębiej wnikamy w rzeczywistość Pogórza – tym 

więcej tajemnic się przed nami ujawnia. Poznajemy co-
raz to nowych twórców, o których m.in. dziś piszemy 
w Gazecie, a teksty o kolejnych czekają na publikację 
w czerwcowym wydaniu, nowe interesujące miejsca 
i zdarzenia. 

Chcemy w „Echach Izerskich” pokazywać to wszyst-
ko także nowym Czytelnikom, bo mamy sygnały, że in-
teresują się naszą Gazetą także ludzie z innych rejonów 
Polski, a niektórzy wręcz z zagranicy proszą o nadsy-
łanie kolejnych numerów, bo nie wystarcza im fakt, że 
każde wydanie „Ech” można przeczytać w całości w in-
ternecie na naszej stronie. 

Kiedy zaczynaliśmy tę pracę, skupialiśmy się na za-
bytkach historii, ciekawych miejscach, a po czterech 
latach jesteśmy przekonani, że jeszcze ciekawsi są zwy-
czajni na pozór ludzie – nasi codzienni sąsiedzi, o któ-
rych można pisać książki.

I takie książki powstają, wzbogaca się „Bibliotecz-
ka Izerska”, o czym też piszemy w tych „Echach”. I będą 
powstawały nowe, już w najbliższych miesiącach – i dla 
dorosłych, i dla dzieci. 

A skoro o tym mowa – książki, których edycje zain-
spirowało Pogórze Izerskie, są też inspiracją do powsta-
wania nowych zjawisk. Wydanie przez nas „Opowieści 
skrzatów izerskich” na tyle zainteresowało dyrekcję 
mirskiego przedszkola, że tamtejszy samorząd już roz-
patrywał sprawę nadania nazwy „Skrzatów Izerskich” 
tej placówce. To dla nas potwierdzenie, że nasza praca 
jest i ważna, i dostrzegalna. Odwiedziliśmy dzieci w tym 
przedszkolu i jesteśmy pod wrażeniem ich rezolutności, 
wiedzy i poczucia humoru, o czym też można przeczy-
tać w tym wydaniu „Ech”, więc zapraszam do lektury.

Redaktor Naczelna Bożena Mulik z Zespołem

Niech Święta Wielkanocne dla wszystkich naszych Czytelników, 
Ich Bliskich i Przyjaciół, a przede wszystkim – Mieszkańców 
Pogórza Izerskiego będą czasem radosnych spotkań, pogodnej refleksji 
o tym, co się zdarzyło, ale też podzielenia się przy świątecznym 
stole nie tylko symbolicznym święconym jajkiem, ale planami 
i marzeniami, bo razem łatwiej i przyjemniej będzie je spełniać.

Zarząd LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo Izerskie” i Pracownicy Biura

Bałwan  pomnikowy
W Warcie Bolesławieckiej wystawiono bałwana, którym 

się zainteresowała nawet telewizja, albowiem miał wyso-
kość 10 m i ważył – jak oszacowano – kilka ton.  Intrygujące 
jest to, że inspiratorem budowy bałwana był znany w całej 
Polsce miłośnik bocianów. Napiszemy o nim w kolejnym 
wydaniu „Ech” i wtedy odpowie na pytanie, czy ten bałwan 
był tylko incydentem podczas wyjątkowo długiej zimy, czy 
też wróci na Pogórze za rok.

Regulamin Konkursu Fotograficznego 
– „Magiczne zakątki Pogórza 

Izerskiego”

Przedmiotem fotografii powinny być  krajobrazy,  
malownicze widoki, ciekawie położone obiekty, 

zabytki znajdujące się na obszarze 17 Gmin LGD 
Partnerstwo Izerskie: 

 Gryfów Śląski, Leśna, Gmina Lubań, 
Lubomierz, Lwówek Śląski, Mirsk, 

Nowogrodziec, Olszyna, Platerówka, 
Siekierczyn, Stara Kamienica, Sulików, 
Świeradów Zdrój, Warta Bolesławiecka, 

Wleń, Zawidów, Zgorzelec.
 

Konkurs trwa do 30 czerwca 2013 r. 
Decyduje moment wpływu  zdjęć, nie data stempla 

pocztowego. Jury konkursu zbierze się 
05 lipca 2013 r. w celu oceny nadesłanych prac.

aglomeracja Jeleniogórska, 
ale z pogórzem izerskim

W jeleniogórskim Ratuszu odbyło się 27 marca 2013 
kolejne spotkanie sygnatariuszy aglomeracji Jeleniogór-
skiej, to znaczy burmistrzów i wójtów miast i gmin m.in. 
wchodzących w skład partnerstwa izerskiego. Idea Aglo-
meracji powstała w odpowiedzi na niekorzystne dla za-
chodniej części Dolnego Śląska działania Wrocławia, który 
w kolejnym okresie programowania (do roku 2020) chciał 
przejąć znaczną część środków unijnych, by zdynamizować 
swoje tempo wzrostu. Burmistrzowie i wójtowie m.in. z po-
wiatów lwóweckiego i lubańskiego (oraz jeleniogórskiego) 
i starostowie tych powiatów postanowili stworzyć na tyle 
duży związek gmin, by móc skutecznie zabiegać o środki na 
wspólne projekty.

Trzydzieści samorządów podpisało deklarację przystą-
pienia do Aglomeracji Jeleniogórskiej, wstępnie zapisując, 
iż wspólnie będą działać na rzecz podniesienia jakości życia 
mieszkańców, stworzenie kompleksowego systemu komu-
nikacyjnego łączącego obszar Aglomeracji z centrum Polski 

Dok. na str. 14
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Rodzice dostali najpierw kawę, 
herbatę, ciasta, a kto chciał – to 
bigos, galaretki, itp. frykasy. 
mogli sami ocenić, czy ich dzie-
ci potrafią gotować i podawać 
do stołu. Tym bardziej, że za-
siadali za stołami oznaczonymi, 
znakami klasy, której uczniami 
są ich dzieci. później dyrektor, 
Zofia Rak opowiedziała, co 
się w szkole zdarzyło, a co się 
zdarzy. Liczny, zaproszony aż 
z Bogatyni zespół zaśpiewał, na 
koniec dyrektor opowiedzia-
ła kilka anegdot o uczniach, 
przyjętych szczerym śmiechem 
i… już można było rozejść się 
do klas na… wywiadówkę, dowiedzieć, co też pociechy 
„zmalowały” w pierwszym semestrze. 

Wywiadówka semestralna w Zespole Szkół w Biedrzy-
chowicach zaczęła się zupełnie inaczej, niż w przeciętnej 
szkole. Ale i ta placówka jest nieprzeciętna, nawet jej hasło 
„Szkoła nie z tej ziemi” w pewnym stopniu oddaje atmos-
ferę spotkania rodziców i uczniów.

– W ubiegłym roku – powiedziała Zofia Rak – w szko-
le przeprowadzono remonty za ponad 300 tys. zł, na czym 
skorzystał internat, obiekt samej szkoły, biblioteka, itp. Od 
kwietnia 2013 r. rozpocznie się adaptacja części zabytko-
wych budynków przyszkolnych, a dobudowa do nich in-
nych, żeby cały przyszły kompleks, który pomieści halę 
sportową za 6,5 mln złotych nie odbiegał stylem architek-
tury od pałacu, w którym pracuje sama szkoła. Od wrze-
śnia 2014 będzie tu hala sportowa także „nie z tej ziemi”. 
Nawet Konserwator Zabytków dał się przekonać do takiej 
wizji.

Ale już dziś, zanim powstanie hala, ta szkoła, która 
jest jedną z nielicznych na Pogórzu nadzorowanych bez-
pośrednio przez Urząd Marszałkowski, może szczycić się 
niekonwencjonalnymi działaniami. Młodzież wyjeżdża na 
praktyki i targi hotelarskie i gastronomiczne we wszystkie 
miejsca, gdzie to jest tylko możliwe, łącznie z zagranicą. 
W samej szkole prowadzone są specjalistyczne kursy – ba-
rysty, barmana, carvingu, a nawet kuchni molekularnej, co 
oznacza w pewnym uproszczeniu – jak ugotować obiad, by 
nie tracić witamin, za pomocą ciekłego azotu? Jeśli dodać 
do tego naukę języków branżowych (angielskiego i nie-
mieckiego), żeby umieć „poruszać się” w zawodzie także 
w innych realiach, niż rodzime, projekty zawodoznawcze 
(„Wielkanoc na diecie”), kursy organizatorów czasu wol-
nego i dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminów 
zewnętrznych, to będziemy mieli z grubsza obraz biedrzy-
chowickiej szkoły.

– Mogłabym wyliczać dłużej – powiedziała Zofia Rak 
– ale wspomnę o kilku choćby sprawach. Chcemy „otwie-
rać” uczniów na wszelkie „okołokuchenne” działania, stąd 
m.in. taki projekt jak „Historia polskiego smaku”, w trakcie 
którego nawiązujemy i do menu, i do atmosfery przesław-
nych „obiadów czwartkowych” króla Stanisława. W 2012 r. 
powstała u nas pracownia hotelarska, a w ramach projek-
tu „e-szkoła” – mobilna pracownia elektroniczna. Dzięki 
stworzonej tam platformie także rodzice mogą zamieszczać 
swoje przemyślenia na nasz temat. Mogę powiedzieć więc 
z całą pewnością – jeśli ktoś chce się z nami dobrze uczyć, 
to z ma tutaj wszelkie możliwości.

Rodzice słuchali z uwagą, popijając kawę, która i bez 
specjalnych kursów barystycznych wydawała się znakomi-
ta. Można więc sądzić, że jeśli ich dzieci będą tłumaczyć 
swoje stopnie, które „mogłyby być lepsze” trudnościami 
w zrozumieniu treści lekcji, to trudno będzie dać wiarę ta-
kim usprawiedliwieniom.

– Ale nie chodzi o przekomarzanie się, czy można lepiej 
– powiedziała dyrektor Zofia Rak – bo zawsze można lepiej. 
I wielu naszych uczniów, bez żadnych specjalnych zachęt 
to udowadnia. W książce „Produkty regionalne i trady-
cyjne”, w których podano szczególnie efektowne receptury 
autorstwa młodych kucharzy nie zabrakło także uczniów 
z malutkich Biedrzychowic. M.in. „Królewski Raj” Magdy 
Marczak, który podbił jurorów smakiem żeberek z farszem 
żurawinowo-chrzanowym w marynacie m.in. z miodu… 
Szczegółów nie zdradzamy, możemy tylko powiedzieć, że 
z pewnością ta potrawa zasługuje na swoją nazwę.

A tekst o pałacu, w którym mieści się szkoła, ilustro-
wany zdjęciami z najefektowniejszych elementów wystro-
ju tego imponującego 
zabytku – zamieścimy 
w kolejnym, czerwco-
wym wydaniu „Ech 
Izerskich”. Tę Szkołę 
bowiem, podobnie jak 
serwowane tu potra-
wy, należy smakować 
w niedużych porcjach.

P.S. Wywiadów-
ka dla większości 
uczniów zakończyła 
się sukcesem. Nie tyl-
ko kulinarnym.

walne zgromadzenie LGD
Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia w ubiegłym 

(już) roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Sto-
warzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie. Pomimo, że śniegi 
zasypały dojazdy, to zebraliśmy się niemal w komplecie, 
w dodatku – gminy były reprezentowane przeważnie przez 
burmistrzów i wójtów.

– Przyjechaliśmy z dwóch powodów – mówili otwarcie. 
– Po pierwsze, Stowarzyszenie jest już ważnym elementem 
działalności samorządowej na Pogórzu Izerskim, jego pra-
ca jest transparentna i racjonalna, a efekty – widoczne. Po 
drugie – dzięki temu właśnie jesteśmy gronem sojuszni-
ków i dobrych znajomych, żeby nie powiedzieć – przyja-
ciół, którzy mają szansę także na tym forum porozmawiać 
o przeróżnych sprawach, ważnych dla naszych mieszkań-
ców, coś podpowiedzieć, o czymś się dowiedzieć. A po 
trzecie – LGD jest w naszym imieniu animatorem wielu 
działań integracyjnych i promocyjnych, których dobre 
skutki po kilku latach już są widoczne dla każdego.

Do tych „dobrych skutków” wielu zebranych zalicza też 
kwartalnik „Echa Izerskie”, bo zamieszczamy informacje 
o ludziach, którzy przez lata pozostawali nieznani, nawet 
na terenie własnych gmin. Dziękujemy za tę ocenę.

Podczas Zgromadzenia, które odbyło się w niezwykle 
malowniczym gospodarstwie „Agroryb” w Gryfowie Ślą-
skim rozmawiano m.in. o finansowaniu programu „Odno-
wa Wsi” w przyszłości, tzw. małych projektach i in. A do 
Rady Programowej „Partnerstwa” w miejsce dwójki przed-
stawicieli, którzy zakończyli w niej pracę dokoptowano Ju-
stynę Jasińską z Nowogrodźca i angelikę Suchecką z Su-
likowa – obie dobrze znające się na projektach, pozyskiwa-
niu i rozliczaniu środków unijnych. Walne Zgromadzenie 
prowadziła Bożena mulik.

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. . .
Słodkie (złego?) początki

wywiadówka w Biedrzychowicach

 

Ruszyliśmy z kopyta!!!
LGD Partnerstwo Izerskie podjęło projekt współpracy 

w ramach PROW 2007-2013. Od września 2012 r. LGD 
Partnerstwo Izerskie realizuje kolejne etapy tego projektu 
pt.: Szlaki Konne Orężem Turystyki (SZKOT). Partnerami 
są Stowarzyszenie LGD Bory Dolnośląskie i Fundacja Po-
rozumienie Wzgórz Dalkowskich. Od stycznia do czerwca 
2013  (II etap projektu) zostanie oznakowane ok. 600 km 
szlaku konnego, przygotujemy mapy, przewodniki i stronę 
internetową, która będzie zawierała informacje o szlaku 
(możliwość pobrania trasy w formacie GPS). Szlak zosta-
nie także wyposażony w zagrody dla koni i wiaty dla ludzi. 
W zagrodzie będzie można zamknąć konie podczas posto-
ju, a pod wiatą przygotować posiłek. 

– Jaka jest recepta na to, by funkcję wójta gminy, pod-
dawanego ocenie wyborców co cztery lata piastować ponad 
ćwierć wieku? – zapytaliśmy o to jedyną osobę, która (nie 
tylko na Pogórzu) może w tej sprawie udzielić wiarygodnej 
odpowiedzi – wójta Gminy Zgorzelec, Kazimierza Janika. 
Doświadczenie w kierowaniu administracją lokalną ma 
zresztą dłuższe, bo zaczął dokładnie w 1980 r. w Leśnej, jesz-
cze w czasach „małodemokratycznych”, a od 1986 r. kieruje 
Gminą Zgorzelec.

– Recepta jest bajecznie prosta – powiedział. – Trze-
ba wdrażać nowoczesne rozwiązania zawsze szybciej, niż 
robią to inni, dbać o to, by w każdej wsi prawie każdego 
roku pojawiało się coś, co jest przydatne mieszkańcom, 
wspierać… opozycję, bo nawet jeśli jest czasami złośliwa, 
to bywa, że wskaże coś, co jest warte uwagi i poprawy, 
szukać pieniędzy dla gminy wszędzie, gdzie one mogą 
być, to znaczy – wszędzie. 

a reszta? Sama się ułoży. 
Wychowany na opolskiej, „porządnie poukładanej” wsi 

przyjechał na Dolny Śląsk i miał to szczęście, że ufali mu 
kolejni zwierzchnicy i podwładni. Zwierzchnicy stawiali 
młodego rolnika przed trudnymi zadaniami i awansowali 
go w tempie ponadnormatywnym. A podwładni widzieli, 
że nie tylko sobie z kierowaniem radzi, ale jeszcze w dodat-
ku – dba o pracowników.

– Od początku przyjąłem zasadę – mówi – że moje decy-
zje muszą być jasne i zrozumiałe, chociaż czasami bolesne. 
A załogom, którymi kierowałem należy się w odpowiedniej 
proporcji i kolejności: trudna praca, możliwie solidne wy-
nagrodzenie i – w wolnym czasie – dobra rozrywka. Ci, któ-
rzy rozumieli kolejność – byli uczciwie oceniani, a ci, którzy 
jej nie rozumieli – też byli oceniani, równie uczciwie, tylko 
inaczej. Ale że kryteria dla wszystkich były takie same, to 
wszyscy wiedzieli, czego się mogą spodziewać.

Wójt Kazimierz Janik uważa, że „jego” gmina zasłu-
guje na wszystko, co najlepsze. I powinna to wszystko do-
stawać wcześniej, niż inne gminy. – Zbudowaliśmy boiska 
przyszkolne w czasach, kiedy nikomu nie śniły się „orliki”, 
a drogi w gminie powstawały parenaście lat wcześniej, niż 
zaistniały „schetynówki”. W czasach, gdy ówczesne Zakłady 
Energetyczne zastanawiały się, czy na wsiach stawiać oświe-
tlenie uliczne, to myśmy stawiali własne lampy na własnych 
słupach. Dziś nie musimy płacić za obsługę i konserwa-
cję, bo to nasze. Teraz, po tych 27 latach mało kto pamię-
ta, że gmina Zgorzelec była odbierana jako „koniec świa-
ta”, a z pewnością „peryferia Polski”. Myśmy to wszystko 
zmienili, i dziś można przewrotnie powiedzieć, że „od nas 
się Polska zaczyna”. Tu nie było wodociągów i kanalizacji 
w ogóle, dziś wszystkie wsie są zwodociągowane…

– A kanalizacja – pytamy.
– …właśnie – mówi wójt. – Moja praca przez wszystkie 

te lata polegała m.in. na tym, by tu wszystko było najlep-
sze i najszybciej, ale… nie za szybko. Ci z wójtów, którzy 
rzucili się na kanalizowanie bez głowy, to w różnych wsiach 
zafundowali ludziom koszmarne opłaty, wynikające choć-
by z amortyzacji majątku. Myśmy poprowadzili kanaliza-
cję w tych miejscach, gdzie jest to racjonalne. A tam, gdzie 
odległości do poszczególnych gospodarstw są większe, do-
płacaliśmy i dopłacamy do budowy przydomowych oczysz-
czalni ścieków. Wykopać kilkanaście kilometrów rowów 
i nawrzucać tam rur, to prosta sprawa, ale trzeba wcześniej 
policzyć skutki dla wszystkich.

Są jednak sfery, na których wójt K. Janik nigdy nie 
oszczędzał i nie zamierza. To oświata, sport, turystyka i kul-
tura. 

– Kiedy zaczynałem pracę w tej gminie, to właściwie 
szkoły się waliły – wspomina. – I to wcale nie jest żadna me-
tafora, bo zawaliły się dosłownie obiekty szkolne i w Sław-
nikowicach, i w Jerzmankach… Dziś mamy o kilka szkół 
mniej, niż wtedy, ale… Te, które pracują na wsiach, moż-
na bez wstydu pokazać każdemu. A do przedszkola, które 
otworzymy we wrześniu w Jędrzychowicach będziemy mo-
gli zaprosić europarlamentarzystów z Brukseli, żeby im po-
kazać, jak powinna wyglądać taka instytucja. I to też nie jest 
żadna metafora i żadnej w tym nie ma przesady. (o przed-
szkolu – w innej części tego wydania „Ech Izerskich”).

Na ścianach gabinetu wójta, ale też w innych pomiesz-
czeniach – plakietki, statuetki, puchary, dyplomy, certyfika-
ty… – Mamy pewien kłopot – przyznaje K. Janik – bo nie 
ma tego już gdzie stawiać, nawet specjalne szafy nie miesz-
czą tych wyróżnień, ale są wśród nich takie, które wysoko 

cenię. To dowody nowoczesnego podchodzenia naszego 
Urzędu Gminy do spraw najnowocześniejszych technolo-
gii – oświetlenia ledowego, konstruowania platform cyfro-
wych, elektronicznego obiegu dokumentów… Gdyby ktoś 
uważnie porównał daty otrzymywania przez nas tych dy-
plomów z datami ich powszechnego wdrażania, to bez trud-
no zobaczy, że o 2 – 4 lata wyprzedzamy wszystkich. Inni 
uczą się od nas, ale… i ja się też uczyłem od innych.

– Kilka lat temu – wspomina – wracałem z Włoch i zo-
baczyłem na dachach niemieckich wiejskich domów solary. 
Wiedziałem, że w Grecji są powszechne, ale w naszej sze-
rokości geograficznej…? Szybko sprawdziłem, że i u nas 
mogą być przydatne, mimo, że słońca tu mniej, niż w Gre-
cji. Zacząłem dopłacać więc z budżetu gminy po 5 tys. zło-
tych wszystkim, którzy montują solary u siebie. Po co mamy 
zadymiać niepotrzebnie wsie? A i mieszkańcy zaoszczędzą 
na opale.

A wracając do szkół… chciałbym, żeby każde dziecko 
z „mojej” gminy tu poznawało najnowocześniejsze zdoby-
cze techniki, już w swojej szkole. Zbudowaliśmy sztuczne 
lodowisko w Łagowie –„ŁOŚ” – Łagowski Ośrodek Spor-
towy. Nie kupiłem żadnego marnego namiotu, żeby zaosz-
czędzić. Nasz namiot musi być dobry. Wprawdzie kosztował 
przeszło pół miliona, ale jestem spokojny, że konstrukcja 
jest bezpieczna. Od wczesnej jesieni do późnej wiosny sza-
leją tam łyżwiarze, zaczynamy dorabiać się hokeistów. A jak 
już utrzymanie lodu późną wiosną jest bezsensowne ze 
względu na koszty, to zamieniamy lodowisko na rolkowi-
sko. I znowu dzieci tam mają zajęcie. Starszym stworzyliśmy 
siłownie, prawie w każdej wsi. A jeszcze w tym roku skoń-
czymy budowę… stoku narciarskiego.

– ???!!
– Oczywiście, cało-

rocznego. Zimą będzie 
śnieg, po zejściu śniegu 
– igielit. Nie za długi 
ten stok, bo u nas nie 
ma większych wznie-
sień, ale do nauki jazdy 
na nartach na miejscu, 
w gminie, 250 m musi 
wystarczyć. I wyciąg 
też tam będzie. Spyt-
ków zyska nową atrak-
cję. Jeśli ktoś na tyle 
polubi tam narty, żeby 
za własne pieniądze 
jeździć później w góry, 
to jego wybór. Ale 
podstawy tego sportu 
będzie miał w gminie. 
W gazetach toczą się 
dyskusje, żeby na kul-
turę wydawać co naj-

mniej 4% budżetu i na turystykę ze sportem podobnie. U 
nas, na ok. 33 mln złotych rocznego budżetu na te działy 
wydajemy ponad 20%.

Kiedy w rozmowie dociekamy, co, jak i w jakim czasie 
zmieniło się w gminie Zgorzelec, to okazuje się, że o taki bi-
lans trudno, bo zmieniło się prawie wszystko. W 2010 roku 
wydano nawet książkę, pod naukową redakcją dr Jerzego 
Korczaka „Gmina Zgorzelec w 20-lecie samorządu”, więc 
trudno opisane tam zjawiska zmieścić w tekście gazetowym. 
Na kilka jednak spraw, nie zawsze tam dopowiedzianych, 
warto zwrócić uwagę. W zgorzeleckiej gminie w okresie sa-
morządności zawsze zwracano uwagę na to, by przewidy-
wać potrzeby, które pojawią się za jakiś czas, w dalszej per-
spektywie. I dlatego – nim się pojawiły – już czekały na nie 
gotowe rozwiązania. Przykład terminalu dla TIR-ów w Żar-
skiej Wsi jest tego najlepszym przykładem. Taki kompleks 
obiektów mógł przecież powstać wszędzie, ale powstał pod 
Zgorzelcem i teraz tutaj przynosi pieniądze. Dziś wpraw-
dzie telefonia analogowa zaczyna być przeżytkiem, ale na 
początku tego okresu właśnie K. Janik toczył istne wojny 
o przyłączenia kolejnych wsi do sieci telefonicznej, upatru-
jąc w niedostatkach łączności zagrożeń dla rozwoju. Takich 
przykładów można wyliczać więcej.

– Kiedyś za szczególnie cennych uważano ludzi, którzy 
w jednym zakładzie pracy przepracowali całe życie – pyta-
my. – Dziś wręcz odwrotnie. Mobilni, którzy zmieniają fir-
my co jakiś czas, szanowani są za przedsiębiorczość i rzut-
kość. Pan należy do tej pierwszej grupy…

– I tak, i nie – mówi K. Janik. – To prawda, że dziś mło-
dzi ludzie są bardziej mobilni, ale po części z konieczności, 
bo pracodawcy nie dają im szans na „zagnieżdżenie się” na 
dłużej. Szukają nowych, tańszych pracowników, nie zawsze 
cenią nabywane doświadczenia młodzieży. Szkoda. Z re-
trospektywy mogę powiedzieć, że takiej drogi zawodowego 
rozwoju, jaką ja miałem, życzyłbym każdemu. W począt-
kowym okresie pracy ocierałem się (zgodnie z wyuczonym 
zawodem, co bardzo ważne) i o administrację lokalną w ob-
szarach wiejskich (choćby w Leśnej), i o produkcję żyw-
ności (w zgorzeleckiej mleczarni) i o obsługę gospodarstw 
rolnych (w Pisarzowicach). Zajmowałem ważne stanowi-
ska, musiałem być bardzo uważny i odpowiedzialny. Po-
znawałem, z różnych stron, gospodarkę wsi, widziałem jej 
niedostatki, potrzeby i perspektywy. Kiedy już zostałem na-
czelnikiem, a potem wójtem Gminy Zgorzelec, to znałem 
i ludzi, i problemy. I nigdy nie skończyłem się uczyć. Jeź-
dziłem motocyklem po wsiach (wciąż to robię, bo kocham 
szybkie motocykle i lubię widzieć wszystko na własne oczy). 
A dziś młodzi ludzie popracują trochę w sklepie, potem na 
budowie, czy w biurze i rzadko mają szansę zebrać taką 
sumę doświadczeń w jednej branży, by potem zdobywać 
w niej autorytet. 

Toczą się dyskusje, czy ograniczyć ilość kadencji burmi-
strzom, czy wójtom. Sama teza jest niemądra, bo przecież 
wystarczająco mocną granicę wyznacza demokracja. Jeśli 
ktoś, kto pełni taką funkcję jest na tyle twórczy, że miesz-
kańcy go cenią, to dlaczego ma odchodzić ze względu na 
przepisy? A jak jest marnym fachowcem, to ludzie go roz-
liczą szybciej, niż ustawa. W Urzędzie Gminy Zgorzelec, co 
uważam za swoje ogromne szczęście, udało się zebrać do 
wspólnej pracy ludzi zapalonych (a nie „wypalonych”) i to 
w dobrych proporcjach tzw. porywczej młodości i stabilne-
go doświadczenia. I kto wie, czy to nie jest jeden z tych mo-
ich sukcesów, którym powinienem cieszyć się najbardziej.

Recepta na sukces
ponad ćwierć wieku kazimierza Janika 

„ŁOŚ” w Łagowie
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Sulików. Przez długi okres swojej historii – jurne mia-
sto, przez inny – atrakcyjne, żywe uzdrowisko, niegdyś 
jeden ze znanych w całym świecie centrów tkackich, dziś 
– wieś, ale...

– Pozostał rynek – mówi Angelika Suchecka, i służ-
bowo, i prywatnie fanka Sulikowa. Służbowo, bo zajmuje 
się promocją i pozyskiwaniem środków unijnych, a pry-
watnie – bowiem jest autorką pracy licencjackiej właśnie 
o Sulikowie. Do rozmowy z nią zachęcił nas Zastępca 
Wójta Gminy Sulików, Jacek Flaszyński, w trakcie jednego 
z Walnych Zgromadzeń Stowarzyszenia Partnerstwo Izer-
skie”. 

– Nasz Rynek – mówi A. Suchecka – jest jednym z nie-
licznych, który – w sensie inżynierii drogowej – stanowi 
rondo, z wszystkimi przepisami, jakie na rondzie obowią-
zują. A ostatnio dokonano tu rewitalizacji, która – na ile 
to jest możliwe – przywróciła malownicze fragmenty tego 
miejsca. Oznaczono dawną studnię, wystawiono replikę 
starej pompy i zegar… Ustawiliśmy bryłę bazaltu, jako 
symbol jednego z charakterystycznych przejawów gospo-
darki Sulikowa, słynącego przecież z kopalni tego kruszy-
wa. Jestem przekonana, że należy starać się o wdrożenie 
wszelkich współczesnych technologii, poprawiających po-
ziom życia, w tym pozyskiwać pieniądze z funduszy UE, 
ale z drugiej strony – uzmysławiać, i mieszkańcom, i przy-
jezdnym, że Sulików ma swoją wartościową historię, do 
której trzeba powracać, budując tożsamość tego miejsca 
w naszej świadomości.

A przecież, o czym świadczy treść pracy A. Suchec-
kiej, nie zawsze było „różowo”, czego najwybitniejszym 
dowodem może być herb miejscowości. Rzadko się bo-
wiem zdarza, by herb, którym 
się z reguły wszyscy szczycą, 
nawiązywał do tak trudnych 
momentów przeszłości, jaką 
jest skrajna bieda.

A w herbie Sulikowa jest 
11 bochenków chleba.  Legen-
da tłumaczy, że mieszczanie 
sprzedali swego czasu znacz-
ną połać miasta właścicielowi 
pobliskich gruntów właśnie za 
owe bochenki. – Jest jednak 
i druga wersja opisania her-
bu – wyjaśnia autorka pracy, 
w której przyjmuje się, że herb miejscowości nawiązuje do 
herbu rodowego rodziny Gorsdorf, w XV w. – właścicieli 
miejscowości, a bochenki są tylko rodzajem ozdobnika. 
Każdy może sobie wybrać taką interpretację, jaka mu od-
powiada. Druga być może jest bardziej prawdopodobna, 
ale pierwsza, bardziej malownicza i emocjonalna.

Tych „emocjonalnych” epizodów w życiu miasta jest 
więcej i nie dotyczy to pożarów, zaraz, wojen czy innych 
kataklizmów, jakie były udziałem Sulikowa, a przypadków, 
które stanowiły inspirację do rozwoju gospodarczego. Po-
czątek uzdrowisku w Sulikowie dali… pasterze krów, któ-
rzy w 1643 r. odkryli źródło „cudownej wody”. Miała ona 
dobroczynny skutek na zdrowie jednego z mieszkańców 

Wchodzimy jak do zwyczajnego pawilonu z betono-
wych płyt – takie budowano w latach 70-tych i 80-tych ub. 
już wieku. Ale po kilkunastu krokach w głąb wąskim kory-
tarzem, znajdujemy się… w kopalni.

– To nasze miejsce spotkań, pamiątka po latach pracy 
w kopalni „Konrad” w Iwinach, izba tradycji i zaczątek sali 
muzealnej – mówi przewodnik, Władysław Szymański. 
Kieruje powstałym w 2007 r. stowarzyszeniem b. górników 
i pracowników kopalni, które – przy wydatnej pomocy 
i wsparciu wójta Gminy Warta Bolesławiecka, Mirosława 
Haniszewskiego rok później utworzyło tę „Izbę” w zrujno-
wanym dawniej pomieszczeniu. – Nie byłem górnikiem 

pracującym na dole, byłem mechanikiem – podkreśla Wł. 
Szymański – ale chciałbym w ten sposób uhonorować 
wszystkich moich kolegów z kopalni, inspirując stworze-
nie tego miejsca. I chyba to się udało, bo ono służy nie 
tylko nam, ale też uczniom pobliskich szkół, którzy mogą 
bezpiecznie zobaczyć, jak wyglądał kopalniany chodnik, 
jakimi narzędziami pracowali górnicy, i in. Zresztą nie tyl-
ko nasi uczniowie to oglądają.

W książce pamiątkowej „Izby Tradycji” znajdujemy 
też wpisy studentów, m.in. Wydziału Geologii i Wydzia-
łu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału 
Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, grup zwiedzają-
cych z Górnego Śląska, a nawet z Niemiec, czy z Holandii. 
Jest też emocjonalny wpis „absolwentów z 1968 r. Tech-
nikum Górnictwa Rud w Bolesławcu”, a także mundur 
galowy dyrektora tej szkoły, który – jako jeden z dwóch 
eksponatów – prezentowany jest obok munduru jednego 
z dyrektorów kopalni „Konrad”.

– Wszystkie nasze pamiątki – wyjaśnia Wł. Szymań-
ski – to dary różnych osób, z reguły pracowników kopalni, 
albo ich rodzin. Są dla nas wyjątkowo cenne, bo wiemy, 

jaką wartość mają dla ich właścicieli, jak choćby stary, skó-
rzany kask górniczy, pamiątkowe szpady górnicze, kufle, 
czy lampa „karbidówka”, i in.

Elementy „inżynierskiego” wyposażenia Izby po-
chodzą z kopalni – fragmenty szyn, wózek, młoty pneu-
matyczne, świdry, elementy obudowy chodnika, głazy 
urobku… Są też telefony, sieć wentylacyjna, alarmowa… 
– To, co tu prezentujemy, jest trochę „sterylnym” obrazem 
podziemnego chodnika – uśmiecha się Wł. Szymański. 
– Oczywiście, kilkaset metrów pod ziemią, w kurzu i ha-
łasie, to wszystko wyglądało trochę inaczej, ale nie o to 
przecież chodzi, by zwiedzający wyszli stąd zakurzeni. 
Mają wynieść odrobinę wyobraźni po tym, czego już nie 
ma, a co stanowiło o życiu tysięcy zatrudnionych tu ludzi.

…już nie ma, bo ZG „Konrad” istniał w latach 1949-89, 
niemal dokładnie pół wieku, o czym świadczy i kamienna 
tablica, kolejny dar jednego z mieszkańców Iwin, odszu-
kana gdzieś w garażu oraz wystawiony w 2002 r. – także 

z inspiracji górników, a przy wsparciu Wójta – pomnik 
górnika, na tzw. Osiedlu II. Stoi na honorowym miej-
scu zrekonstruowanego 
„chodnika” kopalni.
Ci, którzy wszelkiej wie-
dzy poszukują w inter-

necie i sądzą, że jest on źródłem wszelkiej mądrości i wie-
dzy mogą się poczuć oszołomieni. Na stronie Wikipedii 
pod hasłem „Iwiny”, można przeczytać, że „(…) w kopal-
ni KGHM „Konrad” wydobywano rudę miedzi w latach 
1938-89 (…)”. Na tej samej stronie, ale w innym załączni-
ku autor pisze, iż „(…) w latach 1953-89” działała kopal-
nia rud miedzi „Konrad”. Prawda jest „cokolwiek” inna, 
bo faktycznie przed wojną głębiono tu szyby kopalniane, 
ale z pewnością nie działała kopalnia, a tym bardziej ZG 
„Konrad”. Szyb K-I, istniejący w miejscu późniejszej ko-
palni w Iwinach zgłębiono do 1945 r. raptem do pozio-
mu niespełna 150 m, podczas kiedy poważne wydobycie 
rudy prowadzono tu później szybem o głębokości 550 m. 
Faktem jest też, że z kopalni „Konrad” przez pewien czas 
pochodziło prawie 60% miedzi pozyskiwanej w Polsce na 
potrzeby krajowej gospodarki, a łączne wydobycie rud 
miedzi w Iwinach sięgnęło niemal 38 milionów ton. Ale… 
po co sięgać do Wikipedii, kiedy można pojechać do Iwin, 
zobaczyć górniczy chodnik i posłuchać wspomnień gór-
ników, którzy tu naprawdę pracowali.

nad ziemią... czyli pod ziemią

muzeum w iwinach
Herbowa „wieś”

Sulików – barwna przeszłość 
z wizją jasnego jutra

O Sulikowie pisano niejednokrotnie już w przeszłości. 
Sporo interesujących informacji zawiera też encyklopedycz-
ne wydanie „Słownika geografii turystycznej Sudetów – Po-
górze Izerskie”. 

Obecnie trwają przygotowania do wydania publika-
cji książkowej autorstwa ks. Norberta Jerzaka i ks. Adama 
Szpotańskiego pt. „Sulików. Dzieje katolickiej i ewangelic-
kiej parafii” opisującej kompleksowo dzieje Sulikowa m.in. 
początki założenia wsi, przełomowe wydarzenia, Życie re-
ligijne, w tym funkcjonowanie kościoła katolickiego w no-
wej rzeczywistości po roku 1945 oraz działalności duszpa-
sterskiej ze szczególnym uwzględnieniem księdza kanonika 
Kazimierza Soleckiego. Ponadto pojawiają się nowe opra-
cowania i mapy, z niezwykle interesującą ikonografiką. Nie 
brakuje tam nawet pocztówek ze „starego” Sulikowa, których 
kompletowaniem zajmują się niektórzy mieszkańcy.

młodzik, ale mistrz
Zawidowianin, Paweł 

Urban został Mistrzem Polski 
młodzików w zapasach w sty-
lu klasycznym. Trzynastoletni 
uczeń Zespołu Szkół w Zawi-
dowie, wychowanek trenerów 
Pawła Starzewskiego i Pande-
lego Bangladzisa. Zawodnik 
Hutnika Pieńsk, bo tam jest 
najbliższa sekcja zapasów, nie 
tylko zwyciężył na macie, ale 
też podbił serca radnych Za-
widowa, którzy ufundowali 
upominek, honorujący sukces ucznia. Wprawdzie – na 
skutek „rewolucji ustrojowej” zapowiedzianej przez mini-
ster sportu, J. Muchę, zapasy pewnie nie będą dofinanso-
wywane z budżetu Państwa, co pomniejsza szanse na dal-
sze sukcesy, ale przecież niczego nie przekreśla.

Na zdjęciu – zawodnik z prezesem sekcji zapaśniczej 
Hutnika, Andrzejem Wójcikiem i trenerem Bandladzisem 
oraz dyrektorką szkoły, Mariolą Żurawińską.

o Złotym Śnie…
…i twardej jawie

Legenda mówi, że miejscowość powstała dlatego, iż 
właścicielowi pobliskiego zamku Czocha, który zdrzem-
nął się na popasie, latem 1654 r. nad głębokim parowem 
(bo przecież Zalewu Złotnickiego jeszcze wówczas nie 
było – powstał w XX w.) przyśniło się, że obok leży bryła 
złota. Postanowił w tym miejscu zbudować kopalnię tego 
kruszcu, bo wówczas nie musiał starać się o nic. Dziś zo-
stałby pognębiony koniecznością: (1) ustalenia zgodności 
z planami zagospodarowania przestrzennego gminy (2) 
uzyskaniem opinii o wpływie inwestycji na środowisko, 
(3) ustaleniem warunków zabudowy, (4) koniecznością 
przedłożenia planów budowy, (5) uzyskaniem zgody na 
budowę, (6) uzyskaniem koncesji, a ponadto bieżącymi 
wizytami Urzędu Kontroli Skarbowej, Urzędu Górnicze-
go, Urzędu Skarbowego, nie wspominając o ABW, CBŚ, 
i podobnych instytucjach. Szczęśliwym (dla siebie) zrzą-
dzeniem losu Christoph von Nostitz żył cztery wieki temu 
i mógł mieć w nosie takie drobiazgi.

Na marginesie: miejscowość powstała jako Neuestaed-
tel – osada targowa i dopiero w 1677 r. nazwano ją Golden-
traum, więc legenda o śnie wydaje się być nieco naciągana, 
ale… jest romantyczna, więc dobrze jest w nią uwierzyć.

Sprowadzono górników, zbudowano rynek, a w 1694 
– także kościół ewangelicki (który spłonął w wielkim po-
żarze miasta nocą z 27/28 sierpnia 1834, odbudowano go 
w latach 1835-39 i do dziś służy, jako katolicki pw. św. Jó-
zefa Oblubieńca NMP.

Ale… jeszcze w 1815 r. Złotniki utraciły prawa miejskie 
i nigdy ich nie odzyskały. Są do dziś jedną z najbardziej 
oryginalnych wsi, ze starym ratuszem w centrum rynku, 
poza którym już nie ma prawie żadnych domów…

Świat z… makulatury 
Problem segregowania odpadów użytecznych (w tym 

makulatury) dotknie nas szczególnie od lipca, kiedy to 
wejdzie w życie ustawa „śmieciowa” i za śmieci przyjdzie 
płacić jak „za zboże”.

Ale nie dla wszystkich będzie to przełom nadzwyczaj-
ny, bo w Zawidowie Rada Rodziców tutejszej szkoły już od 
pewnego czasu zainicjowała zbiórkę makulatury, mając na 
względzie i konieczność przygotowania się do segregacji 
odpadów, i – przede wszystkim – możliwość pozyskania 
pieniędzy na potrzeby szkolne.

Gdyby ktoś powątpiewał w skalę przedsięwzięcia, to 
od października ub. roku do końca stycznia 2013 zebra-
no… 5 ton tego surowca! Zbiórka organizowana jest co 
dwa tygodnie, z pierwszych pieniędzy zakupiono tablicę 
interaktywną i uzupełniono księgozbiór.

Interesujący jest nie tylko sam efekt i zapał, ale przede 
wszystkim – szczególne zaangażowanie Rady Rodziców tej 
kadencji w różne sfery współpracy z miejscową szkołą, bo 
choć i dawniej było nienajgorzej, to ostatnio jest wyraźnie 
lepiej.

miasteczka, co wabiło 
przyjezdnych z innych 
części Łużyc na tyle sku-
tecznie, że w II połowie 
XVII w. powstała wręcz 
osobna dzielnica, zwana 
„Nowym Miastem”, która 
właściwie stanowiła ów-
czesne uzdrowisko. Woda 
z czterech wykorzystywanych wtedy źródeł została zbada-
na w 1715 r. przez medyków, uznających, że jest ona zna-
komita na wiele chorób, w tym – oczu. Jakie koleje losu 
sprawiły, że sulikowskie uzdrowisko nie dotrwało w takiej 
postaci do XXI w. – długo by tłumaczyć. A przecież by-
wały długie okresy, kiedy uzdrowisko odwiedzało tysiąc, 
a niekiedy więcej kuracjuszy. W 1838 r. został okrzyknięty 
„najliczniej odwiedzanym kurortem Niemiec”.

Równolegle jednak Sulików zyskał sławę (i pieniądze), 
jako ośrodek tkactwa. Tu powstała specjalna tkanina, wy-
trzymała i wygodna, z której szyto i płaszcze, i koce, i na-
wet gorsety. „Mezolan”, mieszanka wełny i lnu, w świecie 
zyskała nazwę „sulikowskiej tkaniny”. W świecie, bowiem 
jeszcze długo mezolan eksportowany był nawet za Ocean, 
do Ameryki Północnej.

Ale – nie tylko w Polsce – wizerunek Sulikowa związa-
ny jest z jednymi z najpiękniejszych domów przysłupowo-
szachulcowych. Wprawdzie po dramatycznym pożarze, 
który strawił znaczną część zabudowy Rynku w 1952 r. 
pozostały już tylko dwa, ale są one znakiem rozpoznaw-
czym miejscowości i zabytkami chętnie odwiedzanymi 
przez wielu gości. Świetlice Starej kamienicy

Siedem świetlic wiejskich już pracuje w gminie, kolej-
ne dwie otworzą się w listopadzie, co znaczy, że będą 
istnieć w każdym sołectwie. Jedynym wyjątkiem po-
zostanie Chromiec i Antoniów, które będą użytkowały 
– istniejącą już długo – wspólną.

Ryba psuje się od głowy, a wędkarz…?

Strażacy OSP w Pilchowicach z narażeniem życia ura-
towali trzech wędkarzy, którzy postanowili 10 marca br. ło-
wić ryby w Zalewie. Pomimo, że lód piętrzył się i pękał we-
szli po nim kilkadziesiąt metrów i… zostali na krze, która 
odłamała się nagle od większej tafli. Jeden z nich zawiado-
mił przez telefon komórkowy o zdarzeniu, błyskawicznie 
pojawili się miejscowi strażacy (najlepsi od kilku lat w Po-
wiecie Lwóweckim) i po kolei ściągali wędkarzy, pływając 

Wleńskie drobiazgi w lodowatej wodzie w kamizelkach ratunkowych, zabez-
pieczeni tylko liną. Gdy nadjechały dobrze wyposażone 
jednostki PSP z Jeleniej Góry i Lwówka Śląskiego, pogoto-
wie ratunkowe i policja – cała trójka mocno wychłodzona, 
była już na brzegu. Kiedy jeden z wędkarzy doszedł do sie-
bie, zwrócił uwagę strażakowi, który uratował mu życie, że 
na krze pozostała jeszcze jego torba z kołowrotkami, itp.. 
więc byłoby dobrze, gdyby ten jeszcze raz wszedł do wody 
i ją przyniósł… Nie wiemy, co pomyślał strażak, ale mo-
żemy się domyślać. Nie wiemy też, czy wędkarze dostali 
choćby mandat za ten incydent, ale się dowiemy i napisze-
my. W końcu – akcja ratunkowa łącznie kosztowała kilka 
tysięcy złotych... (i torbę).

obwodnica. Dobrze, czy źle?
Wleń będzie miał swoją obwodnicę, która zostanie 

poprowadzona po śladzie wału przeciwpowodziowego, 
więc pojazdy będą omijały centrum miasta. Inwestycja ma 
kosztować ok. 4 mln zł, z czego z budżetu Wlenia pocho-
dzić będzie ok. 300 tys. zł (drugie tyle – z Powiatu). To do-
brze. Faktem jest jednak, że to oznacza, iż nawet ci, którzy 
zechcieliby choćby przypadkiem zatrzymać się na rynku, 
zwiedzić zabytki, zrobić jakieś zakupy – przemkną szybko 
obok. Będzie spokój. Czy aby nie za duży?

Strażnik – znaczy życie 
Marian Dziatłowiec, strażnik gminny z Wlenia urato-

wał życie kandydatowi na samobójcę. Jeden z mieszkań-
ców Jeleniej Góry, który kupił dom w gminie Wleń, wpadł 
w depresję i zadzwonił pewnego dnia do swego znajomego 
w Jeleniej Górze, że właśnie idzie się powiesić.

Ten zadzwonił do dyżurnego jeleniogórskiej policji 
(bo miał blisko), ten z kolei zadzwonił do swojego kole-
gi we Lwówku Śląskim (bo to jego rejon), a tenże ostat-
ni – do Wlenia. Patrol, członkiem którego był strażnik 
gminny, M. Dziatłowiec, wyważył drzwi, wszedł do 
domu, w którym mieszkał potencjalny samobójca, ale 
nie znalazł nikogo. Strażnik wszedł na strych, i tam zo-
baczył wiszącego człowieka. Odciął go, ułożył ostrożnie 
na podłodze i… zorientował się, że ofiara może jeszcze 
żyć! Masaż serca i inne zabiegi przywróciły do życia 
ofiarę zdarzenia, która miała szczęście, bo pętla była na 
tyle nieumiejętnie zawiązana, że sprawca nie zadławił 
się, mimo swojej desperacji.  Wrócił do żywych.
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na ścianie niewielkiego domu w Radoniowie – fan-
tazyjny twór. niemal ludzka postać, powstała z nie-
prawdopodobnie ukształtowanego korzenia, w który 
powrastały kamienie. To naraz wizytówka i metafora 
prezentująca właścicielkę domu – irenę Stępień.

– Urodziłam się niedaleko stąd i wychowywałam się 
tu jako dziecko – mówi. – A potem los sprawił, że trafi-
łam na Podkarpacie. Myślałam o nauce w jakiejś szkole 
plastycznej, ale (uśmiecha się) czasy były „praktyczne”. 
Z tamtego punktu widzenia było lepiej, żebym uczyła się 
do konkretnego zawodu. Zostałam w konsekwencji na-
uczycielką biologii, ale kiedy po 30 latach pracy przeszłam 

na emeryturę, to postanowiłam powrócić na Dolny Śląsk, 
a dokładnie – na Pogórze. Powodów było wiele, mniejsza 
o szczegóły. Wróciłam do swoich korzeni, i w przenośni, 
i dosłownie. Tamte czasy, kiedy jeszcze nie zdawałam so-
bie sprawy, jak głęboko „wrosłam korzeniami” w ten re-
gion sprawiły jednak, że – kiedy powróciłam – teraz ja 
kształtuję, już w sensie materialnym, niektóre korzenie, 
by mogły zdobić miejsce, które dla siebie wybrałam.

I. Stępień bardzo oszczędnie mówi o tym, co zrobiła. 
Dużo wylewniejsi są jej sąsiedzi z Radoniowa. – Ten dom, 
w którym zamieszkała – opowiadają – to była istna ru-
ina. Ona sama, miesiąc po miesiącu zmieniała go w spo-
sób i w tempie, który mógłby zaimponować Pudzianowi. 
Wtedy rudera, a dziś, śliczny domek w kolorowym, jakby 
bajkowym ogrodzie.

– Co jest najsilniejszą inspiracją do twórczej pracy? 
– zastanawia się przez chwilę. – Niedostatek pieniędzy – 
odpowiada pogodnie, jakby nie do końca serio, bo prze-
cież wiadomo, że gdyby tak było, to Polska byłaby ojczy-

zną Rubensów, Michałów Aniołów, i podobnych. Prawdą 
jest jednak, że kiedy ma się w sobie naraz i twórczy zapał, 
i chęć budowania wokół siebie własnego świata, a jedno-
cześnie nie rozleniwia nas nadmiar gotówki, to łatwiej 
o dobry pomysł. Sęk, w tym, że takie okoliczności rzadko 
występują razem.

– Właśnie… sęk w sęku – podchwytuje I. Stępień. – Na-
tura w ogóle bywa inspiracją, a kiedy ma się czas i odrobinę 
pomysłu, to sękata decha, która nawet w tartaku zawadza, 
może szybko zmienić się w coś ładnego.

– To prawda – potwierdza jej znajoma. – Już nawet nie 
żartuję z Ireną na ten temat, bo kiedyś zobaczyłam kawałek 
pniaka i powiedziałam: – W nim z pewnością coś jest, tyl-
ko trzeba obdłubać niepotrzebne kawałki… Nie czekałam 
długo. Z normalnej, krzywej gałęzi powstała przepiękna, 
wiotka postać.

Podobnie zdziwili się fachowcy, którzy odbierali sieć 
elektryczną w tym domu, kiedy zobaczyli, że licznik elek-
tryczny jest… budką na ptaki. Jeden drugiego wołał , żeby 
tego nie przegapić. Tuż obok boazeria – płotek, którego 
szczyty „sztachet” zwieńczone są postaciami leśnych zwie-
rząt. 

– Próbowałam różnych form, ale rzeźba w drewnie jest 
mi najbliższa – mówi I. Stępień. – Czasami rzeczywiście 
wystarczy dziura po sęku w jakimś kawałku pnia, żeby za-
czął pracę, w której ta „dziura” jest zasadniczym elemen-
tem całości. Mam niespokojne ręce, którym wciąż potrze-
ba zajęcia…

Skutek tego „niepokoju” widać na każdym kroku. I w 
kształcie okiennic, samodzielnie wykonanych i osadzo-
nych w oknie, i w postaci czarownicy, stojącej w ogrodzie, 
która podniesionym „ramieniem” wskazuje nieodległe 
Góry Izerskie, a nawet w… kanapie! Ten mebel też jest po-
mysłem właścicielki domu, wykonanym od początku do 
końca, a tak solidnym, że konstruktorzy z „Ikei” mogliby 
się uczyć na nim technologii złączy.

Ostatnio „na warsztacie” rzeźbiarki pojawiło się… 
tabernakulum. Odnaleziono jego szczątki na jednym ze 
strychów, zżarte przez korniki, z ubytkami w zmurszałym 
drewnie. Było w takim stanie, że nawet opał byłby z tego 
marny. – Zafascynowało mnie – powiedziała. – Tyle w nim 
magicznej historii, szczególnie dlatego, że nie wiadomo, 
skąd się wzięło, z jakiego kościoła pochodzi. Wytępiłam 
korniki, odtworzyłam fragmenty zniszczonych ozdób, 
uzupełniam elementy konstrukcji, by przywrócić dawny 
kształt. Powróci do życia, choć już nie w swojej dawnej 
roli, ale ten barokowy najpewniej sprzęt przetrwa co naj-
mniej kilkaset kolejnych lat… 

– Każdy dzień tutaj potwierdza, że moja decyzja o po-
wrocie na Pogórze była ze wszech miar słuszna – mówi 
I. Stepień. – Tu się czuję najlepiej i najłatwiej znajduję 
wspólny język z ludźmi. Jest taki niepowtarzalny „klimat 
Ziem Zachodnich”, jakiego nie można odnaleźć gdzie in-
dziej. To nie znaczy, że na Podkarpaciu było gorzej. Ludzie 
tam są życzliwi, można czuć się wśród nich znakomicie, 
ale… Moje miejsce, moje korzenie są tutaj.

moje korzenie zostały na pogórzu…
             … i wróciłam do nich

okazja! kościół do sprzedania!
Jeden z kościołów pogórza izerskiego wystawiono 

na aukcję! i to z całym wyposażeniem, w tym – z oł-
tarzem! 

Wiadomość jest prawdziwa, tyle, że… „nieco” spóź-
niona, bo aukcja już się odbyła i kościół został sprzeda-
ny. I to dość dawno, bo w 1898 roku…

Kiedy w Olszynie (bo mowa o tym mieście) wybu-
dowano nowy kościół ewangelicki (dziś – katolicki, pw. 
św. Józefa Oblubieńca NMP) stara świątynie nie była już 
potrzebna. Postanowiono ją sprzedać, wraz z całym wy-
posażeniem, organami, ołtarzem, kazalnicą, itp. Te ele-
menty sakralnej budowli zakupiły pobliskie parafie we 
Wleniu  i Pilchowicach, a sam obiekt – miejscowy mistrz 
budowlany. Obiekt został rozebrany do fundamentów, 
a inwestor zyskał wartościową działkę gruntu.

Dla ewangelików wówczas był to dobry interes, bo 
stara świątynia została mocno uszkodzona przez powódź 
w 1888 r., a już od roku działał (poświęcony w 1897 r.) 
nowy kościół, który i dziś imponuje urodą wnętrz i so-
lidnością ceglanej konstrukcji.

Dyrektorka przedszkola „Hutbergzwerge”w nie-
mieckim Schonau-Berzdorf już uczy się polskiego, a do 
polskiego przedszkola w Jędrzychowicach przyjmowane 
będą nauczycielki, które potrafią w naturalny sposób 
operować dwoma językami, polskim i niemieckim, żeby 
dzieci mogły poprosić o kredki, czy zaśpiewać w obu ję-
zykach bez większego kłopotu. każda przedszkolna sala 
będzie miała osobne toalety, a ta dla trzylatków – także 
prysznic, żeby można było szybko umyć dziecko w przy-
padku większego „nieszczęścia”. w ogólnodostępnych 
salach będzie monitoring z kamerami on-line i każdy 
rodzic będzie mógł w każdej chwili zobaczyć, czy jego 
pociecha bawi się, czy drzemie.

To nie opis futurystycznej inicjatywy, a… wiejskie-
go (!) przedszkola, które od września 2013 przyjmie dzie-
ci, a będzie też miało swój oddział żłobkowy.

– Ani przez chwilę nie byłam zniechęcona tym pro-
jektem, ale faktem jest, że kiedy nie otrzymywaliśmy 
pieniędzy na jego realizację po sukcesywnie składanych 
wnioskach od 2007 roku, to zdarzały się chwile niepew-
ności – powiedziała Joanna Tokarczuk z Urzędu Gminy 
w Zgorzelcu, prowadząca ten projekt od początku. Dzie-
ci, o których myślałyśmy, że tam trafią, już na tyle urosły, 
że pójdą do szkoły, ale dla następnych będzie to placówka 
z marzeń.

Każda z przedszkolnych trzech sal, dla każdej z grup 
ma już swoją nazwę, jest też ogólnodostępny dla wszyst-
kich „małpi gaj”, gdzie maluchy będą mogły się wyszaleć, 
ale są też malutkie pomieszczenia, żeby mogły się wyciszyć. 
Znalazło się miejsce na pokoiki dla logopedy, czy psycho-
loga, wszystkie elementy wyposażenia (na łączną wartość 
ok. 400 tys. złotych) będą specjalnie sprowadzone dla tego 
przedszkola, po konsultacji z fachowcem. Osobna sala do 
języków, osobna do rytmiki, kuchnia spełniająca rygory 
sanepidu, itp. dopełniają obrazu całości przedsięwzięcia, 
które pochłonie łącznie 3,5 mln zł z czego 85% – to dofi-
nansowanie z funduszy UE.

– Oczywiście, i w obiekcie czeka nas jeszcze trochę 
pracy, bo wszystko musi być przemyślane i wykonane do 
ostatniego drobiazgu, łącznie z tym, że sprawdzamy co 
do jednego – ile haczyków na ręczniki montowane będzie 
w łazienkach – powiedziała J. Tokarczuk. – A przy rekruta-
cji nauczycieli oraz dzieci do tego przedszkola wymagane 
będą przeróżne dokumenty. Nauczyciele muszą być świa-
domi, że podpisując umowę o pracę godzą się na „presję 
kamery” i mogą być obserwowani w każdej chwili przez 
rodziców wszystkich dzieci. Ale i rodzice, zadowoleni 
z tego, że mogą – będąc w pracy – zerknąć na swoje dziec-
ko, muszą się godzić z tym, że inny rodzic też widzi nie 
tylko swoje. 

nad granicą, ale… „bez granic”

Przedszkole nie z tej (tymczasem) ziemi

– Dla mnie ubiór – to kolor i charakter, ale nie ukry-
wam, że kiedy projektuję odzież, to zawsze mam na wzglę-
dzie i nastrój, jaki będzie towarzyszył osobie, która go 
założy, i kształt, jaki na kimś przybierze. Właśnie to jest 
ekscytujące w takiej pracy.

Ilona Litkowiec z Gryfowa Śląskiego projektowaniem 
i szyciem odzieży zajmuje się relatywnie niedługo, rap-
tem trzy lata. A jest… absolwentką Akademii Medycznej, 
mającą o wiele dłuższy staż pracy w diagnostyce, niż ope-
rowaniu nożycami i igłami na najbardziej wyszukanych 
tkaninach. Na skutek różnych przypadków zdecydowała 
jednak o diametralnej zmianie w swoim życiu i okazało 
się, że pasja w projektowaniu odzieży, która towarzyszyła 
jej już podczas medycznych studiów nie tylko nie wygasła, 
ale wręcz – dojrzała.

– Już na studiach dawało mi to wiele satysfakcji, po 
prostu wróciłam do tego, co było w moim życiu sporą ra-
dością – mówi – Uznaję, że los tak chciał i trudno walczyć 
z przeznaczeniem.

Ale to nie jest „zwykłe” krawiectwo, choć przed nim 
trudno umknąć, bo najbardziej wymyślny projekt, najbar-
dziej „odjechaną” wizję trzeba zmaterializować z całym 
sztafażem konwencjonalnej technologii krawieckiej. 

– Każda z nas może pójść do sklepu i wybrać sukien-
kę, która będzie nam „pasowała” – mówi I. Litkowiec – ale 
z mojego punktu widzenia, to jest za mało. Ważne są nie 
tylko centymetry i kolory, czy nawet fason, ale też faktura 
tkaniny, albo dobór dwóch różnych, pozornie niepasują-
cych do siebie w taką całość, która stanowi oczywistą har-

Nie zamierzamy zdradzać „tajemnic warsztatu”, za-
chęcamy po prostu do wizyty w pracowni. Ale – uchylając 
rąbka (w przypadku krawiectwa określenie „rąbek” jest 
i metaforą, i konkretem) tajemnicy możemy wspomnieć 
o tym, że góralska spódnica z tiulową halką, czy kamize-
la z aksamitu wydają się być nadmierną ekstrawagancją, 
póki się tego nie zobaczy na kimś prawdziwym. A styliza-
cja, czy – wcześniej – projekcja wyglądu, to najtrudniejsza 
cześć tego fachu, często niedoceniana przez tych z nas, dla 
których różnica między szarym a grafitowym nie jest spe-
cjalnie wielka. A przynajmniej nie na tyle, żeby sobie nią 
zawracać głowę.

– Nie mam tzw. ulubionego swojego stylu – mówi 
projektantka. – Zresztą nie czułabym się wtedy najlepiej 
doradzając klientom, bo szukałabym pewnie swojego spo-
sobu, jak ICH ubrać PO MOJEMU. Patrzę na to zupełnie 
inaczej. Szukam bowiem źródeł inspiracji, by każdemu 
z moich gości znaleźć coś takiego, co będzie odpowiadało 
jego stylowi. A czy to będą leciutkie pastele, czy tweedy, to 
zawsze wynika „w trakcie”. Czasami trzeba skonfrontować 
oczekiwania kogoś, kto do mnie przychodzi z moimi wy-
obrażeniami, szukać najlepszego kompromisu.

Co może być inspiracją dla oryginalnego krawca? Cza-
sami… literatura wybranych pisarzy, którzy słowami budu-
ją tak plastyczne sceny, że ludziom obdarzonych wrażliwą 
wyobraźnią wręcz sugerują szczegóły ubiorów literackich 
postaci. – Dla mnie ksiązki Sapkowskiego – mówi I. Lit-
kowiec – są właśnie taką narracją. Czytając niektóre frag-
menty prawie „widzę”, jak mogłabym ubrać występujących 
tam ludzi.  www.lilu-pracownia.pl

igłą zapisane

Rzymsko– Katolicka Parafia pw. Św. Barbary w Rębi-
szowie, w ramach Programu osi 4 „LEADER” działania 
413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju z zakresu 
małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 
zrealizowała operację pt. „Konserwacja i restauracja wi-
traży Św. Jadwigi Śląskiej i Św. Bartłomieja w kościele pw. 
Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Rębiszowie”, 
której celem było zachowanie dziedzictwa kulturowego 
minionej epoki oraz poprawę estetyki i stanu technicz-
nego poprzez konserwację pochodzących z 1931 witraży 
Św. Jadwigi Śląskiej i Św. Bartłomieja. Zadanie zrealizo-
wane zostało z udziałem środków Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich.

Parafia Rzymsko– Katolicka pw. Św. Imienia Naj-
świętszej Marii Panny w Grudzy w ramach Programu osi 
4 „LEADER” działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strate-
gii Rozwoju z zakresu małych projektów objętego PROW 
na lata 2007-2013 zrealizowała operację pt. „Konserwa-
cja obrazów stacji drogi krzyżowej w kościele parafial-
nym pw. Imienia Najświętszej Marii Panny w Grudzy” 
której celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego 
minionej epoki przez konserwację 7 obrazów stacji dro-
gi krzyżowej. Zadanie zrealizowane zostało z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów wiejskich.

kościoły „unijne”

monię. Ale… oczywiste to jest dopiero wtedy, kiedy ktoś, 
kto ma odpowiednią osobowość, przymierzy właściwą 
dla siebie odzież.

DZiałaJ 
(NA)GMINNIE

Partnerstwo „DZIAŁAJ (NA)GMINNIE” staje się 
nową odsłoną aktywności społecznej mieszkańców Wle-
nia. – Chcemy wziąć w swoje ręce, dosłownie i przenośni, 
jakiś fragment rzeczywistości naszego miasta – powie-
działa Anna Komsta – mając dość marudzenia, że jest 
nie tak ładnie, jak mogłoby być. Zaczynamy od przedsię-
wzięcia „Kwiatki – bratki i stokrotki”, to znaczy od rocznej  
„adopcji” kwietników na rynku i zapraszamy innych i do 
współpracy i do podzielenia się z nami sadzonkami i zie-
lonymi roślinami. Swoją obecność podczas inauguracji 
przedsięwzięcia – 3 kwietnia o godz. 16.00 – zadeklarował 
też burmistrz, Bogdan Mościcki. Do tego chcą się włączyć 
również sołectwa – Pilchowice już się zgłosiły oficjalnie. 
W tym samy dniu organizujemy też pierwsze spotkanie 
grupy organizatorów uroczystości obchodów 800-lecia 
Wlenia (2014). Później mamy w planie „Eko Konklawe”, 
podczas którego będziemy informować o fatalnych skut-
kach „niskiej emisji” i zachęcać mieszkańców do używania 
konwencjonalnego opału w swoich piecach, a nie odpa-
dów.

Szczegółowy plan działań, zakrojony – póki co – do 
czerwca przewiduje wiele innych działań, m.in. „Senty-
mentalny spacer”, wizytę liderów, itp. Zapraszamy.
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– Zegary, o ile to możliwe, powinny być czynne. I te, 
które mają po kilka, i te, które mają po kilkaset lat – mówi 
Henryk Sadzik.  – Faktem jest, że chciałbym, żeby te, które 
są od lat nieczynne, nienakręcane, a których mechanizmy 
stoją zakurzone na szczytach wież różnych obiektów, sta-
nęły w dostępnym miejscu, żeby każdy zainteresowany 
mógł je zobaczyć. Dziś, kiedy zegarki towarzyszą nam we 
wszystkich urządzeniach – odbiornikach radiowych, te-
lewizyjnych, telefonach, czy kuchenkach – to mechanizm 
starego zegara staje się magiczny. I tą magią ja, pasjonat 
mechaniki zegarów, chciałbym się podzielić z innymi, jeśli 
tylko właściciele mechanizmów na to przystaną.

Henryk Sadzik ma życiorys na tyle barwny, że wielu 
powinno zielenieć z zazdrości. Krakus z urodzenia, mary-
narz z fachu, który spędził na morzu 17 lat, zwiedziwszy 
niemal wszystkie kontynenty, osiadł w Popielówku pod 
Lubomierzem, z własnego, osobistego wyboru.

– Pewnego dnia – powiedział – zerknąłem do interne-
tu, zobaczyłem ten dom, przyjechałem z Anglii, kupiłem 
i zamieszkałem. To było proste. Nie szukałem, nie prze-
bierałem, nie traciłem czasu. Spodobał mi się ten, więc go 
kupiłem. A że nie znoszę lenistwa, to coś tam robię…

To „coś” wystarczyłoby na kilka osób. Henryk Sadzik 
jest absolwentem Szkoły Morskiej i zajmował się na wielu 
statkach ogromnymi maszynami. Mechanika dla niego to 
zawód i pasja. A w Krakowie jednym z jego przyjaciół był 
stary zegarmistrz, który dzielił się z nim znajomością taj-
ników zawodu. Wszystko to sprawiło, że kiedy zamieszkał 
w Popielówku, postanowił zainteresować się maszynami, 
które można uruchomić. Zegary na wieżach stały się tym 
wyborem, a zaczął od ratuszowego w Lubomierzu.

– Nie chodził, a to mnie zawsze irytuje, kiedy maszy-
na, która może być czynna, jest nieczynna – powiedział. 
– Rozebrałem go więc do najmniejszej części za zgodą 
burmistrza, ale ten, kiedy zobaczył ile tam jest kawałków, 
zapytał tylko, czy zdołam to złożyć. Nie odpowiedziałem, 
że powinien spytać o to ZANIM go rozebrałem, bo po co 
denerwować burmistrza?

Wiesław Ziółkowski, burmistrz Lubomierza, uśmie-
cha się na wspomnienie tego incydentu. Przyznaje, że 
miał pewne wątpliwości, ale zawierzył w dobry finał i to 
była świetna decyzja. – Henryk jest dobrym duchem na-
szych zegarów i pasjonatem swojej pracy. A tylko pasjo-
naci mogą coś zmieniać, szczególnie w sytuacji, kiedy nie 
moglibyśmy sobie pozwolić na taki remont, gdyby ktoś 
chciał to przyjąć w formie normalnego zlecenia.

Henryk Sadzik zajął się już kolejnym zegarem, tym 
razem ściągniętym ze szczytu lubomierskiej szkoły, któ-
ra niebawem będzie obchodzić 150-lecie swego istnienia. 
Tam też był zegar, i też nieczynny. Dziś już pracowicie 
wystukuje sekundy, bije kwadranse i godziny, póki co 
w warsztacie, jaki sobie urządził w swoim domu.

– Zwiedziłem wiele kościołów w okolicy, oglądałem te 
mechanizmy zegarowe, które pozostały na wieżach, choć 
nie we wszystkich ocalały – mówi. – To są maszyny, któ-
re mają po 100 – 150 lat, trochę się zużyły, ale mogłyby 

służyć. Tyle, że – jakkolwiek to zabrzmi – czas wieżowych 
zegarów już się kończy. Dawniej wszystko było w miarę 
oczywiste – zegarki ręczne bywały luksusem, ludziom 
potrzebne były wieżowe. Dziś każdy z nas ma przy sobie, 
w różnych urządzeniach co najmniej jeden zegarek, a nie-
który po kilka. A zegar wieżowy wymaga w miarę stałej 
opieki, na którą – o ironio – nie mają czasu ludzie zajmu-

jący się tymi obiektami. Zresztą – niektóre z tych obiektów 
zostały przebudowane w taki sposób, że nie ma miejsca na 
mechanizm opadania ciężaru napędzającego zegar. Nikt 
z kościelnych nie będzie chodził na wieżę, żeby te odważ-
niki codziennie podciągać, bo to czasami kilkadziesiąt ki-
logramów. To wszystko jest dość skomplikowane i trochę 
dziwnie brzmi, że „trzeba mieć czas dla zegarów”, ale taka 
jest prawda, bo i te mechanizmy są z dzisiejszego punktu 
widzenia dość skomplikowane.

W domu „zegarmistrza” nie może zabraknąć miej-
sca ani dla zegarów, ani dla literatury o nich. – To cenna 
informacja – mówi Henryk Sadzik – bo żeby zrozumieć 
zegary, warto wiedzieć, że nim powstały mechaniczne, to 
były i słoneczne, i piaskowe, i olejowe, i wodne. I że kon-
struktorem pierwszego zegara był skromny mnich bene-
dyktyński Gerbert, który został papieżem Sylwestrem II. 
To on wymyślił mechanizm tzw. wychwytu szpindlowego, 

a zegar wówczas uznawano niemal za narzędzie szatana, 
bo działo się to ok. roku 1000 n.e. A w literaturze zegar 
pojawił się dopiero… trzysta lat później, w „Boskiej Ko-
medii” Dantego. 

Pasjonująca jest wędrówka przez historię zegarów, 
bo z niej wynika, że poniekąd jest to historia cywilizacji, 
a szczegółowo – obyczajów. Początkowo zegary nie miały 
tarcz, tylko sygnalizowany dzwonem mijający czas, a pre-
cyzyjnie – godziny. Wskazówkę minutową wprowadzono 
później, bo nikt się przecież aż tak bardzo w średniowie-
czu nie spieszył. Dziś, w dobie zegarków elektronicznych 
młodzi ludzie już nie kojarzą, że jakość zegarków, jeszcze 
w XX w. zależała od ilości kamieni w nich, co wprowadzo-
no ok. 1700 r. Przewiercone, mikroskopijne rubiny były 
rodzajem łożysk, a ich twardość pozwalała zachować re-
gularność chodu. Wcześniej, ok. roku 1400 wynaleziono 
sprężynę do zegarków. Sto lat później w ręcznych zegar-
kach wprowadzono sekundnik. A zegary stały się cennym 
sprzętem, bo były i kieszonkowe z budzikami, i dzwon-
kowe, wygrywające melodyjki, a od 1730 r. – kukułkowe, 
i wiele, wiele innych.

– Gdyby udało się uzyskać zgodę właścicieli mecha-
nizmów zegarowych, dziś nieczynnych, na zgromadzenie 
ich w jednym miejscu w formie depozytu, odrestaurowa-
nie i wyeksponowanie, to Lubomierz zyskałby ogromną 
atrakcję – mówi pasjonat tej idei.

– Jestem zdecydowanym orędownikiem takiej sprawy 
– powiedział nam burmistrz, Wiesław Ziółkowski. – Znaj-
dę dobre miejsce, uzgodnimy wszelkie warunki i będę 
namawiał właścicieli zegarów, by chcieli wesprzeć naszą 
sprawę. Niczego nie utracą, zegary będą nadal ich własno-
ścią, a dziś i tak są nieczynne. Będziemy zabiegać o to, by 
ekspozycja mechanizmów zegarów wieżowych stała się 
faktem, a zegary, które w niej staną, dały nowy impuls dla 
atrakcyjności Lubomierza.

Chciałbym dzielić czasem…

kończy się czas wieżowych zegarów
Z Da R Z y ł o  S i ę  na  p o G ó R Z u. . .

Jeśli powiedzielibyśmy o twórcach – rękodzielnikach 
Pogórza Izerskiego, że „tętnią życiem i są wiecznie nie-
spokojni”, takie stwierdzenie oddawałoby ducha tego zja-
wiska. Granice Pogórza nie są bowiem już od dłuższego 
czasu nieprzekraczalną barierą dla efektownego (i sku-
tecznego!) promowania ich własnej działalności. I to nie 
tylko w sieci internetowej, ale też w galeriach powstają-
cych poza granicami Partnerstwa.

W marcu br. otworzyła się w Bolesławcu Galeria „Gabe-
łek”. W niej zobaczyliśmy m.in. prace Pauliny Pląskowskiej 
z Ubocza, o której już pisaliśmy, i Jolanty Grzebyk z Wlenia 
(o niej napiszemy w kolejnym wydaniu „Ech”. Poza nimi inni 
rękodzielnicy izerscy planują wystawienie tam swoich prac.

– Ta galeria powstała właśnie dla rękodzielników, któ-
rzy – jeśli są sami – mają mniejsze szanse dotarcia do zain-
teresowanych klientów – powiedziała Justyna, właściciel-
ka galerii, mama Gabrieli (stąd nazwa galerii) i twórczyni 
efektownej biżuterii. – Sama wiem, jak trudno zaistnieć na 
rynku, więc z przyjemnością zaprosiłam i Paulinę i Jolę, 
ale zapraszam też innych „Izerian”. Sama często bywam 
w Galerii Izerskiej w Kromnowie, więc związki są obopól-
ne. I myślę, że obopólnie korzystne.

„Gawełek” zaskakuje rozmaitością oferty, tutaj widzi-
my m.in. motyle i anioły z pończochy, fotografie druko-
wane na… drewnie, len ręcznie malowany, czy żyrafy– 
skarbonki (a nie świnki). Czy w żyrafie zmieści się więcej 
pieniędzy, niż w pękatej śwince? To chyba zależy od tego, 
czy w grę wchodzi bilon, czy banknoty…

pończochy fruwają, 
jak motyle (w Bolesławcu)

W holu jeleniogórskiego Ratusza, na parterze i piętrze, 
a także przed Ratuszem, w namiocie użyczonym przez cie-
plicki Zdrojowy Teatr Animacji odbył się 15 marca 2013 r. 
– i wielkanocny kiermasz Rękodzielników pogórza 
izerskiego. Spotkanie twórców izerskich zostało zorgani-
zowane przez LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo Izerskie” 
i Prezydenta Jeleniej Góry, Marcina Zawiłe, który zapro-
sił wszystkich, bez konieczności wnoszenia jakichkolwiek 
opłat

Przyjechała grupa ok. 20 wystawców z przeróżnymi 
pracami, od koronkowych koszyczków wielkanocnych 
i palemek i wieńców, przez pierniki wielkanocne, nakry-
cia stołów, charakterystyczną ceramikę, obrazy, artystycz-
nie malowane ramy do obrazów i skrzynie (wzorowane na 
dawnych, efektownie zdobionych „skrzyniach śląskich”), 
po inne przedmioty użytkowe, w rodzaju poduszek wypeł-
nianych łuską orkiszową i płaskurki. Można było tez za-
sięgnąć opinii projektantki odzieży, i in. Nie zabrakło, co 
oczywiste, pisanek – od tradycyjnych, poprzez wykonywa-
ne metodą decoupage, aż po malowane jajka ceramiczne, 
czy oplatane ręcznie wykonywaną koronką. Były też świą-
teczne (choć nie tylko) przedmioty i ozdoby wykonywane 
z makaronu.

Osobnym działem stała się biżuteria wykonywana 
jednak bez używania drogocennych minerałów, ale także 
z naturalnych materiałów, w rodzaju… szkła, filcu i bibuł-
ki. Twórczynie tych ostatnich prac przyjechały aż z Jędrzy-
chowic, a ich stoisko cieszyło się sporym zainteresowaniem, 
także wśród gości z zagranicy. Zadziwiające jest m.in. to, 
iż na zakup kolczyków „bibułkowych” zdecydowała się… 
Japonka, reprezentująca przecież kraj, w którym sztuka 
wykonywania ozdób z papieru ma charakter tradycji naro-
dowej. A jednak urzekła ją polska bibułka…

O niemal wszystkich, spośród obecnych na Kiermaszu 
Wielkanocnym twórców pisaliśmy w „Echach” lub w naj-
bliższych wydaniach będziemy pisać. Zresztą egzemplarze 
naszej gazety były rozdawane podczas Kiermaszu i cieszyły 
się sporym wzięciem. A izerscy rękodzielnicy będą mieli 

kiermasz 
w jeleniogórskim Ratuszu

Po g ó r z e  s i ę  „ r o z l e w a” …

szanse eksponowania swoich prac w Jeleniej Górze jesz-
cze co najmniej dwa razy w 2013 roku, podczas Targów 
Turystycznych TOUR TEC (wiosną) i podczas imprezy 
„Wyprodukowano pod Śnieżką” (późnym latem). Niewy-
kluczone, że Kiermasz stanie się też początkiem ekspansji 
rękodzielnictwa izerskiego w dużo większym wymiarze, 
bowiem odwiedziła stoiska delegacja Karkonoskiej Agen-
cji Rozwoju Regionalnego S.A. skrzętnie zapisując adre-
sy i kontakty z wszystkimi wystawcami, by ich zapraszać 
na kolejne imprezy, organizowane przez KARR nie tylko 
w Polsce, ale też w Niemczech i Czechach.

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia w Leśnej odbył 
się okazały jarmark.

Do udziału w nim zaprosili mieszkańców przygranicz-
nych gmin Burmistrz Leśnej oraz starostowie trzech cze-
skich miast partnerskich. Była scena  dla artystów duży na-
miot, w którym pomieściły się stoiska miejscowych szkół 
i kilkanaście stoisk polskich i czeskich. Prezentowały  tu 
swoją ofertę m.in. Sołectwa Złotniki Lubańskie i Zacisze, 
wieś Świecie, Zespół „Łużyczanki” z Pobiednej, Przedszkole 
„Tęczowa Dolina” z Baworowa. Stoiska mieli też twórcy in-
dywidualni: Bogdan Sztuba z Leśnej (kowalstwo artystycz-
ne), Malwina i Radosław Gajewscy z Szyszkowa (ceramika), 
Anna Mróz z Leśnej (wyroby z wosku), Zdzisław Micigol-
ski z Miłoszowa (malarstwo). Wystawiali się także twórcy 
zza południowej granicy. Świąteczne wyroby prezentowali 
na stoiskach artyści z czeskich miejscowości: Nové Město 
pod Smrkem, Horní Řasnice,  Jindřichovice pod Smrkem. 
Prezentowane lub oferowane były  generalnie m.in. wyroby 
z wosku, rękodzieło, haft, obrazy, decoupage, wyroby z me-
talu – metaloplastyka, ozdoby bożonarodzeniowe. Barszcz – 
200 litrów –  dla mieszkańców Leśnej przygotował w swojej 
kuchni polowej Waldemar  Kleszcz.

Uroczystego otwarcia jarmarku podczas wspólne-
go kolędowania dokonał Burmistrz Leśnej Jan Surowiec, 
i czescy goście –  Pavel Smutný – Nové Město pod Smrkem, 
Radek Haloun – Horní Řasnice , Otto Novotny – Jindřicho-
vice pod Smrkem. 

Kolędowały chóry: Kościelny „Jindřichovický Pěvák“, 
przedszkolaki z Leśnej,  z Grabiszyc,  Smolnika,  i młodzi 
Czesi   z Základní škola  oraz Mateřská škola Dolní Řas-
nice, i in.

Znanym w nieznane
Kazimierz Luchowski, znany w Gryfowie Śląskim mi-

łośnik turystyki rowerowej i animator nieformalnego Gry-
fowskiego Towarzystwa Cyklistów opracowuje ciekawy 
trasy dla rowerowych eskapad dla tych, którzy mają w po-
godne niedziele trochę czasu i ochoty, by w towarzystwie 
sobie podobnych pojechać znanym szlakiem w nieznane – 
jak się okazuje – okolice. I poznawać.

A jest o czym rozmawiać, bo począwszy od gryfowskiej 
fontanny z 1908 r., te ziemie są pełne tajemnic. W popu-
larnych przewodnikach wszyscy rozpisują się, że dwie fi-
gurki chłopców bawiących się przy fontannie – to swoisty 
pomnik wagarowiczów. A prawda jest inna, bowiem zda-
niem badaczy fontanna, ustawiona na pamiątkę zakończe-
nia budowy wodociągów miejskich stoi na miejscu studni, 
skąd mieszkańcy czerpali wodę. Z przekazów wynika, że 
do tej studni – jak przekonuje Jan Wysopal – wpadł jeden 
z malców, drugi usiłował pomóc mu się wydostać… uto-
nęli obaj.

W trakcie rowerowych wędrówek gryfowscy cykliści 
przejeżdżają m.in. w Wieży obok miejsca, gdzie dawniej 
istniała kopalnia bazaltu, a wcześniej na pobliskim wzgó-
rzu stała ponoć lokalna szubienica. A w samej Wieży była 
tez studia z krystalicznie czystą wodą, która w dodatku… 
pomagała w rozwiązywaniu problemów demograficznych! 
Który z mężczyzn ją pijał – ten nie narzekał na brak dzie-
ci w domu. Gdyby odnaleźć tę studnię, może i gryfowska 
oświata nie narzekałaby na brak uczniów?

polsko-czeski jarmark w Leśnej A w okolicy jest i pałac w Giebułtowie (wprawdzie 
w ruinie), i nieopodal „konny szlak przemytników”, któ-
rym jeszcze nie tak dawno przemycano konie do ówczesnej 
Czechosłowacji, potem można dojechać do malowniczych 
ruin zamku w Świeciu, do sztolni pod Leśną, Złotnik, i in. 

Gryfowscy cykliści czekają na nowy sezon, zaprasza-
ją wszystkich zainteresowanych. Będą – jak dotychczas – 
spotykali się ok. godz. 10 w każdą niedzielę przy dobrej po-
godzie i bez pośpiechu przemierzali 30 – 40 km, poznając 
historię miejsc, które niekiedy mijamy w trakcie szybkiej 
jazdy samochodem, a warte są spokojnej refleksji i nie-
spiesznego zwiedzania.

Domy do rewitalizacji 
we wleniu

Osiem budynków mieszkalnych 
Wlenia będzie poddanych zabie-
gom rewitalizacyjnym. Kwotę ok. 
1.200.000 zł pozyskano ze środków 
zewnętrznych. Cała operacja wyma-
ga precyzyjnego porozumienia się ze 
wspólnotami mieszkaniowymi, ale 
z pewnością taki zastrzyk pieniędzy 
przyda się, by kamieniczki wleńskiego 
rynku zyskały nową jakość. 
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Zdzisława Kuryło z Radosto-
wa (gmina Lubań) jest „od za-
wsze”, to znaczy od prawie 30 lat 
szefową zespołu ludowego „Ma-
rysieńki”, a wszyscy bardziej lub 
mniej znajomi określają ją jako 
„Dzidzię”, przed czym się zresztą 
nie broni, bo jej otwartość do lu-
dzi mogłaby być wzorcem. A nie-
spożyta energia i żywiołowość 
w pracy i w mowie nie ma sobie równych (przynajmniej 
my takich nie znamy).

Nie znamy też wielu osób, które mogłyby rywalizować 
z nią w wypiekach i pieczystym, za to możemy powie-
dzieć bez żadnej przesady, że „robota pali się jej w rękach” 
i może stąd wypieki są takie smaczne?

Przed Świętami Wielkanocnymi w jej domu ruch 
szczególny, ale i rygorów niemało, bo ma być cicho i bez 
przeciągów, żeby się ciasta udały. A przedświąteczne pra-
ce zaczynają się już na kilkanaście dni przed tą Niedzielą, 
bo i kiełbasy, i pisanki i drożdżowe „puchowe” baby mają 
swój rytm przygotowań.

Na pytanie – co jest najważniejsze w koszu pełnym po-
traw przygotowanym do święcenia „Dzidzia” odpowiada, 
że… ziemniak. – Malutki sadzeniaczek, który jako pierw-
szy będzie zasadzony w polu. Takie rolnicze zaklinanie 
szczęścia.

O Monice Barabasz-Kwaśniak pisaliśmy w jednym 
z pierwszych wydań „Ech Izerskich”. Wówczas o tym, 
z jaką precyzją odtwarza wygląd domów przysłupowo-
szachulcowych, nie tylko w gminie Stara Kamienica. 
Akwarela, rysunek piórkiem, węglem – to była technika, 
przy pomocy której utrwalała najbardziej malownicze za-
kątki Pogórza.

– Nie porzuciłam tego – mówi – ale z biegiem lat udało 
się opanować inne techniki tej pracy, choć w ich tematyce 
wciąż dominują – co oczywiste – krajobrazy i tworzywo 
izerskie. Oczywiste, bo ani nie umiem, ani nie chcę się od 
nich uwolnić. Myślę, że to jest już chyba niemożliwe. 

O ile pojęcie „krajobrazy izerskie” jest zrozumiałe, to 
co może oznaczać określenie „tworzywo”?

– Choćby łupek i drewno – mówi autorka. – Maluję 
teraz także na łupku, który dawniej służył jako pokrycie 
dachów i szczytów domów, a w dużej części przy ich re-
nowacji już się do tego nie nadaje. Za to jest fantastycz-
nym „podkładem” do prac, 
bo niejako „podwójnie” 
oddaje atmosferę regio-
nu, i przez obraz, jaki 
niesie, i przez sam podkład. 
Czasami maluję też na tzw. zwy-
czajnych „dechach”. Szczególnie wte-
dy, kiedy rysunek sęków stanowi pla-
styczną inspirację, bo jeśli słoje układają 
się na podobieństwo żyrafy, to aż się prosi, 
by zachować słoje i dorysować kolejną. Tak 

zresztą powstają także 
prace innych autorów, 
jak choćby „Madonny 
Izerskie” Magdy Kuź-
niarz z Wolimierza. (Pi-
saliśmy o niej poprzed-
nio w „Echach”. A nowe 
w niektórych moich 
pracach jest to, że nie 
mają już one wyłącznie 
charakteru zdobień, 
ale – poza nim – także 
użytkowy, jak choćby 
wieszaki na klucze, montowane na łupku, a zdobione 
krajobrazami lub rysunkami kotów, które stanowią wy-
jątkowo wdzięczny temat dla plastyka. A jedną z pokus, 
którą tworzy łupek jest fakt, iż kształt sponiewieranej 
przez czas, mróz i wiatr dachówki dyktuje twórcy temat 
obrazu, jaki na nim powstaje. Tak jak poniżej...

wracamy do moniki…

Już nie tylko piórko i węgiel…

koleje kolei 
Koleje losu „kolei żelaznych” na Pogórzu Izerskim war-

te są sporej książki. O perypetiach na trasie Jelenia Góra – 
Pilchowice – Wleń – Lwówek Śląski pisaliśmy w jednym 
z poprzednich wydań. Dziś odrobinkę o fragmencie Ślą-
skiej Kolei Górskiej.

Decyzja o jej budowie zapadła relatywnie późno, bo 
w 1862 r. i była niełatwa. Z jednej bowiem strony w terenie 
górskim takie budowy są zawsze trudne, z drugiej jednak 
– właśnie zaczynała się ekspansja turystyczna w Karkono-
sze i Góry Izerskie, a kolej mogła się okazać rozwiązaniem 
najbardziej skutecznym i rentownym. Po czterech latach 
budowy oddano pierwszy odcinek tej kolei (Jelenia Góra 
– Lubań) – 20 sierpnia 1866 r. W latach 1914 – 1939 od-
cinkami elektryfikowano tę linię. Na odcinku do Gryfo-
wa elektryfikacja zakończyła się już ok. 1921 r., w 1945 r., 
w wyniku krótkiej pracy wojsk radzieckich sieć elektryczna 
zniknęła, ponownie zawieszono ją przeszło 40 lat później, 
ok. 1986 r. Niestety, zbiegło się to z początkiem kłopotów 
kolei, która traciła pasażerów na rzecz dynamicznie rozwi-
jającej się komunikacji autobusowej, a także relatywnym 
obniżaniem nakładów na konserwację i modernizację 
układu kolejowego. Dopiero u schyłku 2011 r. po dłuż-
szych analizach finansowo-logistycznych uruchomiono 
kursowanie szynobusów na trasie Jelenia Góra – Zgorze-
lec, przez Gryfów i Olszynę. Codziennie przemierza tę tra-
sę pięć par klimatyzowanych składów elektrycznych.

Na starej widokówce – „pokój specjalny” poczekalnia dla ważnych gości na dworcu PKP w Gryfowie Śląskim. Gdyby nie wiary-
godność źródła informacji można byłoby przypuszczać, że jest to wnętrze jakiegoś wyjątkowo okazałego pałacu. Na zdjęciach współ-
czesnych – (1) pilotażowy kurs szynobusu, który wjeżdża właśnie na dworzec w Gryfowie Śląskim, (2) takich toalet, jak w szynobusie, 
nie było nawet w okazałych pałacach.

Co to jest szczęście?
Z reguły rozmawiamy z dorosłymi ludźmi, którzy mają 

wyważone sądy i zastanawiają się, nim udzielą odpowiedzi 
na jakieś pytanie. Nierzadko tak długo się zastanawiają, że 
pytanie przestaje być ważne. Uznaliśmy więc, że o sprawy 
naprawdę poważne musimy zapytać ludzi, którzy są: impul-
sywni, szczerzy, nie owijają w nic (w tym – w bawełnę), są 
spontaniczni i sporo wiedzą o życiu. Eliminując po kolei po-
tencjalnych rozmówców, wypadło na to, że jedynymi spełnia-
jącymi te wszystkie warunki naraz są… dzieci.

A co do wyboru grupy rozmówców – też nie mieliśmy 
trudności, bowiem przedszkole w Mirsku postanowiło przy-
brać imię… SKRZATÓW IZERSKICH! Dzieciom, ich na-
uczycielom oraz rodzicom tak się spodobała wydana przez 
Partnerstwo Izerskie książeczka pt. „Opowieści skrzatów izer-
skich”, że dyrekcja skierowała oficjalne pismo w tej sprawie 
do Burmistrza i Rady Gminy i Miasta, opracowała wszelkie 
niezbędne dokumenty i proces nadawania imienia, najpo-
ważniejszego w świecie, już ruszył. Niebawem izerskie skrzaty 
będą miały „swoje” przedszkole w Mirsku przy ul. Betleja.

Wiele więc jest powodów, by poważne rozmowy odbywać 
właśnie tutaj.

– Co to jest szczęście? – zapytaliśmy przedszkolaków.
– Szczęście jest wtedy, kiedy się ma wszystko, czego się 

chce – powiedziały dzieci. – Ale to wcale nie znaczy, że trzeba 
mieć wszystko, bo przecież nie trzeba chcieć wszystkiego.

– Szczęście jest wtedy – dodały – kiedy zdarzają się dobre 
rzeczy, ale te mniej dobre też się muszą zdarzać, bo inaczej 
byśmy nie wiedziały, co jest naprawdę dobre.

Musieliśmy przyznać, że wbiło nas w fotel, bo niejeden 
dorosły miałby dużo większe problemy z odpowiedzią. Za-
raz też okazało się, że szczęście przynoszą najprostsze zda-
rzenia…

– Ja się czuję szczęśliwy, kiedy jadę do Lubiechowa, do 
babci i dziadka, i jestem tam z nimi, i psem, i z kotem… – po-
wiedział jeden z chłopców i widać było po buzi, że myślami 
już do tej Lubiechowej „odjechał”.

– A co trzeba, żeby się poczuć szczęśliwym?
– Kiedy można sobie kupić różne rzeczy.

– To znaczy, że pieniądze dają szczęście?
Tu dzieci się na chwilę zamyśliły…
– Pieniądze nie – powiedziały – ale warto trochę ich mieć, 

żeby sobie kupić gry, albo telewizor, bo jak nie ma telewizora, 
to trudno zgadnąć, jaka będzie pogoda.

– A czy zwierzęta, albo owady są szczęśliwe, na przykład 
– motyle?

– Bardzo!!! – krzyknęli chórem. – Latają sobie z kwiatka na 
kwiatek, mają kolorowe skrzydełka i jest im ciepło w słońcu.

– A glista?
Jeśli nam się wydawało, że pytanie o szczęście glisty będzie 

kłopotem dla przedszkolaków z Mirska, to byliśmy naiwni.
– Glista jest szczęśliwa – powiedziały dzieci. – Szczegól-

nie wtedy, kiedy jej nie widać, bo się schowa, żeby jej nikt nie 
zjadł, kura, albo ptak.

– Czy to znaczy, że szczęśliwy może być każdy – bogaty 
i niebogaty, ładny czy brzydki?

– Pewnie – padła szybka odpowiedź – bo przecież każdy 
się powinien cieszyć tym co ma, i wtedy będzie szczęśliwy.

– A słońce?... Jest szczęśliwe?
– Oczywiście, bo jest mu ciepło, ale musi być wiatr, żeby 

nie było za gorąco. Nawet Eskimosi są szczęśliwi, chociaż tam 
jest zimno, ale oni mają igloo i futra, to sobie dają radę, zresztą 
czasami tam też jest lato.

Trochę drążyliśmy sprawę słońca, ale od innej strony…
– Słońce jest szczęśliwe, bo gorące – zastawiliśmy zasadz-

kę – ale ono przecież nie jest gorące dla siebie, a ciepło oddaje 
ludziom. Kiedy jesteśmy szczęśliwsi, kiedy coś dostajemy, czy 
dajemy?

Tu zdania były podzielone, jak w Sejmie RP, z tą jednak 
różnicą, że parlamentarzyści bywają mniej refleksyjni i uży-
wają innych słów. (Zapraszamy – przy okazji – do przedszkola 
w Mirsku wszystkich posłów, może zdołaliby się nauczyć, jak 
można się spierać bez awantur i obrażania).

– Dobrze jest coś dostać – powiedziały dzieci – ale lepiej 
jest coś dać. Tylko my nie mamy za dużo, więc możemy dać 
czterolistną koniczynę. Albo buziaka. Albo tulipana. Albo 
uśmiech.

Zgodziliśmy się, że uśmiech jest najlepszym prezentem 
i zakończyliśmy spotkanie, ale… Podeszła do nas jedna dziew-
czynka i powiedziała cichutko: – Ja też będę dawała uśmiech, 
ale trochę później, bo mi właśnie zęby wypadły…

Za możliwość spotkania i rozmowy, a także za inicjatywę nadania imienia Skrzatów Izerskich dziękujemy Dyrektor Przedszkola, 
Małgorzacie Śnieżek. Rozmawiały z nami sześciolatki, widoczne na zdjęciu: Michał Białorusów, Nikola Biskupska, Julia Bonat, Michał 
Borkała, Gabriel Brojanowski, Magda Kapryszyn, Natalia Klimowicz, Piotr Kluba, Aleksandra Kucharczyk, Amelia Leszczyńska, Michał 
Majewski, Jakub Miczka, Wiktor Mużyłowski, Klaudia Ratuszna, Michał Ratuszny, Jakub Szabla, Martyna Szejpo, Jakub Tomasik, Mak-
symilian Maziarz, Julia Zacharczuk. Oliwia Rubinowska, Oliwia Hercuń, którymi opiekuje się Magdalena Hasiak-Kostrzycka.

W grupie są też Nina Mirek, Nicola Mużyłowska, Nina Nowak, Kamil Tomasik, którzy w dniu rozmowy byli wprawdzie nieobecni, 
ale spotkamy się z nimi przy okazji.

po chmurach – słońce…
Nad wejściem do Ratusza we Wleniu widać łaciński na-

pis. Jak zwykle przy okazji takich budowli odnosi się on do 
najważniejszych zdarzeń w historii nie tyle obiektu, co całego 
miasta.

POST NUBILA PHOBUS EX CINERE PHENIX – czy-
tamy, a obok dwie daty – 1813 – 1824. Co to wszystko ozna-
cza?

Rok 1813 dla całego Śląska był trudny, bowiem właśnie 
tutaj starły się największe potęgi na kontynencie – armia cesa-
rza Napoleona i armia rosyjska. Zginęły tysiące żołnierzy nad 
Kaczawą, nad Bobrem i w wielu innych bitwach. Ale dla Wle-
nia ten rok, a właściwie – jeden dzień tego roku, 16 sierpnia 

– był szczególnie dramatyczny. Wojska rosyjskiego generała P. 
Kajzarowa ostrzeliwały długo miasteczko zajęte przez wojska 
francuskie. Pociski wznieciły wielki pożar, który strawił nie-
mal wszystkie domy, a także ratusz. Odbudowano go w latach 
1823-24, jako klasycystyczny obiekt i na pamiątkę zarówno 
tego dramatu, jak i wcześniejszych wielkich powodzi (które 
zresztą dręczyły Wleń także później, aż do końca XX w.) na-
niesiono na elewację Ratusza tę inskrypcję, która znaczy „Po 
chmurach – słońce, z popiołów rodzi się Fenix”, a daty ozna-
czają dramat pożaru i zakończenie odbudowy. Jak na ironię 
losu ten napis widzieli także żołnierze pływający amfibiami 
na wleńskim rynku, zalanym wodami Bobru na wysokość po-
nad 1 m, zarówno w 1958, jak i 1977 i – najwyżej, bo do 2 m – 
w 1997 r. Ale… nad Wleniem, po najczarniejszych chmurach 
zawsze pojawia się słońce.

Stary, ale nowogrodziec
Wbrew brzmieniu słowa Nowogrodziec należy do naj-

starszych miejscowości Pogórza Izerskiego, więc nazwa 
miasta jest bardzo myląca. Powstała w XIII wieku osada 
była ważnym punktem nie tylko na tzw. Wysokiej Drodze, 
to znaczy jednego z najistotniejszych szlaków przez ów-
czesną Europę. To w pobliżu Nowogrodźca odnajdywano 
rzymskie monety i inne drobne zabytki kultury antycznej.

Miasto było ważne dla różnych grup ludzi, bo z jednej 
strony stanowiło siedzibę wielkiego klasztoru, z drugiej 
– było łakomym kąskiem dla ewangelików. Próby refor-
macji, podjęte znacznie później, niż w innych miejscowo-
ściach Śląska, były jednak bezskuteczne – klasztor odparł 
zakusy wyznawców nowej wiary. Ale historia kołem się 
toczy, więc w okresie wojny 30-letniej król Fryderyk nało-
żył kontrybucję na klasztor w ogromnej kwocie 16 tysię-
cy talarów. Zakon spłacił ją, ale musiał sprzedać jeden ze 
swoich bogatszych folwarków.

Położenie przy Wysokiej Drodze było korzystne ze 
względów handlowych, ale fatalne ze względów militar-
nych, bo każda armia w każdej wojnie „zahaczała” o No-
wogrodziec, za każdym razem łupiąc miasto i nakładając 
różne opłaty na mieszkańców, w konsekwencji doszło do 
tego że w połowie XVII w. Nowogrodziec liczył… 32 miesz-
kańców. Inni zginęli, albo zniechęcili się zamieszkiwaniem 
w miejscu, które stawało się bogate w okresach pokoju, ale 
grabione w (nierzadkich) okresach wojen. A one nie gasły, 
bo i wojska napoleońskiej w XIX w. też przyniosły dewa-
stację mienia. Tradycja przetrwała wieki – w ostatniej, II 
wojnie światowej Nowogrodziec został zniszczony w 75%, 
w tym spłonął klasztor, którego ruiny stoją do dziś tuż za 
centrum miasta, w którym ocalał wprawdzie ratusz, ale 
dwie pierzeje zniknęły bez śladu

Mury miejskie Nowogrodźca, do dziś okazałe, nigdy nie 
wybroniły skutecznie tej miejscowości przed wojennymi nie-
szczęściami.

Siekierczyna znak firmowy
Dla wizerunku Siekierczyna istotne są liczne stawy, je-

den z symboli tej gminy. Z lotu ptaka widać, jak jest ich 
wiele i w jaki charakterystyczny sposób są ułożone. Jak 
powstały?

– To wyrobiska po torfie – mówią historycy. – Siekier-
czyn w XIX w. był miejscowością górniczą, w której istniały 
kopalnie węgla brunatnego, ale – inaczej, niż współcześnie 
w rejonie Bogatyni – nie były to kopalnie odkrywkowe, 
a głębinowe. W ówczesnej technologii nie było możliwe 
stworzenie tak potężnych koparek, zdejmujących szybko 
całe hektary nadkładu. Ale kopalnie były ogromne, w jed-
nej z nich rocznie wydobywano nawet do 200 tys. ton wę-
gla. 

A równocześnie wydobywano torf z poletek na po-
wierzchni ziemi. I właśnie Stawy Siekierczyńskie są ich po-
zostałością. Zniknął torf, a powstały niewielkie, malowni-
cze akweny, będące miejscem hodowli ryb. Gwoli ścisłości 
historycznej – wydobycie węgla brunatnego z tutejszych 
kopalń zakończyło się na krótko przed II wojną światową.

Zaręba. Wieś, ale…
Zaręba w gminie Siekierczyn jest wsią bardzo niety-

pową, przede wszystkim dlatego, że wyłącznie z rolnictwa 
nie utrzymuje się tu już nawet co dziesiąty mieszkaniec. 
I tajemniczą, bo w odróżnieniu od większości innych nie 
wiadomo – kiedy powstała? Niektórzy historycy twierdzą 
wręcz, że ok. IX w. (i jest starsza od Lubania), inni „od-
mładzają” ją o niemal cztery – pięć stuleci i przekonują, 
że założyli ją koloniści niemieccy na przełomie XIII/XIV 
w. Urbaniści z kolei przekonują, że wprawdzie łańcucho-
wa zabudowa tej miejscowości wskazuje ewidentnie na jej 
wiejski charakter, to jednak architekci wskazują, że bardzo 
wiele domów nosi wyraziste cechy budownictwa miejskie-
go, głównie XIX-wiecznego. Warto ją odwiedzić z tychże 
względów, ale przede wszystkim zobaczyć bardzo ciekawy 
pałac w Zarębie Górnej i poznać wszelkie opowieści z nim 
związane, tym bardziej, że są dowodem żarliwej miłości 
jednego z małżeństw, dawnych właścicieli tego obiektu.

Zdzisława, czyli Marysieńka 

Bóbr – zawsze słowiański
Skąd się wzięła nazwa rzeki Bóbr? – historycy nie po-

trafią tego jednoznacznie rozstrzygnąć, ale podkreślają, iż 
– w odróżnieniu od innych – to określenie ma najstarszy 
z możliwych i zawsze słowiański rodowód, niezależnie od 
tego, kto władał Śląskiem.

Po raz pierwszy opisaną ją już w XI w. jako Pober Sla-
vonice, a potem już poszło: 1005 – Bober, 1217 – Bobr, 
1290 – Bobra, 1323 – Bobyr, 1493 – Bobra, 1600 – Bobe-
rus, 1704 – Bobera… A tuż po II wojnie światowej rzeka 
zmieniała swoją nazwę kilkakrotnie w kilkanaście miesię-
cy – Bobrawa, Bobrzyca, Bober… aż został dobrze nam 
znany Bóbr.

Bóbr na wysokości  Nielestna
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krew na witrażu
– Kiedy ktoś pracujący przy witrażu, ka-

leczy dłonie, a to się zdarza nagminnie, bo 
szkło się broni, to nawet nie czuje się bólu 
– powiedziała Jadwiga Górniewicz ze Sta-
rej Kamienicy, autorka wielu nader orygi-
nalnych witraży. – Czasami dopiero wtedy, 
kiedy widziałam krew na szkłach, oriento-
wałam się, że to moja, że się skaleczyłam.

Jak często bywa – ta pasja powsta-
ła trochę z przypadku. Trochę, bo wybór 
witraży podyktowany był uznaniem dla 

instruktorki tego fachu, pracującej w Jele-
niogórskim Centrum Kultury Edyty Kulli. 
A nieprzypadkowy, bowiem ojciec autorki 
witraży miał ogromne zdolności manual-
ne, aczkolwiek w zupełnie innej branży – 
modelarstwa meblowego i wykonywania 
mebli. – Dostałyśmy z siostrą, jako kilku-
letnie dziewczynki właśnie od ojca foteli-
ki wyplatane paskami modnego wówczas 

I są mozaiki, bardzo ekspresjonistycz-
ne w wyrazie, do których potrzebne są nie 
tylko drobniutko przycięte cząsteczki szkła, 
ale też zegarmistrzowska precyzja w ich 
klejeniu, bo jeśli autorka nie zachowałaby 
właściwych kątów, to cała praca traci swoją 
barwną lekkość.

– Mam wciąż nowe plany – seria portre-
tów nieprzypadkowych osób – mówi J. Gór-
niewicz – i lampy. To zupełnie inne techni-
ki. Ale wiem, że zapanuję nad nimi, bo szkło 
stało się tworzywem mi przyjaznym.

Zbigniew Dubaniewicz zawsze lubił 
pracę, a że i wyobraźnia, i zdolności ma-
nualne mu dopisywały, to nic dziwnego, 
że znalazł sobie twórcze zajęcie, a może to 
ono go znalazło. Krystyna Dubaniewicz 
nigdy nie opędzała się od pracy. I wtedy, 
kiedy miała etat w „rachubie” w Gryfeksie, 
i później, przy domu, i przy dzieciach. 

Ale jedno i drugie dopiero na emerytu-
rze i to tylko jesienią, zimą i bardzo wcze-
sną wiosną może sobie pozwolić na zajęcia 
dla przyjemności, bo gdy się robi cieplej, 
to aż do schyłku jesieni jest ogród, pole, 
zwierzęta…

– Chęć do rzeźbienia odkryłem w sobie 
przypadkiem – powiedział Zbigniew Du-
baniewicz – bo kiedy jeździłem po wnucz-
ki do przedszkola, to one zawsze jeszcze 
chciały się trochę pobawić, ja nie zamie-
rzałem odbierać im radości i czekałem, aż 
same będą chciały do domu. I korzystając 
z okazji – rzeźbiłem. Takie tam drobne 
próby.

– Odpoczywam przy hafcie – po-
wiedziała Krystyna Dubaniewicz. – Nie 
umiem usiedzieć bezczynnie, nigdy nie 
umiałam i nie chcę się nauczyć. Kiedy nad-

chodzi jesień, to mąż znika na całe godziny 
w garażu, ja siadam przy hafcie, nikt do ni-
kogo nie ma pretensji, a wręcz odwrotnie – 
umiemy się cieszyć tym, co drugie zrobiło. 
I jestem pełna podziwu dla męża, że nawet 
fachowcy z Akademii, konserwatorzy sztu-
ki, uszanowali jego pracę.

A zdarzyło się to też trochę bez okazji. 
W miejscowym kościele stała zabytkowa fi-
gura Matki Boskiej w drewnianej oprawie. 
Ksiądz wziął posążek na plebanię, żeby 
zabezpieczyć zabytek, a oprawa, efektow-
na, choć zniszczona – została. Zbigniew 
Dubaniewicz uzgodnił z księdzem, że 
postara się ją odrestaurować. Robota była 
koszmarnie trudna, zajęła sporo czasu, ale 
w końcu udało się ją sfinalizować, oprawa 
wróciła do kościoła i niedługo potem przy-
jechali do konserwacji świątyni fachowcy 
a ASP Kraków. – Prowadząca tę ekipę pro-
fesor powiedziała, że konserwacja została 
tak fachowo wykonana, że właściwie przy 
tej oprawie nic nie mają do roboty – po-
wiedział Z. Dubaniewicz. – Ale to nie 
były puste komplementy, a uczciwa ocena, 
bo powiedzieli, że jeśli chodzi o farbę, to 
mógłbym użyć mniej jaskrawej, bo daw-
niej takich żywych kolorów nie stosowa-
no. Podkreślili jednak, że ze swojej roboty 
stolarskiej mogę być dumny, bo zrobiłem 
wszystko tak, jak i oni by to zrobili.

To nie była ostatnia praca przy świą-
tyni, bo niedługo później przypadło Mile-
nium i każde sołectwo postanowiło czymś 
je uczcić. Wolbromów przygotował grotę, 
Rząsiny – odświeżyły postument po ja-
kimś wojennym pomniku, a w Uboczu 
przygotowano kapliczkę przy kościele. 
– Pomagałem firmie, która u nas kopała 
rowy pod wodociąg, więc jak znaleźli ka-
mień, który upatrzyłem sobie pod tę ka-
pliczkę, to i oni pomogli mi 
go wyciągnąć i przewieźć. 
Niby nie za duży, a ważył… 
5 ton. Świetnie pasował, 
a sam bym nie poradził so-
bie z transportem. Okazuje 
się, że jak kto jest drugie-
mu życzliwy, to z reguły ta 
życzliwość do niego wraca.

Państwu Dubaniewi-
czom pogody ducha nie 
brakuje. Sami budowali 
– dosłownie i przenośni – 
swój dom. Dosłownie, bo 
fachowcy w początkach lat 
80-tych przebierali w robo-
tach i woleli mieć zlecenia 
„za dolary”, mimo że obie-
cywali usługę za złotówki. 
Porzucili budowę domu 
Dubaniewiczów, a że wów-
czas jeszcze Zbigniew pra-
cował w lubańskim ZNTK, 
to znaczną część pracy przy budowie 
musiała wziąć na siebie Krystyna, korzy-
stając z pomocy synów, z których starszy 
miał raptem 13 lat. – Poradziliśmy – mówi 
bez emocji. – Trzeba się było przyłożyć… 
Traktorem też jeździłam, jak było trzeba

Radzą sobie nadal. Dzieci już dawno 
poszły na swoje, ale przyjeżdżają często 
do rodziców już z wnukami. Tylko jedno 
wyjechało zagranicę. – Bardzo się dener-
wowałam – powiedziała Krystyna Duba-
niewicz – póki sama tam nie pojechałam, 
zobaczyłam, jak mieszka, że ma dobrą pra-
cę, że po holendersku mówi, jak Holender. 
Już jestem spokojna. A reszta w Polsce, na-
wet niedaleko. I kiedy słyszę, że ludzie żyją 

sami, rodzice nie od-
wiedzają dzieci, a dzieci 
– rodziców, to aż mi się 
wierzyć nie chce. Często 
jesteśmy razem, znamy 
nawet wszystkie dzieci 
sąsiadów, do dziś utrzy-
mujemy częste kontakty z koleżankami 
i kolegami z pracy. Nie przez skype’a, ani 
internet, a bezpośrednio. Nam są kompu-

tery do tego niepotrzebne. 
Tylko się czasami zastana-
wiam, jak to jest, że dziś 
dzieci nie potrafią się ba-
wić ze sobą, bo każde ma 
swojego laptopa, smart-
fona, czy telefon. Wiem, 
że teraz to inne czasy, że 
kiedy ja byłam dzieckiem, 
to najprostsza zabawka 
dawała nam dużo radości. 
Nie było czipsów, czy fry-
tek. Pamiętam, że w sie-
ni stało wiadro ze świeżą 
wodą, moczyliśmy w nim 
delikatnie kromkę chleba, 
posypywaliśmy cukrem 
i to była najlepsza kanap-
ka na świecie. Ciekawe, 
co powie moja wnuczka, 
jak jej dam taką kanapkę – 
uśmiechnęła się do siebie 
– muszę koniecznie spró-

bować jej to dać i zobaczyć, co zrobi…
Niewielu lat już brakuje do jubileuszu 

półwiecza „bycia razem”. Ze wspomnień 
o tym, jakie to były lata można byłoby 
napisać niejedną książkę. – Po co pisać, 
jak my wciąż jesteśmy tacy sami – pytają 
retorycznie. – wciąż tak samo pracuje-
my i tak samo nas to cieszy. Czekamy na 
wiosnę, wtedy wyjdziemy na ogród, żeby 
tak go urządzić, jak dwa lata temu, kiedy 
w konkursie „Wieś Gminy Gryfów Śląski – 
Czysta i Gospodarna” zajęliśmy pierwsze 
miejsce. Nigdy wie wiadomo, czy się uda, 
ale próbować trzeba!

Rzeźby Z. Dubaniewicza trafiają naj-
częściej do rodziny, albo do wyjątkowo 
dobrych znajomych. Figurki z szopki be-
tlejemskiej mogliśmy sfotografować tyl-

ko dlatego, że czekają na rodzinę jednego 
z synów. Rzeźbione laski są upominkami 
dla przyjaciół, mają je też harcerze – wę-
drowcy z miejscowej drużyny. Haftowane 
obrazy Krystyny Dubaniewicz i misternie 
haftowane sylwetki aniołków wiszą na 
ścianach, w oknach przy okazji różnych 
zdobień. Dodają temu domowi ciepła, któ-
rego tu i tak nie brakuje.

igłą i dłutem

w uboczu, nie na uboczu 
tworzywa sztucznego – wspomina. – Ojciec 
zbudował rusztowanie, a potem wykończył 
własnoręcznie te mebelki. Kiedy wyjeżdża-
łam z domu wzięłam m.in. ten fotelik. Daw-
ny splot już nie istnieje, nowy wyplotłam 
z wikliny… Myślę, że ojciec byłby ze mnie 
dumny i to jest dla mnie ważne. To dla mnie 
bardzo osobista praca.

A witraże – to już zupełnie inna bajka. 
Obcowanie J. Górniewicz ze szkłem zresz-
tą ma wieloletnie tradycje, bo pracowała 
wcześniej w laboratorium analitycznym, 
a to poruszanie się w świecie szkła. – To też 
był dla mnie ważny okres – mówi J. Górnie-
wicz – bo od nas zależała szybkość pomo-
cy lekarskiej. Z naszych analiz powstawała 
diagnoza, zresztą czasami wynikała wprost. 
A potem, po laboratorium  – jak się okazało 
– szkło towarzyszyło mi już przez całe lata.

Dziś też, jednak zupełnie inaczej. Za-
mknięcie krajobrazu, czy portretu w for-
mie witrażu, który jest przecież wyjątkowo 
zwartą syntezą kształtu i koloru. Właściwie 
rodzajem metafory i jest wyjątkowo trudne,  
wymaga nie tylko zmysłu plastycznego, ale 
i wyobraźni w ogóle. Autorka zresztą stawia 
sobie co i rusz nowe, wyższe wymagania. Za-
czynała od prostych form, potem były witra-
że „warstwowe”, później próby – bardzo efek-
towne – przełożenia na język białego szkła 
(choć o różnej fakturze i odcieniu) kolorowe-
go z natury… wodospadu. I kolejne – portret, 
martwa natura, mandala… Są i szklane bajki 
dla dzieci, drzewa, a nawet motywy japoń-
skie, oszczędne w kolorze, a bardzo atrak-
cyjne. A nawet… żarty graficzne, jak witraż 
z psem, którego smycz przechodzi znienacka 
w łańcuszek do zawieszania witrażu...

na wsiach nie musi być gnuśnie 
Czy wsie Pogórza mają szansę, by zrobić 

coś wspólnie? Inicjatorka powstania Izer-
sko-Karkonoskiej Grupy Parlamentarnej 
w Sejmie, posłanka Zofia Czernow zaprosiła 
sołtysów z dwóch – kolejno – powiatów na 
spotkanie, by zapoznać ich z możliwościami 
pozyskania pieniędzy na przeprowadzenie 
„miękkich” projektów edukacyjnych. W Sali 
Mieszczańskiej lwóweckiego Ratusza odbyło 
się takie spotkanie z sołtysami „lwówecki-
mi”.

– Dwa są warunki koniecznie – powie-
działa Z. Czernow. – jeden, to znalezienie 
w dyskusji kilku projektów, a właściwie – 
pomysłów o podobnej tematyce, które mo-
głyby być realizowane w wielu wsiach. Dru-

gi – zintegrowanie środowiska wiejskiego, 
by znaleźć osoby, które wzięłyby na siebie 
(nieduży) ciężar wynikający z konieczności 
opieki nad tą pracą i realizacjami.

Okazało się, że już te dwa – niskie prze-
cież – progi są trudne do pokonania. Na 
prawie 30 sołtysów obecnych na spotkaniu, 
tylko w jednej wsi (Brzeziniec) działa Koło 
Gospodyń Wiejskich, niedawno jeszcze 
jedna z najpowszechniejszych wiejskich or-
ganizacji.. Problemy z dezintegracją środo-
wiska są powszechnie odczuwalne z wielu 
powodów. Na stare waśnie, nakłada się pro-
ces „wymiany” mieszkańców wsi, bo coraz 
częściej domy kupują ludzie z miast, któ-
rzy tylko niekiedy (jak Stanisław Czajewicz 

z Rząsin) chcą i potrafią włączyć się w życie 
nowego środowiska. St. Czajewicz przyje-
chał z Jeleniej Góry, ale jako doświadczony 
pedagog wsparł działania Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Wsi Rząsiny, które – ratując 
szkołę przed zamknięciem – przejęło ją na 
rzecz Stowarzyszenia, jako niepubliczną. – 
Teraz – powiedział – związki rodziców ze 
szkołą i nauczycielami są silniejsze, niż kiedy 
była ona samorządowa.

Szkoły zresztą – to osobny rozdział wiej-
skiej rzeczywistości. Zamykane tuż po lek-
cjach są martwym majątkiem. Gminy zamiast 
je wykorzystywać wolą inwestować pieniądze 
w tworzenie świetlic wiejskich, więc tworzą 
się trzy niezależne byty, z których żaden nie 
tętni życiem – szkoła, świetlica i boisko spor-
towe. Nauczyciele już dawno przestali być 
osobami nadającymi rytm wiejskiemu życiu.

– Nie musi tak być, żeby wsie gnuśniały 

– zgodnie stwierdzili i sołtysi, i posłanka, 
i – obecna na tym spotkaniu prezes Partner-
stwa Izerskiego, Bożena Mulik – ale trzeba 
mieć nie tylko abstrakcyjny pomysł, ale też 
lidera bądź grupkę liderów, którzy wesprą 
sołtysów. I choćby drobne kwoty na środki 
higieny i bieżącą eksploatację.

– Nie przywiozę na wieś liderów – po-
wiedziała Zofia Czernow – ale postaram się 
pomóc w uzyskaniu środków na konkretną 
działalność. Musimy tylko wypracować takie 
projekty, które są potrzebne wsiom, wzbudzą 
zainteresowanie mieszkańców i zgromadzą 
wokół siebie choćby małe grupki naturalnych 
entuzjastów sprawy. Mamy jeszcze kilkana-
ście tygodni na rozmowy na te tematy.

Uczestnicy umówili się, że na kolejne 
spotkanie przyjadą z konkretnymi pomy-
słami, a „Echa Izerskie” będą relacjonować 
w czerwcowym wydaniu dalszy tok dyskusji.

– Największą dla mnie satysfakcją staje 
się fakt, że Galeria Izerska przyciąga wielu 
niezwykle interesujących ludzi, a szczegól-
nie oryginalnych twórców – powiedziała 
Violetta Pietrzak, kierująca Galerią. Po-
wtórzył to sołtys Kromnowa, Edward Bi-
liński, który sam jest malarzem i ma na 
swoim koncie wiele wystaw. A że wędrował 
od Krakowa, aż po Pomorze i wylądował 
na Pogórzu Izerskim, to w jego obrazach 
można prześledzić tę wędrówkę, bo z każ-
dego miejsca swego pobytu powstawała 
seria interesujących prac.

– Ale chciałbym, by „Echa Izerskie” 
dokumentowały też wizyty w Galerii Izer-
skiej tych gości, którzy wprawdzie pocho-
dzą z innych rejonów Dolnego Śląska, ale 
zaprzyjaźnili się z nami, przyjeżdżają na 
comiesięczny jarmark, a ich obecność jest 
wypatrywana przez innych.

Dziś prezentujemy Panią Anię – „Hou- 
seria” Świdnica, au-
torkę unikatowych 
klipsów, kolczyków, 
pierścionków i wisio-
rów.  Wszystkie jej 
prace bardzo się po-
dobały, a motywy ko-
tów, sów, czy kolczyki 
zdobione tarczami 
zegarków – szczegól-
nie.

A Edward Biliński, dobry duch „Galerii 
Izerskiej” nie bacząc na niewygody, poka-
zuje w trakcie kilkugodzinnych warsztatów 
techniki malowania i rysowania najmłod-
szym. A skoro oni z przejęciem malują na 
kolanach, to i sołtys-malarz przybiera tę 
samą, niezbyt wygodną wprawdzie pozę, 
ale przez to jest bliżej swoich uczennic.

GaLeRia iZeRSka  
w kromnowie i jej goście 

     Z Bystrzycy 
           w… kosmos

We wsi Bystrzyca pod Wleniem stoi sta-
ry dom z równie starą tablicą rodziny von 
Braun i datą – 1646. Takich chałup wkoło 
jest wiele, ale ta jest jedyna w swoim ro-
dzaju. To tu mieszkał Werhner von Braun 
– jeden z niemieckich pionierów podboju 
kosmosu, oficer, konstruktor rakiet V-2, 
które tyle krwi napsuły aliantom u schył-
ku II wojny światowej. Ale po wojnie… ten 
sam von Braun pracował w ośrodku badań 
kosmicznych NASA, realizując m.in. pro-
jekt kosmiczny Apollo, zakończony amery-
kańskim sukcesem, lądowaniem człowieka 
na Księżycu. Zadziwiający zwrot…
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Pokłady sfalowanej kredy – to fragment dawnego morskiego dna.

Wielu izerskich rękodzielników zaczynało budować 
swoje pasje trochę z przypadku. Jakieś wydarzenie spra-
wia, że ujawnia się talent, który wprawdzie zawsze był, ale 
ze względu na brak czasu, inne zajęcia i obowiązki nie po-
wstawały sytuacje, by się ujawniał. Taki – „talent-śpioch”.

– Społecznie zajmuję się opieką nad zwierzętami, 
szczególnie psami rasy owczarek środkowoazjatycki – 
powiedziała Agnieszka Trzeciak z Wojciechowa. – Sama 
mam kilka psów tej rasy, więc nie brakuje mi przekonania 
do takiej pracy. I kiedyś poproszono mnie, bym zrobiła coś 
na aukcję, podczas której zbierano pieniądze na tę działal-
ność. Okazało się, że podczas licytacji moje stroiki osią-
gnęły ceny niespodziewanie wysokie. Rozumiem, że pod-
czas takich aukcji ludzie licytują ostro nie tylko ze względu 
na urodę przedmiotu, ale i na cel działania, ale kiedy sytu-
acja powtarzała się sukcesywnie, przyjęłam, iż moje prace 
po prostu się podobają i są potrzebne, niezależnie od tego, 
czy będą licytowane na szczytny cel, czy też oferowane do 
„zwykłej” sprzedaży.

Sama zajmuję się zawodowo nieco inną działalnością, 
ale te stroiki na różne okazje, nie tylko święta wielkanocne, 
przygotowuję z przyjemnością. I – jak to dziś bywa – prze-
konałam się o sile promocji „facebookowej”. Moje prace 
rozsyłam teraz po całej Polsce. Nie jest to tak intensywna 
sfera działalności, by była źródłem utrzymania, ale z pew-
nością popyt potwierdza, że ludzie to cenią i są zaintere-
sowani.

Ze względu na fakt, że przesyłki są traktowane przez 
kurierów i pocztę dość „surowo”, to niekiedy trzeba stoso-
wać elementy z tworzyw sztucznych do budowy okazałych 
stroików, bo naturalne wydmuszki jajek nie wytrzymują 
praktyki wysyłki. Ale odpowiedni dobór dodatków i cała 
konstrukcja stroików sprawia, że w pastelowej, leciutkiej 
aurze, towarzyszącej pracom ginie bez śladu fakt, że nie-
które „wydmuszki” nie są niepodzielnym dziełem ptac-
twa.

– Wielkanocne stroiki i wianki mają żywe kolory – 
mówi A. Trzeciak – ale z jeszcze większą satysfakcją przy-
kładam się do bożonarodzeniowych, bo one dają szersze 
możliwości i uwalniają więcej fantazji. I, co oczywiste, tam 
gdzie istnieje możliwość stosowania tworzyw naturalnych, 
tam one mają swoje absolutnie pierwsze miejsce, od ma-

lutkich gałązek, przez siano, piórka, szyszki… Las jest nie-
zastąpionym źródłem surowca i… inspiracji, chociaż tej 
drugiej szukam też w galeriach, wydawnictwach…

– I nie lubię – dodaje – sprzętów „prosto ze sklepu”. 
Zajmuję się zawodowo dekoracją wnętrz, więc nawet 
sprzęty wykonywane fabrycznie odmieniam dodatkami, 
nadając im własnego (mojego) „ducha”. Nie szkło, nie alu-
minium, a rustykalność. Myślę, że to są nie zawsze wpraw-
dzie uświadamiane, ale najczęstsze potrzeby ludzi. A ja 
staram się to pokazać tym wszystkim, którzy poszukują 
w konfekcjonowanym świecie rzeczy typowych czegoś, co 
i tym rzeczom, i ich mieszkaniom nada ten jedyny, niepo-
wtarzalny klimat.

e-mail: wolski.d@wp.pl

 

Drobiazgi w świecie rzeczy zwykłych
W lesie (możliwości)

– Życzę, byśmy zbliżali się do siebie, 
choćby małymi krokami, rozumieli siebie 
lepiej, potrafili wybaczać, żeby ten rok był 
po prostu lepszy – mówił ksiądz proboszcz 
parafii z Grudzy podczas spotkania opłatko-
wego w świetlicy wiejskiej w Janicach (gmi-
na Lubomierz), w sobotę, 2 lutego. Życzenia 
noworoczne składał też burmistrz Wiesław 
Ziółkowski i przedstawiciel Starostwa Po-
wiatowego we Lwówku Śl. Podziękowała – 
w imieniu wsi – organizatorska spotkania 
i koordynatorka kulinarnych działań, sołtys 
wsi Janice Alicja Granda.

Przy wspólnym stole zastawionym wie-
loma potrawami, przygotowanymi „po są-
siedzku” przez same mieszkanki zasiadło 
ponad 30 osób. Jeśli wziąć pod uwagę, że 
cała wieś liczy raptem niewiele ponad 20 
„numerów” i niespełna stu mieszkańców, 
to sporo. Tym bardziej, że niektóre młode 

Bliżej siebie 
– choćby małymi krokami

mamy wprawdzie przywiozły smakołyki, ale 
musiały wrócić do dzieci. Inni byli chorzy, 
albo w pracy, więc przynajmniej drugie tyle 
było nieobecnych z przymusu. Można więc 
pokusić się o porównanie – gdyby w Jeleniej 
Górze mieszkańcy chcieliby zasiąść przy 
wspólnym stole w podobnej proporcji, to 
taki stół musiałby zgromadzić… CZTER-
DZIEŚCI TYSIĘCY BIESIADNIKÓW!

Janice są jedną z tych wsi Pogórza, do 
których ściągają nie tylko mieszkańcy 
miast, znużeni hałasem, ale też obcokrajow-
cy. Tutaj swój dom znaleźli goście z Francji, 
Holandii i Niemiec, podobnie jest w wielu 
innych miejscach – Kromnowie, Antonio-
wie, Kopańcu, ale też w Studniskach pod 
Zgorzelcem i w Płakowicach (dziś część 
Lwówka Śląskiego), dokąd dotarli przyby-
sze z Australii. Im też tu jest bliżej do siebie 
i do nas.

podstęp Tristrama
Okres wojen husyckich był dla Śląska dramatyczny – 

zdesperowani i gniewni Czesi najeżdżali, plądrowali, palili 
i zabijali, więc nawet największe wówczas miasta, a nie tylko 
mniejsze warownie miały kłopoty z odparciem naporu żoł-
daków Żiżki, spadkobierców tradycji Jana Husa.

W 1428 roku husyci dotarli pod Jelenią Górę, ale miasto 
było zbyt wielkie, by nieduży oddział mógł je łatwo zdobyć. 
Oddziały husytów poszły na północ doliną Bobru, napada-
jąc w końcu maja 1428  r. na Wleń. Wielu mieszkańców tego 
miasta schroniło się na zamku, bez większej nadziei urato-
wania życia, bo oblegający mieli wielką przewagę.

Dowódcą obrony zamku był wówczas Tristram von Re-
der, świadom, że i prowiantu, i wody wystarczy na krótko. 
Szczególnie z wodą był kłopot, bo zamek nie miał przecież 
wówczas ani swojej studni, ani systemu doprowadzania 
wody drewnianymi rurami, który powstał później. Tristram 
wpadł na desperacki pomysł, żeby rozpuścić między hu-
sytami plotkę, że właśnie odkryto na zamku źródło wody, 
co wzmocniłoby morale obrońców w oczach napastników. 
Ażeby uprawdopodobnić tę wieść nakazał z murów zamku 
lać na atakujących nie tylko gorącą smołę, ale i… wrzącą 
wodę. Spragnieni każdej kropli wody, broniący zamku ze 
łzami wylewali ją na głowy husytów. I stał się cud.

Husyci, którzy liczyli na to, że pragnienie pokona obroń-
ców uznali, że szczodre lanie wrzątku potwierdza wieść 
o odkryciu źródła. Zrezygnowani odstąpili od oblężenia… 
Pociągnęli dalej na północ.

nad morze do… warty Bolesławieckiej

Twardy grunt, po którym dziś krążą mieszkańcy Gmi-
ny Warta Bolesławiecka był swego czasu morskim dnem. – 
Ale…. Po pierwsze płytko zalegającym, a po drugie to było 
dość dawno temu.

„Dość dawno”, bo ok. 233 – 247 milionów lat temu. Jak 
na geomorfologię – nie za wiele. Pozostałością po morzu 
w Warcie są skamieniałe resztki przeróżnych stworzeń. 
Doliczono się ponad 130 gatunków. Dla badaczy ważne też 
było, czy w miejscu istniejących tu pięciu kopalni wapienia 
była słodka, czy słona woda? – Odnaleziono – powiedziano 
nam – skamieniałe resztki kielichów liliowców, co ponad 
wszelką wątpliwość świadczy o morzu, bo te organizmy żyły 
wyłącznie w akwenach o pełnomorskim zasoleniu.

K A L E N D A R I U M   I M P R E Z   2 0 1 3
Gmina GRyfów ŚLąSki:

– 24.03.2013 Jarmark Wielkanocny
– 02-03.05.2013 Majówka
– 08.09.2013 XIII Kwisonalia
– 08.09.2013 Dożynki Gminne w Młyń-

sku
– 15.12.2013 Jarmark Bożonarodzeniowy

Gmina SuLików:

– 07.09.2013 Sulikowskie Mistrzostwa 
Europy w Zupie

Gmina LuBań:

– 25.05.2013 Igrzyska Samorządowe 
Związku Gmin Kwisa

– 13-14.07.2013 Ogólnopolskie Imie-
niny Henryka, Henryki i Henrykowa 
w Henrykowie

– 08.09.2013 Dożynki Gminne w Rado-
goszczy

– 15.09.2013 Dzień Placka i Jarmark 
w Henrykowie

Gmina miRSk:

– 20.07.2013 „Izerskie Klimaty, Izerskie 
Bogactwa” Stadion miejski Mirsk

– 20-21.07.2013 (stadion miejski, ul. Mic-
kiewicza 27)  XV IZERSKA GALA

– 08.09.2013 (boisko sportowe – sołectwo 
Orłowice) Dożynki Gminne + Jubileusz 
640-lecia  powstania Orłowic

Gmina nowoGRoDZieC:
 
– 11.05.2013 Koncert  związany z Festi-

walem Schnabla Nowogrodziec
– 18.05.2013 Festyn Kwiatowy – Wykroty
– 22-26.05.2013 V edycja Międzyna-

rodowego Festiwalu pn. „Muzyka u 
J.I. Schnabla”  Kościół pw. św. Piotra 
i Pawła w Nowogrodźcu Kościół pw. 
Św. Mikołaja w Nowogrodźcu

– 23.05.2013 Bałtyk Karkonosze Tour 
(lotna premia) Nowogrodziec 

– 07.2013 „Święto Pieczenicy” Park 
w Gościszowie

– 17-18.08.2013. Dni Gminy Nowogro-
dziec 2013 pod nazwą „Garniec miodu 
i wina” Miasto  Nowogrodziec

– 08.09.2013 Dożynki Gminne 2013 
Miejscowość Zebrzydowa

– 19 lub 20.12.2013 Bożonarodzeniowy 
Nowogrodziecki Jarmark Ceramiczny 
zakończony   Kolędą na Nowogrodziec-
kim Rynku

pLaTeRówka:

– maj – czerwiec 2013r. Powiatowy Zjazd 
Rowerowy we Włosieniu

– 08. 09.2013 – Dożynki Gminne
  

ZawiDów: 
  
– 01.05 – 05.05.2013– Zawidowska 

Majówka, zabawa w parku miejskim, 
Mistrzostwa Zawidowa w wyciskaniu 
sztangi leżąc, rajd rowerowy.

– listopad Święto Narodowe 11 listopada
– 15.12.2013– „Świąteczny czas...Wieczór 

Kolęd” jasełka, jarzębina, opłatek

ZGoRZeLeC:

– 18.05.2013 r. Święto Błękitnej Kamizelki
– 25.05.2013 r.  Święto kwiatów w Kwia-

towie, czyli Żarska Wieś, (GOK i Rada 
Sołecka)

– 22.06.2013 r.  – Festyn rodzinny, Rado-
mierzyce (Rada Sołecka i GOK)

– 29.06.2013r.  – Noc świętojańska 
w Spytkowie, kolejna edycja, (GOK 
i Rada Sołecka)

– 31.08.2013r. Międzynarodowe Mistrzo-
stwa Jazdy Konnej pod patronatem 
Wójta Gminy, Łagów

– 08.09.2013r.   – Gminne Dożynki 2013, 
Łagów, (GOK i UG, Rada Sołecka)

ŚwieRaDów– ZDRóJ:

– Festiwal Muzyki Sakralnej PRO MUSI-
CA SAKRA – marzec – październik 

– Piknik Zdrowia w Uzdrowisku – maj 
– Turniej Bowlingowy – czerwiec
– Lato z radiem – lipiec lub sierpień 
– Izerski Jarmark Minerałów w Uzdrowi-

sku – sierpień
– Izerskie Babie Lato – sierpień
– Czerniawa jaka strawa  – wrzesień,

waRTa BoLeSławieCka:

Czerwiec – Walki Powietrzne WDK War-
ta Bolesławiecka

Sierpień – Dożynki Gminne Iwiny (park)

wLeń:

– 12.05.2013 XXII Memoriał Uliczny im. 
Michała Fludra Rynek i ulice miasta Wleń

– 03.06.2013 Wleńlandia– Miasto Dzieci 
Rynek i ulice miasta Wleń

– 29-30 06.2013 Dni Miasta i Gminy 
Wleń URODZINY GOŁĘBIARKI Wleń 
Rynek Miasta

– wrzesień Dożynki Gminne Marczów
– 22.012.2013 IX Jarmark Adwentowy 

Rynek Miasta

LuBomieRZ:

– 4 maja Izerska Parada Powozów
– czerwiec Festyn „Dzień Sąsiada” Radoniów
– czerwiec 150-lecie SZKOŁY ZS w Lubo-

mierzu
– lipiec Powiatowe Obchody Święta Policji 

Rynek Lubomierz
– lipiec 5-lecie podpisania Porozumienia 

z miastem Wittichenau 
– sierpień  XVII Ogólnopolski Festiwal 

Filmów Komediowych Lubomierz
– 7 września Projekt SZKOT Otwarcie 

szlaku konnego
– wrzesień Dożynki Gminne Milęcice
– wrzesień Wystawa Koni Rasy Śląskiej 

„Święto Konia 2013” Lubomierz 

SiekieRCZyn:

– 09.06.2013 r – „Górnictwo w  gminie 
Siekierczyn – tajemnice i zagadki – 
impreza kulturalna” ;  III edycja imprezy 
historyczno-kulturalnej; miejsce: Zespół 
Pałacowo-Parkowy w Zarębie, organiza-
tor: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Siekierczynie. 

– 01.09.2013 r. – Gminne Dożynki, corocz-
ny festyn kultywujący tradycje polskiej 
wsi; miejsce: stadion  sportowy w Sie-
kierczynie; organizator: Gminny Ośro-
dek Kultury i Sportu w Siekierczynie. 

– 7-8.09.2013 r. – Rajd Rowerowy „Zaręba 
– Siekierczyn – Frydlant”; cykliczna, 
dwudniowa impreza turystyczna z noc-
legiem w Czechach dla młodzieży i do-
rosłych; organizator: Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Siekierczynie.

oLSZyna:

– 01.05.3013  stadion GKS Olsza w Ol-
szynie Festiwal Amatorskich Orkiestr 
Dętych "Jest w orkiestrach Dętych 

jakaś Siła" im. Jerzego Szmajdzińskie-
go z udziałem orkiestr dętych z całego 
kraju oraz gości zagranicznych

– 25.05.2013 stadion GKS Olsza w Olszy-
nie. Zawody dogtrekkingowe "Dogtrek-
king Pogórza Izerskiego". Impreza dla 
miłośników spacerów z psem z dodat-
kiem sportowej rywalizacji

– 22.06.2013 kąpielisko Karłowice "Noc  
Świętojańska" Obchody najdłuższego 
dnia w roku połączone z rzucaniem na 
wodę wianków, śpiewaniem piosenek 
ludowych wspólną zabawą

– 29.06.2013 Świetlica Wiejska Bie-
drzychowice "Disco Summer Night" 
z udziałem gwiazd DJ z całej Polski oraz 
najmłodszych adeptów sztuki mikso-
wania

– 15.09.2013 stadion GKS Olsza. "Dożynki 
Gminne" 

– 06 .10.2013 boisko Krzewie Małe "Świę-
to Pieczonego Ziemniaka".

– 17.11.2013 Świetlica Wiejska w Biedrzy-
chowicach "Festiwal Potraw" 

STaRa kamieniCa:

– kwiecień Kiermasz Świąteczny wiosenny 
w Chromcu

– lipiec Dni Rybnicy
– sierpień Święto Małej Kamienicy
– wrzesień Michałki w Barcinku
– wrzesień Gminne Dożynki
– grudzień Kiermasz świąteczny zimowy 

w Chromcu

Lwówek ŚLąSki:

– 21.03.2013  III Zawody Latawcowe 
Stadion Miejski OSiR-u

– 23.03.2013  Kiermasz Wielkanocny 
Rynek Miejski

– 12-14.07.2013  XVI Lwóweckie Lato 
Agatowe Rynek Miejski, XI Ogólno-
polskie Lwóweckie Letnie MnO  „XVI 
Lwóweckie Lato Agatowe”

– 24.08.2013 Spływ po Bobrze Nielestno – 
Lwówek Śląski

– 30-31.08.2013 Niecodzienne Jarmarki 
Dziedzicowe w Mojeszu

– 31.08-1.09.2013 Rekonstrukcja bitwy 
nad Bobrem 200-lecie

– 08.09.2013 Dożynki Gminne 
– 28-29.09.2013 Dolnośląski Festiwal 

„Dary Lasu” 
– 12.10.2013 XXXV Ogólnopolski Rajd 

Babie Lato
– 15-16.11.2013 VII Ogólnopolskie MnO 

„Złoty Liść Jesieni” 
– Grudzień 2013  Lwóweckie Jasełka Ulicz-

ne – Międzynarodowy Zjazd Mikołajów 
– Kiermasz Świąteczny Rynek Miejski

LeŚna:

– czerwiec III Festiwal Współczesnej Kul-
tury Ludowej „Swojskie Granie i Śpie-
wanie” Park w Smolniku

– 28.07.2013 Konkurs Orki Konnej
– wrzesień Dożynki gminne „Święto Plo-

nów 2013” Sołectwo Miłoszów

i państwami europejskimi i podejmując współpracę z re-
sortem rozwoju regionalnego oraz Zarządem Wojewódz-
twa Dolnośląskiego w przygotowaniu wspólnych projek-
tów. 

– Misję Aglomeracji zapisaliśmy w takim zdaniu – 
powiedział Olgierd Poniźnik, burmistrz Gryfowa Ślą-
skiego, uczestnik spotkania: „kreowanie nowoczesnej, 
europejskiej wspólnoty powiatów i gmin o charakterze 
turystyczno-rekreacyjnym oraz osadniczym z dobrze 
rozwiniętą przedsiębiorczością, szczególnie w obszarze 
turystyki i drobnego wytwórstwa, realizującą ambicje 
i oczekiwania mieszkańców, ściśle kooperującą z sąsied-
nimi obszarami, sprawnie wdrażającą zasadę zrówno-
ważonego rozwoju, rozwijającą się w oparciu o wybitne 
walory turystyczne, przyrodnicze, kulturowe i histo-
ryczne oraz komunikacyjne w kontekście bliskości wio-
dących miast europejskich”.

Zdanie jest przydługie, ale obejmuje w całości sedno 
idei zrzeszanie się gmin, głównie Pogórza Izerskiego.

– Określiliśmy też cele strategiczne Aglomeracji Jele-
niogórskiej – dodali Bogdan Mościcki, burmistrz Wlenia 
oraz Wiesław Ziółkowski, burmistrz Lubomierza, także 
biorący udział w dyskusji – jako: (1) rozwój turystyki, (2) 
rozwój kapitału ludzkiego, (3) poprawa stanu infrastruk-
tury, (4) wzmacnianie identyfikacji obszaru Aglomeracji 
Jeleniogórskiej, (5) stymulowanie rozwoju przedsiębior-
czości, (6) poprawę stanu środowiska naturalnego. 

– Jest jeszcze wiele spraw do uszczegółowienia – po-
wiedział Jan Serafin, Sekretarz Gminy i Miasta Lwówek 
Śląski – ale idea łączenia się w większe organizmy jest 
słuszna, bowiem może się okazać, że tylko takie będą 
mogły skutecznie aplikować o środki na duże przedsię-
wzięcia, współfinansowane z funduszy europejskich. Nie 
przesądzamy dziś o niczym, niemniej zawsze zespół gmin 
może stworzyć dobry program, korzystny dla wszystkich 
zainteresowanych.

W toku dyskusji nad zapisami projektu „Strategii Aglo-
meracji Jeleniogórskiej” jasno stawiano sprawy.

– Reprezentujemy niewielkie i najczęściej niezamożne 
miasta i gminy – powiedział Olgierd Poniźnik. – chcieli-
byśmy, by nasz udział gwarantował taki podział środków, 
by radni naszych samorządów mogli być absolutnie prze-
konani, że „Aglomeracja” jest naszą szansą szybszego roz-
woju. Tak, jak dla Wrocławia jest potrzebna obwodnica za 
miliard złotych, tak dla Chmielenia (dla przykładu), ale 
też Biedrzychowic i in. wsi naszego regionu potrzebne są 
drogowe obejścia. Dlatego z nadzieją słyszę, że Aglomera-
cja jeleniogórska może zyskać status ZIT (Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne), to znaczy takiego organizmu, 
który będzie zarządzał środkami przeznaczonymi na roz-
wój subregionów i będzie autonomicznie ustalał hierarchię 
spraw dla nas najważniejszych.

Póki co sposób organizacji ZIT jest jeszcze bliżej nie-
określony, ale z pewnością będzie to jeden z ważniejszych 
elementów współpracy. Marcin Zawiła, Prezydent Jeleniej 
Góry powiedział wprost, że nie jest zainteresowany domi-
nacją tego dużego miasta nad mniejszymi w regionie.

– Uznaję po prostu, że im zamożniejsze będą okoliczne 
gminy, tym lepiej dla Jeleniej Góry i mogę na to dać liczne 
dowody, m.in. i taki, że przyjęliśmy na siebie ciężar orga-
nizacyjny i finansowy podejmowania pierwszych działań, 
w tym sfinansowanie projektu omawianej właśnie „Strate-
gii”. Jeśli wspólnie mamy być silni, to musimy być przede 
wszystkim wewnętrznie zgodni, więc próby ewentualnej 
dominacji nie wchodzą w ogóle w rachubę, bowiem to po-
woduje szkodliwą dezintegrację działań.

Zofia Czernow, posłanka na Sejm RP, założycielka 
Izersko-Karkonoskiej Grupy Parlamentarnej, skupiającej 
kilkunastu posłów i inspiratorka założenia Aglomeracji 
powiedziała, że zapisy w Strategii muszą być odważne i 
szerokie, żeby stały się podstawą do występowania o środ-
ki. – Rozumiem, że niektóre gminy mogą mieć wątpliwo-
ści: co z tego będziemy mieli i ile za to będziemy płacić 
– powiedziała. – Ale chciałabym odwrócić nieco takie py-
tanie i odpowiedzieć, by każdy, kto się waha, odpowiedział 
sam sobie na inną wątpliwość: Ile moja gmina może zdo-
być środków sama dla siebie, a ile występując w większej 
grupie o wspólną sprawę. Fundusze europejskie w najbliż-
szym czasie będą się szerzej otwierały na duże projekty, 
których żadna gmina, łącznie z Jelenią Górą, samodzielnie 
nie uniesie, a razem wszystko staje się bardziej możliwe. 

aglomeracja Jeleniogórska, 
ale z pogórzem izerskim

Dokończenie ze str. 1
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Powiedzieli... pomyśleli?
Z uporem śledzimy oficjalne wystąpienia i uważnie 

słuchamy inteligentnych (?!) ludzi, którzy w bezpośredniej 
rozmowie, podczas oficjalnych spotkań i w telewizji mó-
wią coś do nas, zanim pomyślą…

– musimy zająć się aktywizacją bezrobocia – po-
wiedział przedstawiciel Rady do spraw Pracy, a pozostali 
członkowie owej Rady patrzyli weń, jak w święty obra-
zek (ale chyba nie słuchali, bo wówczas zajęliby się raczej 
zwalczaniem, a nie aktywizacją zjawiska, które aktywizuje 
się – niestety – samo, bez pomocy z zewnątrz);

– dziś mamy popołudniowy podwieczorek – oznaj-
mił zadowolony z siebie organizator przyjęcia, jakby znał 
jeszcze inne, na przykład – poranne podwieczorki;

– bezrobotni będą mogli wesprzeć zakład własną 
pracą – stwierdził jeden z radnych na wieść o tym, że po-
wstaje nowy zakład. Bezrobotni wysłuchali tego bez en-
tuzjazmu, nie dość bowiem, że będą musieli tyrać osiem 
godzin, to jeszcze powinni wspierać… Nie za wiele się od 
nich żąda? Zresztą… jak już będą pracować, to nie będą 
bezrobotnymi… chyba?

– sytuacja jest opanowana i nie ma już takiej sytuacji 
– trochę się zaplątał w nowomowie jeden z „uzdrowicieli 
świata”, jakby nie mógł powiedzieć w języku z epoki słusz-
nie minionej, że „trudności były przejściowe”? Ale cóż… 
nowy ustrój wymaga nowych mówców. I języka…

– syrena opuściła osadę rybaków, bo ją chcieli wy-
korzystać – napisał jeden z uczniów starszej klasy szkoły 
podstawowej. W świetle tej informacji nie wiemy jednak, 
czy właśnie z leku przed zachciankami rybaków warszaw-
ska Syrenka ma podwinięty ogon…?

– paradygmat rozwoju zrównoważonego w kontek-
ście turystyki – rzucił od niechcenia prowadzący zajęcia, 
w których brała udział młodzież. I wszystkim (poza pro-
wadzącym) zrobiło się dziwnie, bo jedni zaczęli się bać 
o siebie, że nie rozumieją, a drudzy o niego, że też nie ro-
zumie, ale zupełnie czegoś innego;

– temat jest śliski i do dyskusji – rzucił „niewinną” 
uwagę jeden z ważnych dyrektorów wydziałów ważnej in-
stytucji. I tylko nie wiadomo, czy „śliskością” temat chciał 
zachęcić, czy zniechęcić audytorium;

– to jest współpraca ze wspólnym porozumieniem 
– przekonywał zwolennik integracji, jakby chciał powie-
dzieć to samo trzy razy „na połówce oddechu”;

– polityk musi mieć wiedzę, żeby wiedzieć – padło na 
spotkaniu – o zgrozo! – parlamentarzystów. Może należa-
łoby zacząć od tego, żeby ów wiedział, co mówi?

– osobiście jestem osobą bliską osobom transseksu-
alnym – zwierzyła się (w programie „Tak Jest” TVN) red. 
Jankowska z „Gazety Polskiej”. A nie osobiście też? 

    O mowo polska …
„fuchę może fuksem szarpniesz za śmieciówkę i jesz-

cze będziesz musiał z buta walić dwa kilosy…” – to re-
fleksja jednego z młodych ludzi, niezadowolonych ze swo-
jego losu, w tym – z braku ofert odpowiadającej mu pracy. 
W tłumaczeniu na język bardziej polski brzmiałoby to tak: 
„Gdyby nawet uzyskać pracę, to zapewne na umowę bez 
świadczeń socjalnych w rodzaju ubezpieczenia, a do fir-
my będzie daleko i trzeba iść piechotą”.

Co jakiś czas zdarza nam się wysłuchiwać podobnych 
zwierzeń, młodych najczęściej ludzi. 

I z reguły jesteśmy zadziwieni niezmiernie, że język pra-
wie polski jest tak elastyczny. Czy właśnie to miał na myśli 
Wieszcz, gdy pisał, że „chodzi o to, by język giętki powie-
dział, co pomyśli głowa”. Sęk w tym, że Wieszcz zakładał, że 
głowa myśli. I w tym względzie mógł nie mieć racji.

„Założyłem sobie fan page i sępię lajki” – starsi Czytel-
nicy mogą się poczuć nieswojo, a to po prostu jest napisane: 
„na jednym z portali mam swój „profil” i bardzo proszę, 
by wszyscy, którzy tam zajrzą zostawili znaczek „to lu-
bię”. Proste?  Proste, ale… takie zdanie trudno jest przeczy-
tać i po polsku, i po angielsku, co jednak stanowi niejaką 
trudność dla wielu starszych, niż dwudziestoparolatki.

A teraz mamy propozycję – proszę postawić się w roli 
obcokrajowca, który zna tzw. język polski pisany (uniwer-
sytecki) i stara się zrozumieć. Posiłkując się tym gatunkiem 
polskiego, jak z powyższych cytatów możemy powiedzieć tyl-
ko „ma ziomal przechlapane”.

Lampa
Ktoś posadził drzewo. Ktoś ustawił lampę przy ruchli-

wej drodze, żeby było bezpieczniej. 
Nie wiemy, co było najpierw, podobnie, jak nie wiemy, 

czy kura, czy jajko (to dygresja a propos Świąt Wielkanoc-
nych). Ale… drzewo urosło, przez nikogo niedostrzeżone 
i teraz lampa wiosną, latem i jesienią jest dokładnie otulo-
na przez gęstą koronę drzewa z obfitymi liśćmi. Ktoś pła-
ci za prąd, bo przychodzą rachunki. Ale ten ktoś nie ma 
już w zakresie obowiązków sprawdzania, czy taki wydatek 
komuś do czegoś służy. Jeden urzędnik wystawia fakturę, 
drugi sprawdza, czy słupki się zgadzają, podpisuje „mery-
torycznie i formalnie”, a potem skarbnik gminy płaci, bo 
od tego jest.

W tym łańcuszku wszystkich ludzi dobrej roboty 
brakuje jednego ogniwa. Przytomnego człowieka, który 
sprawdziłby taki drobiazg, jak my – komu świeci ta lam-
pa? 

Dajemy Gminie ostatnią szansę – jeśli urzędnicy się 
połapią, o którą gminę chodzi i zrobią co do nich należy 
(wyłączą lampę, zetną drzewo, przestawią lampę – niepo-
trzebne skreślić), to w następnym wydaniu nie napiszemy 
– w której to Gminie. A jak się nie połapią – to w czerwcu 
podamy dokładny adres. Lampy, drzewa i Gminy.

Ile lwów we Lwówku Śląskim?

Zaparkowali…
… w Olesznej Podgór-
skiej. Kto zdecydował 
się na „Parkingu nie-
strzeżonym” postawić 
wóz – trudno dociec. Ale 
z pewnością – strzeżony, 
czy nie – jest niełatwy do 
opuszczenia. Nie znamy 
tak mocarnego konia, 
który wyciągnąłby ten 
zabytek na drogę… 

Przy okazji Wielkanocy nieodmiennie pojawia się pró-
ba odpowiedzi na pytanie: co było pierwsze – jajko, czy 
kura? Barbara Pasiak z Wieży, autorka przede wszystkim 
przesmacznych pierników (ale i „kurzych pomników” 
ze skorupek, widocznych na zdjęciu), sugeruje, że kura.  
– Najpierw jajko – powiedziała – bo z jego skorupek stwo-
rzyłam tę figurkę kury. 

Logiczne, ale… Może jednak kura, bo żeby stworzyć ze 
skorupek tę figurę, to najpierw musiał istnieć prawdziwy 
model.

Wydaje się, że dylemat „jajko czy kura?” pozostanie  
nadal nierozstrzygnięty.

Jajko czy kura?

O genezie nadania nazwy temu miastu już pisaliśmy. 
Ale kiedy postanowiliśmy policzyć – ile lwów zdobi Lwó-
wek Śląski, to zaczął się problem, bo okazuje się, że repre-
zentantów tego gatunku jest wielu, a w dodatku – kryją się 
w różnych miejscach, łącznie z … żyrandolem! Widoczny 
na zdjęciu  akurat wisi w Sali Mieszczańskiej Ratusza. Kto 
z Czytelników wskaże następnego lwa?


