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Serce z witrażem i biało na białym, czyli…

Rzecz (nie tylko) o piernikach 
Co zrobić, żeby biały lukier, obrysowujący kontur był bielszy, 

niż biały lukier tła?  Żeby można było przeczytać białe na białym?  
I jak wypiec „witraż” w piernikowym sercu?

Barbara Pasiak z Wieży, u której byliśmy przed Świętami w ub. 
roku i do której zajrzeliśmy przed tegorocznymi, takie dylematy 
rozwiązuje w mig. – Oczywiście pierniki mają wciąż wiele tajem-
nic, ale po kolei je odkrywam. I tę, jaki miód będzie najlepszy – 
lipowy, czy wielokwiatowy? A może gryczany, bo ciemniejszy? W 
jakich proporcjach stosować przyprawy przypisane tradycją? Ja-
sne jest, że i goździki, i gałka muszkatołowa, i cynamon, i imbir, 
i anyż… Wszystkie z lekką goryczką i baaardzo aromatyczne… Jak 
długo ma leżakować ciasto? Jakiego tłuszczu użyć? I jaki kształt 
ma przybrać piernik, żeby nie tylko pachniał i smakował, ale i wy-
glądał?

Z tym ostatnim kłopotów jest najmniej, bo pierniki z tego domu 
zyskują formę jakby z granicy wyobraźni. Nas zainteresowało, czy 
biskup legnicki Stefan Cichy zjadł piernikowy kościół św. Jadwigi, 
wzorowany na tym, który stoi od stuleci nieopodal gryfowskiego 
Rynku, czy też zostawił go na później? Może się tego dowiemy. 
Kościół z Młyńska też się dorobił piernikowego sobowtóra, ale – 

dla równowagi ? – w piernikowej formie można było zobaczyć 
też miejscowy ośrodek zdrowia. Z kolei do Gryfic, miasta part-
nerskiego dla Gryfowa Śląskiego, pojechały dwa pierniki, zbudo-
wane na kształt tamtejszych zabytków – Brama Wysoka i Brama 
Kamienna.  Kamienna z piernika, oczywiście.

Są choinki, szopki, św. Michał na koniu, renifery, sanie i Miko-
łaje, gwiazdy i serca z półprzezroczystymi, słodkimi „szybkami”, 
jak witraże, stosowne i na talerz, i na choinki.

(dok. na str. 3)

Wszystkim Mieszkańcom Pogórza Izerskiego,
Czytelnikom Ech Izerskich 

oraz ich Przyjaciołom i Rodzinom – pogodnych, radosnych 
i pachnących Świąt Bożego Narodzenia 

życzy Zofia Czernow
Poseł na Sejm Ziemi Jeleniogórskiej

Przewodnicząca Izersko-Karkonoskiego Zespołu Parlamentarnego

Pół wieku historii 
Lubomierska przygoda z filmem liczy sobie przeszło pół wie-

ku, a dokładnie – 55 lat. Wtedy właśnie do miasteczka zjechały 
legendy filmu polskiego ze Zbigniewem Cybulskim, młodym, ale 
już znanym aktorem. W mieście i okolicach kręcono wtedy sceny 
do filmu „Krzyż Walecznych”. A potem już szło w miarę gładko, 
operatorzy odkryli Lubomierz dla swoich potrzeb. Trylogia „Sami 
Swoi”, Nie ma mocnych”, „Kochaj albo rzuć” stała się przełomem 
popularności miasteczka, chociaż… prawdziwym kamieniem mi-
lowym w życiorysie filmowym Lubomierza był nie tyle film „Sami 
Swoi”, a jego odświeżenie w pamięci Polaków poprzez zorganizo-
wanie tu istniejącego już siedemnaście lat Festiwalu Komedii Fil-
mowych. Gratulujemy.

A swoją drogą to raczej nie film „Sami swoi” a festiwal, który był 
pomysłem Lubomierza, rozsławił to miasteczko w Polsce. Przecież 
wiadomo, że tylko niektóre sceny do kultowej komedii PRLu krę-
cone były w Lubomierzu, ale cała sława  została właśnie tutaj. Ile 
jej jest, możemy się przekonać w połowie sierpnia każdego kolej-
nego roku.

Słowo od Redaktora 

Kończymy kolejny rok wydań „Ech Izerskich” nu-
merem w pewnym sensie specjalnym – sporo w nim 
o Świętach, ale jeszcze więcej – o dzieciach, młodzieży 
i szkole. Nie piszemy o demografii, o tym, że ubywa 
uczniów, bo o tym piszą wszyscy. A my chcieliśmy po-
kazać możliwie szeroko, i w różnej formie – co moż-
na zrobić w przedszkolu i w szkole, żeby to miejsce 
było zadbane, przyjazne i ciekawe. Można powiedzieć 
żartobliwie – dzieci, to nasza „kłopotliwa” przyszłość. 
Kłopotliwa, bo oświata w większości gmin, to 1/3 bu-
dżetu, bo dzieci psocą,l bo bywają trudne... To wszyst-
ko prawda, ale prawdą też jest, że to one za jakiś (nie-
długi) czas będą stanowiły naszą przyszłość. Jedyną. 
Mam nadzieję, że wzorce, które pokazaliśmy – z Ubo-
cza, Tomaszowa, Jędrzychowic, Biedrzychowic, czy 
Niwnic, i in. dowodzą, że będzie to przyszłość mądra, 
zadbana i kolorowa. I takich też życzę Świąt.

Redaktor Naczelna Bożena Mulik
z Zespołem Redakcyjnym

Świąt radosnych i spokojnych, 
smacznych i rodzinnych, 

pachnących świerkiem i miłością, 
pełnych ciepła i nadziei 

      życzy 
Zarząd Stowarzyszenia LGD  

„ Partnerstwo Izerskie ” 
i pracownicy Biura

Izerskie Skrzaty i urocze Ubocze
Jak pierwszoklasiści w Uboczu zostali przyjęci do szkoły – pisze-

my na str. 5
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– Można powiedzieć, parafrazując klasyka, że 
„kuchnia to wielki zbiorowy obowiązek” – mó-
wią nauczycielki zawodu, Maria Gleń i Danuta 
Dudkiewicz z Zespołu Szkół w Biedrzychowi-
cach. – I to jest prawda. Ale też prawdą jest, że 
w mistrzostwie tej sztuki liczą się indywidual-
ności. Można inaczej – są w kuchni potrzebni 
ludzie z „szybką ręką”, ale niezbędni są też pre-
cyzyjni i zrównoważeni, a to nie zawsze oznacza 
błyskawiczną pracę. Albo jeszcze inaczej – kuch-
nia „nie lubi” nadto grzecznych, bo tacy rzadko 
wnoszą nowe wartości. Są raczej odtwórczy. Ale 
praca zbiorowa wymaga zdyscyplinowania, bo 
jak ktoś nie umie się podporządkować wymo-
gom starszych, to tu się nie odnajdzie. Pozornie 
– same sprzeczności, a w rzeczywistości – żela-
zna logika.

Zapewne tak jest, bo zespoły dziewcząt 
i chłopców, które reprezentowały Szkołę pod-
czas przeróżnych mistrzostw zawodowych od 
co najmniej dwóch lat nie tylko zajmują znako-
mite miejsca w ostrej rywalizacji, ale też odno-
szą sukcesy indywidualne, a przygotowywane 
przez nich receptury potraw trafiają do książek. 
Można przytaczać nazwiska – Magda Marczak, 
Anna Kuna, Oktawia Kubecka, Laila Kolb, czy 
Kamil Jagiełło – to są uczniowie, mający najczę-
ściej za sobą sukcesy w konkursach i co najmniej 
krótkie staże w renomowanych restauracjach 
czy hotelach.

– Jak osiągnąć sukces kucharza? – zapytali-
śmy.

– Musi być fantazja w formie i treści, dyscy-
plina w rytmie pracy i solidne rzemiosło – po-
wiadają. Ale też odrobina szaleństwa, jak w każ-
dym przypadku, kiedy o pierwszym czy drugim 

miejscu decyduje wytrawne jury i ta „odrobi-
na” przeważa szalę ocen. Liczy się bowiem ten 
pierwszy, a potem już są tylko „ci inni”.

– I nie ma co ukrywać, bo liczą się też pie-
niądze na sprzęt – dopowiadają. – Mamy to 
szczęście, że nasza dyrektor, Zofia Rak ufa, że 
kiedy prosimy o dodatkowe urządzenia, to nie 
są nasze wymysły i fanaberie, a potrzeba techno-
logiczna, bez której trudno o pełne powodzenie. 
Dziś technologia „SOUSVIDE”, to znaczy goto-
wanie próżniowe to podczas konkursów – stan-
dard. Można wtedy ugotować mięso w temp. ok. 
75 st. C., albo warzywa w 80 st. C. Zachowują 
soczystość, potrawy są bardziej wartościowe, 
itp. Ale tego się nie zrobi na patelni na palniku 
gazowym.

– I nauka – mówią. – Każdy konkurs – to 
wyzwanie. Na przykład w Karpaczu, gdzie ry-
walizowaliśmy w programie „Partnerstwo, które 
smakuje”, a dotyczyło to kuchni Dolnego Śląska 
i Saksonii, z tym, że zespoły niemieckie gotowa-
ły dla jury polskiego, a my – odwrotnie, trzeba 

było trafić w kulinarny gust i gamę smaków 
u Niemców. Nie można być zbyt pewnym siebie, 
trzeba sięgać do Internetu, po fachową literaturę 
i próbować odgadnąć, czy potrawy mają być bar-
dziej kwaskowate, bardziej pikantne, czy odrobi-
nę łagodniejsze? Tu nie ma w ogóle miejsca na 
„niedogotowanie” czegoś, bo liczy się wyłącznie 
absolutna finezja.

– I sposób podania! – uśmiechają się wszyscy, 
przypominając, że jak jechali na konkurs i jeszcze 
w drodze rozmawiali o tych „drobiazgach”, które 
mogą przeważyć szalę zwycięstwa, to wiedzieli, 
że może przybraniem talerza powinien być ory-
ginalny akcent kwiatowy. Wzięli ze sobą kwiat 
dyni, trochę przyduży, ale ciekawy. A z okien 
samochodu zobaczyli w ogródku przydomo-
wym, gdzieś koło Barcinka rabatkę nasturcji. 
Zerwali kilka kwiatów… Pięknie prezentowały 
się na talerzach. Może to właśnie one zdecydo-
wały o ocenie jury? A mi się też przyśniło, że bez 
kwiatka nie wygramy – mówi  M. Gleń.

– To zabawne i samą mnie śmieszy – wspomi-
na Maria Gleń – ale przeżywamy na długi czas 
przed konkursami nasz udział. Czasami coś mi 
się przyśni Tak jak wtedy, gdy postanowiliśmy 
ubrać się na biało od stóp do głów. W ostatniej 
chwili pomyśleliśmy o tym, że buty też powin-
ny być białe, bo inaczej będzie to raziło. Mamy 
dziewczyn szukały na targowiskach białych 
trampek. Ale kiedy ekipa wyszła przed oblicze 
jury, to już wiedziałyśmy, że robimy wrażenie 
właśnie prezencją. Jasne, że to tylko szczegół, że 
kucharza ocenia się przede wszystkim po tym, 
co na talerzu, ale… Jeśli potrawy są na podob-
nym poziomie, to decydują inne „drobiazgi”.

A uczniowie z Biedrzychowic rywalizują prze-
cież nie z podobnymi szkołami w maleńkich 
miejscowościach, a ze śmietanką szkół gastro-
nomicznych wielkich metropolii, które – pozor-
nie – mają dużo łatwiejszy dostęp do nowinek, 
praktyk, itp. Rywalizują i wygrywają.

– Może trochę dlatego, że my bardzo chcemy 
– mówi M. Gleń. – Ale to „chcenie” nie jest tyl-
ko pustą ambicją, bo byłoby za proste. Chcemy, 
to znaczy ćwiczymy. Czasami przed zajęciami, 
czasami po. Nie jest bowiem obojętne, czy uczeń 
obierze 5 kilogramów cebuli w kilka lub kilka-
naście minut, czy w godzinę. Gdy „trenujemy” 
przed konkursem, to ćwiczymy ze stoperem.

Jeśli ktoś pomarzyłby, że zostanie mistrzem 
kuchni, to proponujemy – na początek – krótkie, 
proste zadanie – jak podać elegancko krupnik?

– Można skorzystać z naszego pomysłu – pod-
powiadają. – Trzeba przygotować suflet z kaszy, 
dodać skrzydełka faszerowane cukinią, pietrusz-
ką i kurkami, podsmażyć je trochę wcześniej na 
maśle, do tego „julien” (cienko krojone paseczki 
z warzyw) w zasadzie gotowe. Proste, smaczne 
i robi wrażenie.

Słuchając kucharskiej młodzieży mieliśmy 
pewien kłopot, bo zdarzało się, że rozumieliśmy 
pojedyncze słowa z tego, co mówili, ale jakoś 
razem się to wszystko nie składało. Wystarczy 
opisać potrawy, które przygotowywali w trakcie 
praktyk, jakie były nagrodą za wygranie jedne-
go z konkursów, a odbywały się we Wrocławiu. 
A z pewnością trudno sobie wyobrazić we wła-
snym domu, który umiałby tak zestawić smaki.

– W „Art. Hotel” – wspominali – gdzie kró-
luje kuchnia starowrocławska, przygotowywa-
liśmy zupę orkiszową i perliczki z kiszoną ka-
pustą z dodatkiem winogron, i sałatkę z szyjek 
rakowych z groszkiem. W „Bernardzie” w Ryn-
ku, gdzie ceni się kuchnię czeską były zielone 
pierogi, kasza gryczana z serami, papryką, i in. 
A w „Park Plaza” skupialiśmy się na efektownym 
podawania dań, ich zestawieniu na talerzu, kie-
dy jedno musi  chrupnąć w ustach, drugie mieć 

konsystencję musu, a inne – podtrzymywać 
specyficzny smak pozostałych.  Takie praktyki, 
to kolejny szczebel do sukcesów w konkursach. 
Wprawdzie już nie dla nas, bo kończymy szko-
łę i jesteśmy w pewnym zawieszeniu, gdybyśmy 
chwili startować w telewizyjnych konkurencjach, 
w rodzaju „Top Szef ”, czy „Master Szef ”. Ten dru-
gi jest dla amatorów, a my już nimi nie jesteśmy, 
a ten pierwszy – dla szefów kuchni, a to jeszcze 
przed nami. Ale już niedługo – uśmiechają się do 
tej myśli, ale bez przesadnej nieśmiałości. Oni po 
prostu wiedzą, że będą szefami dobrych kuchni.

Pewnie tak, bo jeśli potrafią już dziś przy-
gotować coś w rodzaju polędwiczek cielęcych 
w cieście francuskim, szpinakową, gnotchen, 
a na deser budyń waniliowy na pianie z ubitych 
białek w sosem winno-pomarańczowym, a w ra-
machtych „drobiazgów” kulinarnych stać ich na 
to, by serwować fasolkę szparagową, której smak 
przełamują owijając ją szczypiorkiem, a wszyst-
ko w sosie winno-maślanym, to znaczy, że dalej 
już może być tylko bardziej fantazyjnie.

– Dostaliśmy szkołę w Warszawie – wspomi-
na Laila Kolb. – To była dla nas terapia szokowa, 
bo zobaczyliśmy różnicę w sprzęcie, którą mu-
sieliśmy nadrabiać ambicją i umiejętnościami. A 
i tak inne ekipy pozostawiliśmy za sobą, mimo, 
że przyjechały busami wypakowanymi urządze-
niami po dach. Ale nierówna rywalizacja nie za-
wsze kończy się szczęśliwie. Dobrze nam poszło, 
po części dlatego, że mieliśmy Kamila, który po 
mistrzowsku znokautował konkurencję prezen-
tacją.

Kamil Jagiełło „robił za kelnera”, ale w rzeczy-
wistości będzie kucharzem, ale z obyciem… estra-
dowym. – Gram w zespole muzycznym muzykę 
punkową – mówi – więc wystąpienia publiczne 
mnie mniej peszą, chociaż… trema jest zawsze. 
Kiedy dowiedziałem się, że mam prezentować 
potrawy, to zastanawiałem się, co jest ważne, bo 
przecież nie tylko receptura, ale przede wszyst-
kim sposób przedstawienia dania tak, żeby im, 
to znaczy jury, ono zaczęło smakować, zanim je 
skosztują. Czytałem Glogerów kulinarnych, roz-
mawiałem… I się okazało, że moi konkurenci 
mają telepatę, a ja usiłowałem prezentować za-
wodową pewność siebie, ale zmiksowaną luzem 
i swadą. Jakoś poszło…

– Był tak elegancki w tym, że 
prawie go nie poznawałyśmy – po-
wiedziały dziewczyny. – Najlepsi 
kelnerzy z francuskich restauracji 
mogliby go brać za wzór tego wie-
czoru.

Kamil, zapytany o to, co on lubi 
najbardziej powiedział, że polędwi-
cę, którą można przygotowywać na 
sto sposobów, ale – jego zdaniem 
– najlepsza jest flambirowana any-
żówką, jaka pozostawia posmak 
bez ani nutki etanolu. Kiedy o tym 
mówił, wydawało się łatwe w przy-
gotowaniu, ale na wszelki wypa-
dek nie podjęliśmy eksperymentu 
w domu, bo skutki mogłyby się 
okazać dramatyczne.

– Przyjechałam z Sandomierza 
– powiedziała Maria Gleń. – Trafi-

łam tu na dobrą szkołę, dobrą młodzież i świet-
ną, koleżeńską kadrę pedagogiczną, a w dodat-
ku – dyrektorkę, która rozumie nasze ambicje, 
bo i sama bardzo chce, by ta szkoła stawała się 
z każdym rokiem coraz lepsza. Czego można 
chcieć więcej? Uczniowie wiedzą też, że ja bar-
dzo się przykładam i nie będę tolerowała kogoś, 
kto chce się prześliznąć na plecach innych. Kil-
korgu powiedziałam po kilku godzinach, że jeśli 
się nie zmienią, to ja ich nie chcę widzieć. I… 
zmienili się. Są świetni. A my musimy każdego 
dnia pokonywać nowe progi trudności, bo jeśli 
uznamy – a tak jest – że przede wszystkim zwy-
cięstwa w konkursach będą świadczyć o naszej 
klasie, to musimy w nich zwyciężać. Szukamy 
programów, w których mogą się sprawdzać ko-
lejne roczniki uczniów, bo to i „Młody kreator 
sztuki kulinarnej”, w styczniu przyszłego roku 
w Poznaniu, i „Zasmakuj w tradycji – potrawy 
regionalne Dolnego Śląska”, czy „Niech żywność 
będzie lekarstwem” o żywieniu ekologicznym. 
Ale to wszystko nie może być prostackim gonie-
niem dzieci do ciężkiej pracy, a takim rodzajem 
zajęc, które łączy przygodę z edukacją i odro-
biną zabawy. Kiedy organizowaliśmy „obiady 
czwartkowe” w ramach swoistych treningów, to 
„po drodze” trzeba było poszukać strojów z epo-
ki, etykiety zachowań przy stole książąt, szlachty 
i służek…  Jak się to wszystko pozbiera, to się 
może okazać, że wszyscy pojęli wszystko i nawet 
tego nie zauważyli. Jasne, że bywają uczniowie, 
którzy – jeśli pojadą na praktyki – to godzą się, 
by przez cztery godziny kroić masło na kostki, 
ale… jeśli na to przystaną, to znaczy że w pracy 
zawodowej też nie będą dynamiczni, bo kuchnia 
naprawdę nie lubi zbyt grzecznych.

Musimy się przyznać przed Czytelnikami 
do grzechu obżarstwa. Te wszystkie opowieści 
sprawiły, że kiedy na stole pojawiły się zielone 
pierogi, to mieliśmy zbyt słabą silną wolę, by je 
tam zostawić. Po przepis odsyłamy do szkoły 
w Biedrzychowicach. 

Na zdjęciach: troje wspaniałych, Laila, Kamil 
i Anna, a także scenka z zajęć prowadzonych przez 
Danutę Dudkiewicz oraz Maria Gleń. I pierogi, które 
miały po południu być przysmakiem dla kilkudzie-
sięciu gości. 

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

Kuchnia nie lubi „grzecznych”

Zielone pierogi, groszek owinięty 
szczypiorkiem i inne
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Słodkie wypieki, to dzieło 
Barbary Pasiak, ale twórcza pa-
sja ogarnęła też młodsze poko-
lenie. Anna maluje oryginalne 
obrazy. Córka gimnazjalistka 
nie ogranicza się do farb, two-
rzy też przestrzenne figury, a jej 
prace zaczynają być dostrzega-
ne w przeróżnych, ważnych 
i ponadlokalnych konkursach. 
Nie ustępuje jej młodsza Ka-
tarzyna. W niedzielne popo-
łudnie kończy projekt wymy-
ślonej przez siebie instalacji 
– wielki anioł trzyma w rękach 
bombkę, a w niej – betlejem-
ska szopka. Trudno nie podzi-
wiać kondensacji świątecznych 
symboli. Najmłodszy brat nie 
ma jeszcze niezbędnej dozy 
mrówczej cierpliwości, która 

musi towarzyszyć takiej pracy, zresztą bardziej 
go pociągają samochody, ale też próbuje wła-
snych konstrukcji, zasypując mamę pytaniami 
z zakresu wręcz mechanotroniki.

– Nie nudzę się – mówi pogodnie B. Pasiak. 
– Dobrze, że zima w tym roku się spóźniła, to 
udało się przygotować przed domem miejsce 

pod kilkupoziomowy ogród, 
który powstanie na ruinach 
starego, kamiennego budynku, 
jakby stworzonego po to, by był 
fundamentem dla nowych po-
mysłów. Złomy ścian z granito-
wych bloków za kilka miesięcy 
porosną kwiatami… A do tego 
czasu? Mam pełne ręce roboty, 
bo przyszły dzieci ze szkoły, by 
im pomóc wypiekać ciastecz-
ka z wróżbami, zostałam za-
proszona do przedszkola, żeby 
pokazać, jak można ze słomy 
upleść łańcuch na choinkę… 
Chcę wykorzystać każdą szan-
se, żeby i swoje, i cudze dzieci 
przekonać do tego, że jest życie 
poza komputerem i Internetem, 
nieporównanie ciekawsze niż 
„surfowanie po sieci”…

– Więcej szacunku dla 
piernika! – powiedział 
Kacperek, widząc jak Am-
brożemu puchnie pękaty 
brzuszek, gdy zjada któreś 
z rzędu ciasteczko.

– Takie małe… – bronił 
się Ambroży – takie pra-
wie nic…

– A czy ty wiesz, ile istot 
pracowało na to, żeby po-
wstało takie „małe słodkie 
nic”?

Ambroży pomyślał 
chwilkę, ale powiedział 
bez większego namysłu: – 
Skoro ciasteczko jest takie 
malutkie, to ilu ludzi mo-
gło się przy tym trudzić? 
Tyle, co nic!

Kacperek aż się żachnął: – Głupstwa opowiadasz! Żebyś ty 
mógł zjeść choćby kawałek pierniczka, to musiało przy tym 
pracować ze sto osób, a zresztą… dodał tajemniczo – nie tylko 
ludzi…

Ambroży zaniemówił. Ale Kacperek nie po-
zwolił mu zebrać myśli. – Idziemy do Słodkiego 
Kącika – powiedział – bo po co ja mam ci to 
wszystko opowiadać, jak się możemy dowie-
dzieć dokładnie z pierwszej ręki. I w dodatku 
– słodkiej.

Nim jeszcze doszli do cukierni już poczuli 
słodki zapach świątecznych ciast, a kiedy zna-
leźli się w środku – prawie ich oszołomił. 

– Czym tu tak pachnie? – zapytał Ambroży.
– Pachnie latem – powiedział Cukiernik, osypany mąką i za-

rumieniony żarem buchającym od pieca. – To zapach miodów 
i zamorskich przypraw, które przypływały tu i przypływają 
w ładowniach wielkich statków. I pachnie słoneczną jesienią, 
zapachem zmielonej mąki. I mroźną zimą też pachnie, bo wte-
dy w kuchni dzieją się cuda w piekarnikach. A po trosze i wio-
sną pachnie, bo wtedy zaczynają swoją pracę miliony pszczół na 
rozkwieconych łąkach.

– Miliony… – wyszeptał Ambroży, bo zrozumiał już słowa 
Kacperka.

– Tak – potwierdził Cukiernik i mówił dalej, jakby słyszał 
wcześniej rozmowę skrzatów, choć go przecież przy niej nie 
było. – Dobry piernik zaczyna się od dobrego miodu. A ten 
potrafią robić tylko pszczoły, które zbierają z kwiatów i pyłek, 
i nektar, a potem w ulach, w malutkich dziuplach w woskowych 

plastrach robią miód. Niektórzy uważają, że najlepszy jest lipo-
wy, inni – że gryczany, bo ciemniejszy, a jeszcze inni – że wie-
lokwiatowy, bo łączy smaki i zapachy całych łąk. Ale to dopiero 
początek, bo przecież do pierników potrzeba mąki. I pszennej, 
i żytniej. Ktoś musi te zboża zasiać, potem pielęgnować pola, 
a później zebrać. I zawieźć do młyna. A tam młynarze dźwigają 
ciężkie wory i mielą ziarenka na dobrą mąkę.

Za morzami z kolei, w ciepłych i bardzo ciepłych krajach 
dojrzewają rośliny, które dodają piernikom smaku i zapachu 
– cynamon, goździki, imbir, kardamon, szafran, anyż, gałka 
muszkatołowa, lawenda… Jedne płyną z Ameryki, inne – z In-

dii, albo nawet i Chin! Łatwo sobie wyobrazić, 
jak wielu ludzi, i jak wiele dobrych owadów przy-
czyniło się do tego, by te wszystkie rośliny urosły, 
zostały zebrane, załadowane na statki. Jak wielu 
marynarzy na wzburzonych 
wodach zadbało o to, by tu 
bezpiecznie przypłynęły. A 
czy wiecie, że w dawnych 
czasach, (bo pierniki znane 
już były w XIII wieku!) do-

dawano do nich… popiołu?
– Popiołu? – skrzywił się Ambroży i od 

razu sobie przypomniał, że coś mu za-
zgrzytało między zębami, gdy zjadał ko-
lejne ciasteczko, ale okazało się, że to była 
twarda rodzynka.

– Tak, popiołu – potwierdził Cukier-
nik – ale dziś już tego nie potrzebujemy, 
bo są inne sposoby. Wtedy jednak potaż, 
który służy do tego, by pierniki stawały się 
pulchne, uzyskiwano z wypalania węgla 
drzewnego, więc musieli się też trudzić 
kurzacy, czyli ludzie, którzy wypalali wiel-
kie kłody drewna i wytwarzali ten węgiel.

Potaż, to rozpuszczalna w wodzie część po-
piołów, pochodzących z węgla drzewnego, 
dziś uzyskiwana metodą chemiczną).

– I dopiero kiedy to wszystko trafiło do pracowni cukier-
nika i w odpowiednich częściach zostało zmieszane z cukrem 
i wodą, powstawało ciasto – powiedział Cukiernik, który opo-
wiadając to wszystko cały czas pracowicie mieszał gęstniejącą, 
ciemną masę w wielkiej kadzi.

– I zaraz potem można było jeść ciasteczka – wykrzyknął 
Ambroży niecierpliwie, bo poczuł, że jeszcze kilka świeżutkich 
i cieplutkich mógłby zjeść od razu, tak bardzo mu zasmakowała 
sama rozmowa o pierniczkach.

– O nie! – roześmiał się Cukiernik. – W dawnych czasach 
ciasto piernikowe wyrabiano nawet rok przed wypiekaniem 
pierników i sobie leżakowało. Ciasto było bardzo drogie i tyl-
ko najbogatsi mogli jeść pierniczki. A ponoć były i takie ciasta, 
które wyrabiano, gdy tylko komuś urodziła się córka, a pierniki 
z tego ciasta wypiekano dopiero na jej ślub!

– To niemożliwe – westchnął Ambroży. – Nie ma takiej istoty, 
która umiałaby tak długo czekana tak smaczne ciasteczka!

– Cóż – odpowiedział westchnieniem Cukiernik. – Czasy 
się zmieniają. Dawniej i ludzie umieli czekać 
na wielką przyjemność, a nawet skrzaty były 
cierpliwsze.

Ambroży, kiedy wracał z Kacperkiem do 
swojego domku postanowił ćwiczyć cierpli-
wość. Ściskał w rączce pierniki, które podaro-
wał im Cukiernik i obiecywał sobie, że skosztu-
je ich dopiero rano, chociaż go bardzo korciło, 
by chociaż okruszynkę zjeść od razu. Żeby 
zagłuszyć głód postanowił, że zanim zabierze 
się do pierników, policzy ile istot pracowało, by 
on mógł zjeść ciasteczko. Ale się bez przerwy 
mylił w rachunkach, bo wiedział, że było ich 
tak wiele… 

Opowieść o słodkim pierniku 

Serce z witrażem i biało na białym, czyli…

Rzecz (nie tylko) o piernikach 
Grupa od Anioła

… i zapach 
nieba

Już od dłuższego czasu Grupa od Anioła 
Stróża z Siekierczyna przygotowuje spektakl 
muzyczny, a jeszcze co najmniej pół roku pracy 
przed nimi. – Planujemy premierę tego spek-
taklu na czerwiec 2014 – powiedziała Jolanta 
Napadłek, dyrektor Ośrodka Kultury w Siekier-
czynie i animatorka działań Grupy. – Nikogo nie 
muszę przekonywać, że to ważne przedsięwzię-
cie o dużej randze artystycznej. Do wierszy księ-
dza Wacława Buryło muzykę napisał Piotr Kuba 
Kubacki, stale współpracujący z „Piwnicą pod 
Baranami” w Krakowie. I tak powstał spektakl 
pod tytułem „Miłość o zapachu nieba”. Mamy 
szczęście albo prezentować ważne utwory, albo 
występować z znanymi, renomowanymi arty-
stami. A ten spektakl z pewnością łączy i jedno, 
i drugie. Próby trwają sukcesywnie, a kompo-
zytor nas od czasu do czasu odwiedza osobiście 
i mam nadzieję, że premiera będzie głośnym wy-
darzeniem artystycznym. 

(dok. ze str. 1)

Na Dolnym Śląsku pierwszą wzmiankę o piernikach odno-
towali kronikarze ze Świdnicy (1293 r.), a wiadomo już, że 
piernikami zajadano się na dworze Bolka II (1338). Ale naj-
bardziej trwale zapisał się w dolnośląskim „piernikowym” ży-
ciorysie Jawor, w którym kram z piernikami istniał już w XVI 
w., a wypiekał je jedyny mistrz, który uzyskał na to zgodę – Lo-
renz Mehl. Władze Jawora udzielając zgody na tę działalność, 
którą z czasem miały prawo prowadzić także inne cukiernie, 
zastrzegały jednak, żeby formy każdej z nich były odmienne 
i oryginalne. Wykonywane z drewna liściastego )lipa, brzoza, 
buk i klon, lub drzew owocowych – głównie jabłoni i gruszy) 
zachowały się do dziś w Muzeum Regionalnym w Jaworze. 
Najstarsze pochodzą z XVIII w (1756-95).

Pierniki, to jedne z nie-
licznych ciast, o których 
powstały dwuwiersze: 
„Kiedy życie bardzo skrze-
czy/złe nastroje piernik 
leczy”, lub „Jeśli skraść jej 
chcesz całusa/ piernik daj 
– on serce skrusza”

Największymi formami do wypiekania pier-
nika, zachowanymi w Muzeum w Jaworze 
jest postać żołnierza pruskiego wysokości… 
133,5 cm! i szerokości 34 cm. Precyzyjnie wy-
konana forma oddaje nawet fakt, iż oficer był 
odznaczony charakterystycznym dla tamtych 
czasów orderem.

Pierniki z Jawora trafiały nie tylko do bogatych domów ślą-
skich mieszczan, ale też zagranicę, do Niemiec, Włoch, Lich-
tensteinu i Anglii, a później nawet – do Ameryki.

Świąteczny prezent – bajka dla najmłodszych

Po dwóch edycjach Opowieści Skrzatów 
Izerskich powstaje trzecia, ale opowiastka 
o piernikach się tam nie zmieści. Otrzymują 
ją tylko Czytelnicy Ech Izerskich.



Kwartalnik  •  ECHA IZERSKIE  • „STOWARZYSZENIE LGD PARTNERSTWO IZERSKIE” •  Nr 20 (2013)
Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich4

Trudno jednoznacznie powiedzieć, czy wła-
śnie w gminie Sulików, a dokładnie – w Małej 
Wsi Górnej ujawniono nowe na Pogórzu Izer-
skim siedlisko nietoperzy z gatunku mroczków 
posrebrzanych, ale faktem jest, że przedstawi-
ciele tego gatunku tam zostali ujawnieni.

A z pewnością jest to rodzaj niespodzianki, 
bowiem nawet wytrawni chiropterolodzy (na-
ukowcy zajmujący się nietoperzami) nie zawsze 
potrafią przewidzieć, gdzie znajdą się ich pod-
opieczni.

– To niezwykle tajemnicze zwierzęta – po-
wiedziała nam Iwona Gottfried, która wraz 
z mężem, Tomaszem pasjonuje się badaniami 
nietoperzy. – Bardzo przydatne, bardzo skry-
te i wciąż nie do końca poznane. Są malutkie, 
ich tułów jest mniejszy, niż pięciozłotówka, ale 
prawdą jest, że kiedy rozwiną skrzydła na kil-
kanaście centymetrów, to ich lot robi wrażenie. 
Jednak zobaczyć nietoperza…. to doprawdy 
jest sztuka! Są one bowiem „nocnymi marka-
mi”, polują tylko nocą na muszki, pająki, czasa-
mi kilkumilimetrowy narybek, który wyławiają 
w locie, jak rybołów. Tyle, że rozpiętość skrzy-
deł tego ptaka sięga dwóch metrów, a nietope-
rza … może z 15 cm.

Na czym polega fenomen nietoperzy i to, że 
budzą one taką ekscytację, nie tylko w Małej 
Wsi Górnej? – To jedyne ssaki, które potrafią 
latać – mówią Iwona i Tomasz – Świetnie się ze 
sobą porozumiewają, ale z reguły w częstotli-
wościach dla ludzi zupełnie niesłyszalnych, bo 
o ile człowiek odbiera dźwięki do poziomu 20 
kiloherców, to nietoperze wydają dźwięki wła-
ściwie od 22 kH, a niektóre gatunki – powyżej 
50 kH. Ich organizm wypracował taki zmysł 
echolokacji, że posługują się nim lepiej, niż 
wzrokiem. Emitują do 20 sygnałów na sekundę, 
a odbierają echo swoich sygnałów nawet wów-
czas, kiedy jest 10.000 razy słabsze, niż nadany 
sygnał. Zresztą – jeśli w jednym obszarze jest 
i tysiąc nietoperzy i każdy z nich emituje sy-
gnały, to każdy też znakomicie rozpoznaje swój 
i reaguje tylko na swój, chociaż w powietrzu aż 
„gęsto” od takich sygnałów. Zadziwiające jest, 
że z jednej strony mają tak wrażliwy słuch, że na 
przykład gacek brunatny usłyszy, jak pająk cho-
dzi po liściu, ale z drugiej strony – ten wrażliwy 
słuch nie przeszkadza im z znajdowaniu siedlisk 
w szczelinach… mostów drogowych, gdzie ha-
łas nawet dla ludzi jest nie do wytrzymania. 
A ich zdolność hibernacji? Nieprawdopodobna. 

Żeby przetrwać zimę, kiedy nie 
ma owadów, musza zasnąć na 
co najmniej cztery miesiące, by 
nie tracić sił. „Obżerają” się je-
sienią, zwiększając wagę swego 
ciała nawet do 50% zwyczajnej, 
a potem korzystają z pokładów 
zgromadzonego tłuszczu. Śpią, 
zawieszone za tylne łapki gło-
wami w dół, a temperatura ich 
ciała spada do 2 – 8 st. Celsjusza. 
Ich serce bije wtedy kilkanaście 
razy na godzinę, choć w okre-
sie ich ożywionej działalności 
bije… 250 razy na minutę! I to 
są ssaki, więc poniekąd z tego 
samego gatunku co człowiek. 
Podobieństw jest więcej, choćby 
i takie, że noworodki nietoperzy 
niektórych gatunków mają… 
mleczne zęby.

Większość przypisywanych 
im złych cech wynika i ze strachu, (bo to noc-
ne zwierzęta), i z nieznajomości ich bytu. Nie 
wplątują się we włosy, nie spijają ludzkiej krwi 
(są wprawdzie w świecie, a dokładnie – w Ame-
ryce Południowej) trzy spośród tysiąca gatunki 
nietoperzy „wampirzych”, które żywią się krwią 
zwierząt ciepłokrwistych, ale to wyjątek, w do-
datku zainteresowany raczej krowami i dużymi 
zwierzętami gospodarskimi, w głębokim śnie. 
Największy nietoperz to 1,5 kilogramowy ka-
long, najmniejszy – niespełna dwugramowy 
nietoperz „trzmieli”, oba żyją w Azji. W Polsce 
jest ich niewiele ponad 20 gatunków

Na marginesie: fakt otłuszczenia jest nie-
bezpieczny dla życia, co sprawdza się także 
w przypadku nietoperzy. Jeśli zimują 
w miejscach dostępnych dla sikorek, 
to te ptaki, poszukujące tłustych 
kęsków potrafią rozdziobać 
nietoperza, a ten – pogrążony 
w głębokim śnie – potrzebu-
je prawie pół godziny, by się 
z hibernacji wybudzić. Z re-
guły sikorka aż tyle mu nie 
daje… Inna sprawa, że nieto-
perze są ssakami długowiecz-
nymi, jeśli wziąć pod uwagę 
ich wielkość, bo dożywają 20 lat, a rekordzista 
z gatunku „nocek Brandta” przeżył co najmniej 
41 lat! Nocek posrebrzany, ujawniony w Małej 
Wsi dożywa bez problemu piętnastego roku 
życia. A ruchliwa mysz ma szczęście, jeśli do-
trwa do drugich w swoim życiu żniw… Skąd ta 
długowieczność? Właśnie nad tym się głowią 
naukowcy, bo odkrycie tego sekretu mogłoby 
może pomóc ludziom. Część tajemnicy tkwi za-
pewne w fakcie, że nietoperze przesypiają trze-
cią część roku bez przerwy, mają – w porówna-
niu z myszami – mało młodych, więc „szanują 
się” mówiąc ludzkim językiem, jednak… ich je-
sienna dieta i otłuszczenie organizmu jest tym, 
przed czym ostrzegają nas, ludzi, lekarze… Za-
gadka długowieczności czeka na rozwiązanie.

– Obecność nietoperzy w Małej Wsi Górnej – 
mówi sołtys, Małgorzata Pławiak – z pewnością 

nie ściągnie do nas tłumu turystów, ale chodzi 
nie tylko o turystów. Fakt, że są u nas nietoperze 
rzadszego gatunku jest ważne dla wsi, choćby 
dlatego, że potwierdza panujący tu spokój, fakt 
istnienia zdrowego otoczenia, itp. Nie wpisze-
my sobie nietoperza do herbu, ale możemy się 
cieszyć, że i one u nas znalazły dobre dla siebie 
miejsce.

Z pewnością można liczyć na przyjazdy na-
ukowców, szczególnie tak zaangażowanych, 
jak Iwona i Tomasz W ich wrocławskim domu, 
podczas 
n a -

s z y c h 
tam odwie-

dzin zobaczyliśmy 
dwójkę „pluszowych” 

nietoperzy na honorowym 
miejscu. Okazało się, że jest to… 

część bukietu ślubnego tej pary. Ich 
przyjaciele, znając fascynację nietoperzami 

pary młodej, w taki sposób uczcili ich ślub.
– My się zresztą poznaliśmy dzięki nietope-

rzom – mówią. Tomasz, z zamiłowania histo-
ryk, „grzebał” na starych strychach w poszu-
kiwaniu archiwaliów, tam zobaczył pierwsze 
siedliska nietoperzy i się nimi zainteresował. 
Iwonę także zafascynowały te ssaki, choć tro-
chę z przypadku. Uczyła się we wrocławskim 
liceum, nieopodal Parku Szczytnickiego i nie 
miała pojęcia, że to obszar ukochany przez 
nietoperze. Kiedy – już na studiach – wykła-
dowca-ornitolog zachorował, a na zastępstwo 
przyszedł chiropterolog i zaprosił studentów 
do tego Parku – odsłonił jego bogactwo. Oka-
zuje się, że i nietoperze mogą kojarzyć ludzi, co 
można uznać za jedną z odkrywanych tajemnic 
tych zwierząt, które jeszcze długo nie pozwolą 
na poznanie wszystkich swoich sekretów. 

Już za kilka tygodni w Sejmie Rzeczypospo-
litej Polskiej będzie miała miejsce wystawa fo-
tograficzna n.t. Gór Izerskich. – Oczywistym 
jest – powiedziała Zofia Czernow, posłanka na 
Sejm RP, inspiratorka tej ekspozycji i założyciel-
ka oraz szefowa Izersko-Karkonoskiego Zespo-
łu Parlamentarnego – że parlamentarzyści są 
odpowiedzialni za stanowienie prawa i dbanie 
o interes ogółu społeczeństwa. Moim zdaniem 
interesem ogółu jest poznanie Gór i Pogórza 
Izerskiego. Goście winni tu przyjechać, a go-
spodarze czerpać z takich przyjazdów rozma-
ite pożytki. Idea wystawy jest czytelna – należy 
zobaczyć, jak piękne jest Pogórze i Góry. W tej 
sprawie łączę swoje wysiłki z pracą Stowarzy-
szenia LGD „Partnerstwo Izerskie”.

Wprawdzie pełny tytuł wystawy, to „Góry 
Izerskie – Polana Jakuszycka”, ale zestaw efek-

Izery w Sejmie Rzeczypospolitej !
townych fotogramów obejmuje obszar także 
daleki od Polany. – Chciałam podziękować – 
powiedziała Zofia Czernow – wszystkim insty-
tucjom i ludziom, których praca przyczyniła się 
do powstania tej ekspozycji, w tym szczególnie 
nadleśnictwu Świeradów Zdrój, Starostwu Po-
wiatowemu we Lwówku Śląskim oraz samo-
rządom Szklarskiej Poręby, Lubomierza, Gry-
fowa Śląskiego, Mirska i Starej Kamienicy, bez 
których nie byłaby ona tak imponująca. Jestem 
przekonana, że uda mi się zaprosić koleżanki 
i kolegów z Sejmu i Senatu nie tylko do obej-
rzenia tej wystawy, ale wielu także do odwiedzin 
Gór i Pogórza. 

Wernisaż wystawy, w którym wezmą udział 
przedstawiciele gmin Pogórza zaplanowano na 
środę, 5 lutego 2014 r.

Mała Wieś Górna zasłynie… nocą?!

Mroczna niespodzianka

Odprawa pod 
świerkiem

We wsi Tarczyn (gmina Wleń), malut-
kiej, ale wyjątkowo malowniczo położonej 
rósł swego czasu okazały świerk. Podobno 
tu właśnie, nieopodal tego drzewa odbyła 
się odprawa jednej z największych armii 
w trakcie tzw. III wojny śląskiej, kiedy to 
dowodzący nią austriacki generał Laudon 
porządkował siły swoich oddziałów, liczą-
cych blisko 35 tys. żołnierzy. Od tej odpra-
wy minęły wieki, bo trzecia wojna śląska 
toczyła się w latach 1756-63. Nie ma już 
śladu po tym świerku, który na cześć ge-
nerała nazwano „świerkiem Laudona”. 
Leciwa drzewo złamało się ze starości na 
początku XX w. Ale przetrwała pamięć, 
co może być okazją do refleksji nad tym, 
co bardziej trwałe – przedmiot, czy wspo-
mnienie?

Dzwonkowa Droga
Gdybyśmy dziś spytali o pierwsze sko-

jarzenie w określeniem „Dzwonkowa 
Droga” (a taki trakt prowadzi przez wieś 
Bełczyna, w znacznym fragmencie po 
czerwonym szlaku, to najpewniej usłysze-
libyśmy, że być może rosło tu dużo kwia-
tów zwanych dzwonkami. A to zupełnie 
inna historia. Bełczyńska „dzwonkowa 
droga” – to dawny szlak wędrówek ludzi 
chorych na choroby zakaźne, trąd, czy 
dżumę, którzy byli zobowiązani przecho-
dzić nie za blisko zabudowań, a ponadto 
dzwonkami ostrzegać zdrowych, żeby 
mogli ich z dala ominąć i uniknąć zara-
żenia. Pogodna dziś nazwa przed wiekami 
miała wyjątkowo złowróżbne znaczenie.

Echa Wleńskie

Kamień 
Odpoczynku 

Nie ma „twardych” dowodów, że kró-
lowa Jadwiga, późniejsza święta, żona 
Henryka Brodatego bywała na zamku we 
Wleniu (administracyjne położonym we 
wsi Łupki, ale górującym nad miastem. 
Pisali o tym szeroko historycy niemieccy 
w XIX w., jednak nie przytaczali faktów, 
a raczej legendy i domniemania. Faktem 
jest jednak, że wokół zamkowego wzgórza 
wiedzie ścieżka, zwaną Ścieżką Królowej 
Jadwigi. W jednym jej miejscu można zo-
baczyć odciśnięty w kamieniu kształt, któ-
ry uważany jest odcisk dłoni odpoczywają-
cej tu królowej. Długość Ścieżki – to ok. 2 
km, tą trasą królowa – zdaniem niektórych 
historyków - podobno chadzała często i na 
część tych wędrówek w 2006 r. utworzono 
oficjalnie Ścieżkę Królowej Jadwigi. Czy to 
wszystko jest prawdą? Niekoniecznie, ale... 
pięknie brzmi. Jak każda legenda.

 Kopaniec, w tle pasmo gór. Tego zdjęcia nie będzie na wystawie, ale Czytelnicy Ech już je  mają.
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Patron tej szkoły, Władysław Stanisław Rey-
mont, jak się okazuje nie był w wieku chłopię-
cym uczniem, który nadawałby się na wzór 
edukacji. Z krótkiego spektaklu, jaki przygoto-
wali uczniowie szkoły Podstawowej w Uboczu 
k/Gryfowa wynika, że w szkole w ogóle udało 
mu się spędzić raptem kilka miesięcy życia, 
nim zrozpaczony ojciec wycofał go w głębokim 
przekonaniu, że może zostać co najwyżej kraw-
cem i skierował do nauki zawodu. Późniejszy 
laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury 
nie pasował do szkoły, a ona do niego. Został 
krawcem, potem wędrownym aktorem, nieuda-
nym zakonnikiem w Częstochowie, dróżnikiem 
kolejowym, dziennikarzem warszawskim… 
Fakt, że otrzymał „literackiego Nobla” grani-
czy z cudem i stanowi dowód na cuda, które 

się zdarzają. I dowodzi też, że ludzie „kolorowi” 
z charakteru radzą sobie w życiu znakomicie.

I taka .jest też szkoła w Uboczu, która kil-
kanaście lat temu przyjęła Reymonta za swego 
patrona. I nauczyciele, i uczniowie są szalenie 
kolorowi, dosłownie i w przenośni, stąd uro-
czystość pasowania pierwszoklasistów stanow-
czo odbiegała od konwencji przyjmowanej 
w innych szkołach. Po pierwsze – oficjalna 
uroczystość była tak krótka, jak to możliwe, 
a zabawa z tej okazji – zdecydowanie dłuższa. 
Jedną z dłuższych była sekwencja obdarowywa-
nia pierwszaków przeróżnymi upominkami, ale 
akurat oni się na to nie uskarżali. Dostali tyle, 
ile żaden Mikołaj nigdy im już nie przyniesie.

Nas wciągnęły przyśpiewki i pogwarki, ja-
kie – w ramach programu artystycznego dla 
najmłodszych uczniów przygotowali ich starsi 
nieco koledzy. Pointy niby-znanych piosenek 
zaskakiwały, jak choćby uwaga, że dzieweczka 
z laseczka mogłaby się zachować lepiej, a nie 
wyżerać myśliweczkowi kanapki… („dałabym 
ci chleba z masłem, alem go zjadła…”). Za-
pisała się nam w pamięci także krótka, wier-
szowana refleksja ucznia: „Jak się pani dobrze 
spisze/ do dziennika piątkę wpisze, to jej nawet 
podziękuję/ niech się biedna nie stresuje”, i in., 
jak aforyzm: „Najmilsza w szkole jest przerwa, 
bo można zagrać na nerwach”.

Faktem jednak, że grono uczniów i nauczy-
cieli w Uboczu wydaje się być ze sobą zaprzy-
jaźnione, przy zachowaniu  stosownych relacji 
wzajemnych, bo jednak wiadomo, kto ocenia, 
a kto jest oceniany. Ale to „granie na nerwach” 
jest raczej kokieteryjną próbą droczenia się, 
niż czynieniem sobie figli ponad granicę wy-
trzymałości.

W trakcie uroczystości pasowania cały ze-
spół nauczycielek, wraz z dyrektorką, występo-
wał w stylistyce „pin up girls”, a jedyny męż-
czyzna w gronie wbił się w udane przebranie 
szkolnego urwisa. Patrząc na nich trudno było 
dać wiarę, że jedna z „pin up”  obchodzi wła-
śnie jubileusz 20-lecia pracy w zawodzie. 

Gość uroczystości, Marian Kłodnicki, który 
w tej szkole był dyrektorem przez 30 lat z pew-
nością miał sporo okazji do porównań i reflek-
sji. Za „jego czasów” dystans między uczniem 
i nauczycielem, a także „technologia utrzymy-
wania dyscypliny” były całkiem odmienne. Ale 
i czasy były inne, więc porównywać trudno. 
Także dlatego, że w latach 50-tych pierwszo-
klasistów w Uboczy było zdecydowanie więcej, 
niż tych pięcioro pasowanych u schyłku paź-
dziernika 2013.

Ale ta szkoła i wtedy, i współcześnie była 
wyróżniająca. Dziś kadra ma większe szan-
se, by szkołę „otworzyć” na nowinki i zerwać 
z konwencją uczenia w skoszarowanych ław-
kach. Efekty widać gołym okiem, jak w pra-
cowni komputerowej, w której ważną częścią 
jest poza elektroniką… rękodzielnictwo, pro-
wadzone przez dyrektorkę, Annę Pląskowską, 
która uważa, że talent do manualnych zajęć ma 
każdy, choć nie każdy to o sobie wie od razu. 
Prześliczne, niezwykle pomysłowe kartki świą-
teczne są dowodem prawdy tej tezy.

SP w Uboczu, wiejska szkoła w budynku 
pamiętającym początki ub. wieku, zajmuje 
dziś 211 miejsce w grupie ponad 8.000 pol-
skich szkół w rankingu Klubu Przodujących 
Szkół. Bywali tu wicemarszałkowie Sejmu RP, 
wiceministrowie oświaty, a nawet premier RP 
i ambasador Bułgarii. Z pewnością kluczem do 
takich wizyt była innowacyjność pracy, a zwy-
cięstwa w rozmaitych konkursach w rodzaju 

„Szkoła z energią”, „Przyjaciele zwierząt”, czy 
„Szkoła Przyjazna dla 6-latka”, bo jest co po-
kazywać.

Sześciolatki zresztą ujęły nas zapałem z ja-
kim usiłowały śpiewać „Rotę”, choć niekoniecz-
nie dokładnie znały słowa i melodię. Maluchy 
śpiewały jednak z taką pogodą i zaangażowa-
niem, że pieśń w ich wykonaniu zdecydowanie 
zyskała na radości w porównaniu do trochę 
przecież posępnego oryginału.

– Staramy się pokazać uczniom wszyst-
kie możliwości i dowieść wspólnie z nimi, że 
wszystko jest możliwe – powiedziała Anna 
Pląskowska. – Zgodnie z tezą naszego patrona, 
Wł. St. Reymonta, który twierdził, że „wszystko 
jest możliwe, póki mamy marzenia”. On swoje 
spełnił, więc i nasze dzieci powinny próbować. 
A my pokazujemy dobre wzorce z różnych 
„reymontowskich” szkół, łącznie z jedną z ka-
nadyjskiego Toronto, bo i tam taka istnieje.

Czy Ubocze dochowa się absolwentów na 
tyle utalentowanych, żeby mogli sławić swoją 
szkołę w kulturze, gospodarce  i sztuce konty-
nentu, a z drugiej strony – by szkoła się mogła 

nimi chwalić? Odpowiedź na to pytanie przy-
niesie przyszłość, choć nie wszystko zależy 
przecież do tej grupy nauczycieli. Ale.. skoro 
patron potrafił, to czemu jego spadkobiercy 
mieliby w siebie nie uwierzyć?

P.S. W grupie oficjalnych gości jedna postać 
przyciągała uwagę. „Woźny szkolny” w prze-
pisowym, granatowym fartuchu i berecie „z 
antenką” z plakietką „woźny, mgr Olgierd Po-
niźnik” (w cywilu – burmistrz Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski) nie chciał być gorszy od grona 
nauczycielskiego. Też się stosownie przebrał, 
chociaż nie miał trampek, jak inni, bowiem 
w całej gminie nie można było znaleźć ta-
kich rozmiarów. Ale otoczony wianuszkiem 
„pin-upowych” dziewcząt inicjował w trakcie 
koncertów „meksykańską falę”, żeby aplauz 
dla występujących był taki, na jaki młodzież 
zasługiwała. 

Szkoła? Może być wesoła!

Urocze Ubocze 

Zgorzelec trzeci
Gmina Zgorzelec zajęła trzecie miejsce na 

Dolnym Śląsku. Podsumowano XIV Igrzyska 
LZS i Mieszkańców Wsi. Spośród 75 startują-
cych jednostek Zgorzelec znalazł się na trzecim 
miejscu po Lubinie i Oławie 

Echa Zgorzeleckie
Wójt Janik (jak zwykle) zwycięża
Prezydium Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 

rozstrzygnęło konkurs w kategorii „Najwięk-
sze osobiste zaangażowanie we wspieraniu 
i w realizowaniu misji Euroregionu Nysa”. Z 
każdego kraju partnerskiego wytypowanego 
po jednej osobie, które wyniki w pracy były 
na tyle widoczne, iż zasługują one na osobne 
uhonorowanie.  Ze strony niemieckiej był to 
Erich Schulze, z czeskiej – Jiri Wachsmuth, z 
polskiej – Kazimierz Janik. 

Marian Kłodnicki – honorowy gość uroczystości
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Nikt nie mówi, że kankan jest codzienną roz-
rywką izerskiej wsi, ale… wielu widziało, jak 
„Cisowe Babki” z Henrykowa Lubańskiego po-
trafią na estradzie pokazać takie figury (tanecz-
ne), że ręce same składają się do oklasków.

– Ten pomysł prezentacji kankana na naszych 
estradach nie urodził się nagle, jako skończona, 
kompletna koncepcja występów – powiedziała 
Renata Kabzińska, jedna z członkiń zespołu 
i inicjatorka znacznej części towarzyszących 
rozwiązań, także krawieckich. – Jesteśmy po-
godnymi, żywiołowymi kobietami, które lubią 
się dobrze bawić, mieć sporo radości z reali-
zacji własnych pomysłów, a od czasu do czasu 
zdobyć się na coś niekonwencjonalnego, żeby 
nie powiedzieć – szalonego. Po to, żeby „nie za-
rdzewieć”. Było więc wymyślanie, szycie, przy-
mierzanie, próbowanie, a wszystko z pewnym 
niedowierzaniem, czy aby jesteśmy na tyle zde-
terminowane, żeby wyjść na scenę i pokazać, że 
kankan jeszcze nikomu nie zaszkodził, a nie-
którym pomógł?

Jasne, że to rewiowy taniec, który odbiega od 
konwencji życia na wsi, ale nawet w momentach 
największych rozterek w każdej z nas budziła 
się wątpliwość, czy właśnie dlatego nie warto 
spróbować. Zresztą – kankan jest tylko częścią 
naszej wspólnej pracy, bo lubimy być razem, 
gotować, pomagać innym zespołom – ludowym 
i śpiewaczym… Im dłużej byłyśmy niepewne, 
czy zatańczyć, tym bardziej byłyśmy pewne, że 
musimy. Ot, taka kobieca logika.

Pierwsze występy zespołu i pokazy kankana 
publiczność nienawykła do takich „ekscesów” 
przyjęła z mieszanymi uczuciami. A ściśle – nie-
dowierzanie mieszało się z podziwem, a podziw 
– z tajoną zazdrością. „One potrafią – mówiły 

sobie w skrytości ducha mieszkanki Mirska, 
Lubomierza, czy Henrykowa i goście na im-
prezach. – A my?” Mężczyźni nic nie mówili, 
bo co tu gadać? Oglądać trzeba!

– Przecież nie siejemy zgorszenia kankanem 
– mówi R. Kabzińska. – Podczas turniejów 
tańca towarzyskiego mamba, namiętna rum-
ba, czy drapieżne tango są równie ekspresyjne, 
albo i bardziej. My tylko miałyśmy odwagę po-
kazać, że można mieć odwagę. Taką, by w śro-
dowisku ponoć nieco bardziej konserwatyw-
nym, niż przeciętnie, bawić się tańcem, który 
wywodzi się ze środowiska rewii, zupełnie in-
nego niż te, do którego przywykła tak zwana 
wieś. Mówię „tak zwana”, bo w stylu życia nie 
ma dziś tak głębokiej przepaści między Henry-
kowem i przysłowiowym Paryżem, jak to było 
jeszcze kilkanaście lat temu. Telewizja, film, In-
ternet, CD zasypują te podziały każdego dnia. 
Nie wszyscy to jeszcze umieją dostrzec, ale to 
już nie nasza sprawa. My co najwyżej możemy 
pokazać, jak wygląda kankan na żywo i dobra 
zabawa.

Czasami ktoś pierwszy musi mieć odwagę 
powiedzieć, że świat się zmienia. I wypadło na 
nas – „Cisowe Babki” z Henrykowa Lubańskie-
go – kończy B. Kabzińska. – Zresztą… co to za 
wielka odwaga, by tańczyć to, co tańczono już 
prawie sto lat temu. Wprawdzie w Paryżu, ale 
to przecież nie koniec świata.

Do zespołu, tańców i szalonych pomysłów 
z Henrykowa będziemy wracać w kolejnych 
wydaniach „Ech Izerskich”, bo „Cisowe Babki” 
wciąż doskonalą sztukę swego tańca, co jest już 
dostrzegalne na tyle, że zespół bywa zaprasza-
my na okolicznościowe spotkania, by swoimi 
występami podkreślać ich wysoką rangę.

Rozrywka dam dworu 
pod wiejską „strzechą”

Nitka w supełki 
Maleńkie czółenko, cieniutka nitka i… ocean 

cierpliwości. To podobno wystarczy, by zostać 
twórcą efektownej frywolitki.

– Ale nie od razu, i nie na wysokim poziomie 
– przestrzega Aneta Tyl, którą frywolitka zafa-
scynowała. – To jest praca, która może przy-
nieść satysfakcję, ale szybko uzależnia, a kiedy 
się widzi, co inni potrafią zrobić, to trzeba się 
mocno bronić przed zniechęceniem. Pytanie: 
czy i kiedy ja tak będę mógł (mogła) wisi nad 
każdym, kto tego spróbował.

Podobno najtrudniejsze są pierwsze tygo-
dnie, kiedy wszystko się w palcach plącze, a su-
pełki nijak nie chcą się układać w pożądany 
wzór. Jeśli się przetrzyma w dobrej kondycji ten 
czas, to później jest już łatwiej z każdym dniem. 
Potrzebna jest tylko… niezmierzona cierpli-
wość.

Wbrew potocznym wyobrażeniom zręcz-
nymi wykonawcami frywolitki są także męż-
czyźni, jak choćby Jan Stawarz, twórca wielu 

wzorów, znanych szeroko w Internecie. Czyni 
wokół spraw frywolitki wiele wartościowego 
hałasu, popularyzując tę sztukę. Dla Anety Tyl 
absolutną mistrzynią świata pozostaje jednak 
kobieta, Laura Bisiukiewicz, która wykonuje 
przeróżne rzeczy z nitki tak cienkiej, że ledwo 
ją można zobaczyć.

– A co można z tejże nitki wykonać?
– Wszelkie ozdoby i wiele przedmiotów co-

dziennego użytku – mówi A. Tyl. – Obrusy, 
serwety, drobną biżuterię. Bardzo popularne 
są piękne mitenki (rękawiczki bez koniuszków 
palców) wykonywane tą metodą. Można wy-
konać efektowne zakładki do książek, wykoń-
czyć kołnierzyki i mankiety, „ubrać” świąteczne 
bombki i wielkanocne jajka, ale też… siebie. 
Laura Bisiukiewicz, co widać na filmiku w You 

Tube w kilka godzin zrobiła… majteczki, nie-
zwykle finezyjne, ażurowe i budzące zrozumia-
łe zainteresowanie nie tylko kobiet. Ale prościej 
zrobić „obróżkę” na kobiecą szyję. 

Kluczem do sukcesu w pracy nad frywolitką 
jest czas. Tym zajęciem zajmowały się damy 
dworu w XVII w. we Francji. Ale one czasu 
miały pod dostatkiem. Dziś to luksus, na który 
nie zawsze można sobie pozwolić.

– A czy pani – zapytaliśmy Anety Tyl – ma 
już w swoim dorobku obrus?

– Jeszcze nie – padła odpowiedź, z naciskiem 
na „jeszcze”.

Najlepsi na Dolnym 
Śląsku!

W sierpniu br. Krajowa Sieć Obszarów 
Wiejskich ogłosiła konkurs „przyjazna Wieś” 
na najlepszy projekt w zakresie infrastruktu-
ry zrealizowany na terenach wiejskich przy 
wsparciu środków unijnych. 

W lubańskiej gminie postanowiono zgłosić 
„Budowę miejsca przeznaczonego do wypo-
czynku i rekreacji w Izerskiej Krainie Cisów – 
Henrykowie Lubańskim, położonym na styku 
trzech granic”.

Pracy przy realizacji tego zadania było sporo, 
bo projekt przewidywał zbudowanie okazałej 
sceny z zadaszeniem, wykonanie placu do tań-
ców, posadowienie ławek, odwodnienie tere-
nu, wykonanie chodnika, robót elektrycznych, 
i in. Nic dziwnego, że pomysł powstał w tym 
sołectwie, kierowanym przez Teresę Trefler, bo 
akurat tutaj inicjatyw nie brakuje. Dość powie-
dzieć, że już podczas tego lata odbyło się kilka 
wielkich imprez, łącznie z „Dniami Henryka 
i Henryki”, czy „Dzień Placka”. Nie ma żadnych 
wątpliwości, bo dowiodły tego wspomniane, 
ale tez inne imprezy, że takie miejsce było po-
trzebne i sołectwu, i gminie, a także wspiera-
jącym ją instytucjom. Skorzystali miejscowi 
artyści, korzystali wielokrotnie zapraszani na 
kiermasze rękodzielnicy, zarówno z najbliż-
szych miejscowości, jak i przyjeżdżający z od-
leglejszych miejsc.

W KATEGORII „INFRASTRUKTURA 
SPOŁECZNA” KOMISJA KONKURSOWA 
PRZYZNAŁA PROJEKTOWI i MIEJSCE! Na-
groda była odczuwalna – 7.000 zł

To był etap regionalny. Jako zwycięzca so-
łectwo zostało rekomendowane do etapu ogól-
nopolskiego, więc nie jest wykluczone, że i ta 
będzie walczyć o kolejne uhonorowania za tę 
znakomitą realizację. 

… z taką pewną nieśmiałością…

Kankan cię wyzwoli
Echa Mirskie

Tanio!
Mirsk znalazł się na 9 miejscu w kraju 

w rankingu tygodnika samorządowego 
„Wspólnota”, która oceniała, jak dużo pie-
niędzy przeciętnie każdy z mieszkańców 
wydaje na utrzymanie administracji. Mirsk 
znalazł się w swojej kategorii w dziesiątce 
najoszczędniejszych, bo każdy Mirszcza-
nin wydaje raptem 237 złotych rocznie. 
Dla porównania – w Karpaczu jest to 
1.112,99 zł, a w Krynicy Morskiej, która 
bije rekordy rozrzutności w tym wzglę-
dzie nieprzerwanie do 2003, ostatnio było 
to 2.328 zł. Z grubsza... DZIESIĘĆ RAZY 
WIĘCEJ.

Pogórze Izerskie w ogóle należy do bar-
dziej gospodarnych, bo w kategorii miast 
Lwówek Śląski uplasował się na pierw-
szym miejscu na Dolnym Śląsku, a na 16 
w Polsce.

Gotowi do gaszenia
Oddano po dłuższym okresie budowy 

nową remizę OSP w Giebułtowie. Koszto-
wała prawie 270 tys. zł i budowa została 
w całości sfinansowana z pieniędzy Gmi-
ny. W połowie grudnia została przekazana 
strażakom.

Leśna – z rak do rąk
Mało która miejscowość przemieszczała się 

tak często jak Leśna, choć przecież miasto nie 
zmieniało położenia geograficznego. Kiedy 
powstała, a było to ponoć w XIII w. – należa-
ła do margrabiów brandenburskich. Potem do 
Piastów Śląskich, z których rąk – a precyzyjnie 
od Henryka I – otrzymała prawa miejskie. Po-
tem sprzedano ją luksemburczykom i weszła w 
granice Królestwa Czech, a razem z tą częścią 
czeskiej krainy przypadła w XVI w. Austrii. Na 
skutek przeróżnych zbiegów okoliczności i ka-
taklizmów natury był taki okres, kiedy zuboża-
łe gwałtownie miasto trafiało po kolei w ręce 
prywatnych właścicieli, co dziś trudno sobie 
wyobrazić, ale dawniej było to możliwe.

Wojna 30-letnia zdewastowała miasto do 
szczętu, tym bardziej, że położone było na tra-
sie przemarszu różnych wojska i bez obwaro-
wań, więc byle wojenny opryszek mógł je zająć. 
W XVII w. znalazła się w granicach Saksonii 
wprawdzie, ale – jak na ironię – wtedy właśnie 
intensywnie zaczęli tu się osiedlać Czesi... 

Dzisiejsi mieszkańcy nie zdają sobie sprawy, 
że poza problemami codzienności można mieć 
także kłopoty wynikające z niepewności, czy 
jeśli zasnę w jednym kraju, to obudzę się w tym 
samym? Ale współczesność – przynajmniej 
pod tym względem – już tak ludzi nie dręczy.
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Listopad – to czas pamięci o zmarłych. O ich 
życiu, pracy, sukcesach (bo przecież nie wspo-
minamy porażek). Odwiedzamy groby osób 
nam bliskich.

Ale są i inne – groby i miejsca. Postanowi-
liśmy w tym roku zobaczyć pomniki, które 
zostały wystawione żołnierzom, i to wcale nie-
polskich armii. W niektórych wsiach widać od-
nowione, czasami za pieniądze Unii Europej-
skiej, a niekiedy za pieniądze sołectw, pomniki 
żołnierzy niemieckich, poległych w I wojnie 
światowej, a czasami i wcześniej. Dystans pra-
wie stu lat pozwala nam na podjęcie prac nad 
ochroną tych pomników, które dziś są już tylko 
pamiątkami historii, bo przecież nie żyją już ani 

dzieci tych żołnierzy (jeśli zdążyli je mieć), ani 
tym bardziej i ich krewni, czy rodzice. Zostały 
tylko pomniki niepotrzebnych śmierci podczas 
niepotrzebnych zwyczajnym ludziom wojen.

W Czernej… smutne tablice, 
pieczołowicie odrestaurowane. 
Na nich – litania nazwisk. Arty-
lerzysta, Richard Heinrich, zmarł 
w lazarecie Glogau (Głogów), 
miał 18 lat, młodszy oficer Otto 
Junge, zmarł we francuskim laza-
recie Mars-laTour w wieku 23 lat, 
muszkieter August Lange zginął 
pod Ypres w Belgii, zapewne za-
gazowany, bo tamto miejsce ma 
złą sławę pola bitewnego – poli-
gonu dla gazów bojowych. Nie 
dożył 22 urodzin.

Młodzi i młodziutcy miesz-
kańcy dawnej Czernej, umierali 
na polach całej Europy, w Rosji, 
jak 22-letni gefrajter Bruno Hoff- 
mann, Rumunii jak muszkieter Oskar Kuhn… 
Był i taki, jak sierżant Mar Ludwig, który zmarł 
w lazarecie w Hirschberg (Jelenia Góra), czy 
landsturman Ernst Daefelt, który zginął pod 
Verdun, czy tej samej rangi Adolf Rothmann, 
pod Stanisławowem, w dawnej Galicji…

Cmentarze (nie)zapomniane w listopadowe święto

Pomniki niepotrzebnych śmierci 
Te smutne listy nie mają końca. W wielu 

wsiach Pogórza Izerskiego zachowały się kapli-
ce, pomniki, symboliczne grobowce, pamiątko-
we arkady, głazy, i inne kamienne pamiątki po 
tych, co budowali domy, uprawiali pola. A oni 
poszli i zginęli „ku chwale Ojczyzny”. I nawet ich 
ciała nigdy nie wróciły do rodzinnych wsi. Nie 
pochowano ich na miejscowych cmentarzach, 
bo to byłby za duży kłopot. Mniejszy – pocho-
wać gdzieś w zbiorowej mogile, niekoniecznie 
oznaczonej, a w ich wsi wystawić kamień, cza-
sami z nazwiskiem, a czasami – nie.

Gdyby zorganizować wycieczkę od pomnika 
do pomnika, to w wielu ludziach zapewne zro-
dziłaby się wątpliwość co do sensu wojen, które 
przecież niczego nie rozstrzygają sprawiedliwie, 
ale z pewnością przynoszą śmierć i cierpienie 
żołnierzom wszystkich armii.

Zapewne w Gierałtowie nawet najbardziej 
zacięty zwolennik wojen może zostać szybko 
pacyfistą. Tam bowiem, na małym skrawku 
trawnika kolejne pokolenia „oddawały honor” 
mieszkańcom tej wsi, którzy do tej wsi nie wró-
cili. Właśnie w Gierałtowie historia pokazuje 
największy bezsens „bohaterskiej śmierci”. Pod 
drzewem leży przytarty czasem kawał granitu. 
Na nim ktoś wyrył datę „1813” – czas Napole-
ona i zwycięskich, ale poranionych Prus. Ktoś 
drugi wyrył drugą datę – „1918”, czas I wojny 
światowej i przypomnienie śmierci Prusa-
ków na wielu polach bitew. Kilka kroków da-
lej – „ściana pamięci”, którą dawni, niemieccy 
mieszkańcy Gierałtowa wystawili swoim pole-
głym. Zapewne były na niej nazwiska młodych 
sąsiadów, którzy zginęli na wojnie. Ale się nie 
zachowały, bo przetarto płaszczyznę piaskow-
ca, by położyć napis „Cześć polskim bohate-
rom, poległym w czasie 1939 – 1945”. Kamień 
wszystko zniesie… A na innym kamieniu, tuż 
obok zamontowano tablicę z napisem „Pola-
kom zamordowanym na Kresach Południowo
-Wschodnich przez Organizację Ukraińskich 
Nacjonalistów (OUN) i Ukraińską Powstańczą 
Armię (UPA) w 1939 – 1947 – Rodacy”. Obok 
nazwy miejscowości – Stanisławów, Tarnopol, 
Łuck, Lwów.    

Golejów. Pogodny, jesienny 
dzień. Pod kościołem kamienny 
pomnik, ze spękanego już tro-
chę piaskowca, ale odświeżony 
na tyle, że bez większego trudu 
można odcyfrować nazwiska 
Brunona Rudolpha, Wilhel-
ma i Amanda Friedrich , Paula 
Schindlera, Augusta Tanzman-
na,    Paula Hoffmanna, Bruno 
Fladera, czy Johanna Tietza i kil-
kunastu innych. Wszyscy zginęli  
w okresie 1913 – 1918, oczywi-
ście „ku chwale Ojczyzny”, jak 
napisano.  

W Jerzmankach, gmina Zgo-
rzelec, nie można już odcyfrować napisów 
i nazwisk, zostały skute. Z punktu widzenia 
wartości historycznej – niepowetowana strata. 
Z punktu widzenia ludzi, którzy tu się osiedli-
li w 1945 roku, a przyjechali bez ojców, matek, 
żon, braci i synów, bo ci zostali zamordowani 

przez hitlerowców – akt sprawiedliwości dzie-
jowej. Nie można osądzać tych, którzy skuwa-
li niemieckie nazwiska sześćdziesiąt lat temu, 
mierząc ich czyny miarą wieku XXI – wieku 
wybaczania.

Tym bardziej, że w większości wsi nazwiska 
poległych w I wojnie światowej Niemców za-
chowały się świetnie, jak w Kotliskach, gmina 
Lwówek Śląski. Do dziś wiadomo, że stąd wyszli 
na wojnę i nie wrócili m.in. Erich Warner, Ernst 
Wendrich, Hermann Schulz, Paul Spier, Paul 
Henkel, i inni.

W Pokrzywniku, gmina Wleń, nazwiska się 
nie zachowały, ale pomnik poległych w I wojnie 
odświeżono i założona tam tablicę pamiątkową, 
która w dwóch językach – polskim i niemiec-
kim – głosi: „ Pamięci poległym ofiarom obu 
wojen światowych dawnej niemieckiej wsi Rie-
mendorf, obecnie Pokrzywnik”. Jest i kamien-
ny hełm o charakterystycznej linii okapu, jest 
i krzyż żelazny, który przecież kojarzyć się wi-
nien nie tylko z nazizmem.

We Włosieniu też widoczny jest rysunek ta-
kiego krzyża, ale data na pomniku – zupełnie 
inna – 1871. To pomnik pamięci ofiar wojny 
francusko-pruskiej, bo i na tej wojnie ginęli 
niemieccy Ślązacy.

W Rybnicy granitowy słup, odrestaurowany 
starannie, a na nim rząd nazwisk…, jak z apelu 
poległych… Franz Becker, Richard Eckert, Paul 
Dressler, Karl Seidel, Franz Kunze, Gustaw Sch-
euermann, Fritz Metzing, Paul Uding… I kil-
kunastu innych, poległych w latach 1914 – 1918 
mieszkańców tej wsi. A z boku tablica, całkiem 
współczesna – w dwóch językach: “Pamięci 
zmarłym obydwu wyznań dawnej niemieckiej 
gminy Rybnica, którzy odpoczywają na cmen-
tarzu obydwu wyznań chrześcijańskich do roku 
1946 na śląskiej ziemi.” I przypomnienie, że 
kościół katolicki został tu zbudowany w 1369, 
a ewangelicki – w 1741 r.     

Taka wycieczka, na jaką wybraliśmy się w li-
stopadzie 2013, niemal sto lat po zakończeniu 
pierwszej, a prawie 70 lat po zakończeniu dru-
giej wojny światowej wzbudza refleksję oczywi-
stą i wątpliwość oczywistą: po co ci ludzie zgi-
nęli? Przecież to nie miało sensu! Wydaje się, 
że jest jasne dla wszystkich, że żadna wojna nie 
rozwiązuje żadnych problemów i lepsza trudna 
zgoda, niż łatwa strzelanina. To takie proste. 

A potem włączamy telewizor i widzimy Syrię, 
Kongo, Afganistan, Egipt, czy Ukrainę. 

I nic już nie jest proste.   

   

Pokrzywnik

Rybnica

Golejów

Gierałtów

Czerna

Włosień

Jerzmanki



Kwartalnik  •  ECHA IZERSKIE  • „STOWARZYSZENIE LGD PARTNERSTWO IZERSKIE” •  Nr 20 (2013)
Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich8

wielu. Niektórzy wybierali, inni byli tylko ciekawscy – jak moż-
na upleść wiklinę z papieru i czy gorset do wina udźwignie dwie 
pełne butelki? Skąd się wziął pomysł „słodkich bukietów”, do 
tworzenia których potrzebne były raptem… zwyczajne cukierki, 
ale efektownie ułożone? Czy można zamówić winietki na śluby, 
dedykowane etykiety na weselny alkohol?... Pytania się mnożyły.

– Jestem zdania – powiedziała A. Balcerowicz – że wszystko 
jest możliwe. A także, że wszystko, nawet papier, czy krępina 
może być trwałe, jeśli to odpowiednio zakonserwujemy. Zabaw-
ki dla dzieci, uplecione z „papierowej wikliny” będą i ładniejsze 
i trwalsze, niż plastykowy wózek dla lalek, a z pewnością jest to 
oryginalny przedmiot, ręcznie wykonany, więc absolutnie niepo-
wtarzalny. Mam nadzieję, że powoli mija, choćby dla niektórych 
klientów, czas kupowania przedmiotów, które schodzą z taśmy 
gdzieś w Azji. 

I my zachęcamy naszych Czytelników, by zamiast szukać w hi-
permarketach ozdób z Hongkongu czy Tajwanu (choć nic nie 
mamy przeciwko jednemu i drugiemu) zajrzeć do Włosienia, 
a przynajmniej na stronę internetową i profil facebooka Aleksan-
dry Balcerowicz.

jest tworzywem 
Sizal albo cukierek, wiklina z papieru i „torty” z pampersów, 

kwiaty czy motyle z rajstop i… gorset na wino… Można byłoby 
pomyśleć, że cokolwiek zdołamy powiedzieć, to i tak ze strony 
Aleksandry Balcerowicz z Włosienia (Platerówka) padnie odpo-
wiedź – to jest świetny materiał (pomysł) na efektowny upomi-
nek ! O tak „banalnych” jak twarde drewno, czy parafina można 
nawet nie wspominać, bo są tak oczywiste. A  techniki? Deco-
upage, sutaż i wszystkie inne.

– Oczywiście, są trudniejsze i łatwiejsze pomysły – mówi A. 
Balcerowicz – niektóre wręcz karkołomne, bo wykleić bombkę 
od środka techniką decoupage to jest zabawa na dobrych kilka 
godzin, ale przecież wszystko co w zasięgu wyobraźni jest też 

w zasięgu ręki. Czasami trzeba tę rękę – metaforycznie – wycią-
gnąć daleko, bo znaleźć odpowiedni kolor rajstop, by z ich po-
mocą wykonać mieniące się barwami kwiaty osadzone na zielo-
nej – też pończoszanej – łodydze, to oznacza bieganie do wielu 
sklepów, przy założeniu, że mamy łut szczęścia, ale… jeśli goni 
nas pasja, to można przejść do porządku nad zmęczeniem.

Fascynacja pani Oli zajęciami manualnymi i talent plastyczny 
ujawniły się już w szkole, ale pomysł założenia własnej firmy „My 
Art” (www.my-art.com.pl) ma życiorys nie sięgający nawet dwu-
nastu miesięcy. Spośród kilku możliwości wybrała tę, która daje 
największą twórczą satysfakcję. Czy to jest sposób na życie? 

– Zobaczymy – odpowiada. – Wierzę, że ludzie, którzy mogą 
stanąć przed wyborem kupna banalnego upominku w gigantycz-
nym sklepie wielkiej sieci, takiego przedmiotu, który w setkach 
tysięcy egzemplarzy zalega na tysiącach ich półek, a oryginalne-
go, niepowtarzalnego drobiazgu, wybiorą tę drugą opcję.

Pierwszy kiermasz pozwala na umiarkowany optymizm, bo 
przy stoisku z ogromnie urozmaiconą ofertą zatrzymywało się 

Poeci – to ludzie, którzy mieszkają w książkach i małych mia-
steczkach . Oglądają motyle o skrzydłach większych, niż Pacyfik 
i seriale telewizyjne. Mają przyjaciół, rachunki i sny o kwitną-
cych jabłoniach. Są jak wszyscy inni, tylko czasami spacerują 
po tęczy – to prawie wierny cytat z bloga. Wyjątkowego, bowiem 
na jego ostateczny wygląd wpływ mają i słowa, i obrazy.

Pielęgniarka z zawodu, optymistka z przekonania ale i pla-
styczka, i autorka wyjątkowego tomiku poezji „Jeszcze zdążę”… 
wydanego ostatnio i stanowiącego w pewnym sensie credo ży-
ciowej optymistki – Joanna Małoszczyk z Gryfowa Śląskiego.

Trudno napisać krótko o kimś, kiedy tylko przytoczenie ty-
tułów książek, zilustrowanych przez J. Małoszczyk, zajęłoby pół 
strony naszej gazety, nawet jeśli czcionka byłaby nieduża.

Jej obrazy prezentowano na ponad 40 wystawach, w tym 20 
indywidualnych, w Polsce i Niemczech, a znajdują się w pry-
watnych zbiorach w Polsce, Niemczech, Włoszech, Chorwacji, 
Kanadzie, Belgii, USA, w Czechach, Szwecji, Francji, Norwegii 
i Słowacji. Dlatego nie zamierzamy pisać o całym dorobku arty-
stycznym J. Małoszczyk. Jeszcze zdążymy …

Dziś tylko o fragmencie jej twórczości. – Pastele, akwarela, 
ołówki, piórka i tusze…  – skąd ten wybór? – zapytaliśmy.

– Przyszedł sam – mówi. – Nie zawsze my wybieramy sposób 
na zaistnienie w twórczości, niekiedy tylko dajemy się wybrać. 
Moje ulubione tematy – akt, portret, kwiaty czy architektura 
„lubią się” prezentować w lekkiej formie i właśnie akwarela daje 
taką szansę. Ale nie uchylam się od oleju, czy akrylu, bo czasami 
temat dyktuje technikę, albo wręcz ją sugeruje i warto tej sugestii 
ulec, choć… Nic nie jest to wskazanie  jednoznaczne, bo przecież 
obraz dziewczynek biegających z koszem po rozkwieconej łące 
można malowana na kilka sposobów, taką „niedopowiedzianą” 
akwarelką, albo mocniejszym, bardziej zdecydowanym olejem, 
czy akrylem. To zależy i od wizji, i od nastroju chwili, w której 
powstaje obraz. Warto się temu wszystkiemu poddać.

– A secesja? Większość ilustracji tomików poezji jest właśnie 
przykładem finezyjnej kreski, nawiązującej do secesji…

– Właśnie. Nawiązującej. Inspiracją rzeczywiście jest francu-
ska secesja, ale moja kreska jest jednak inna. Inna, bo moja. Sama 
nie wiem dlaczego właśnie tak się wykształciła. Kiedyś podczas 
wystawy wybitnego czeskiego malarza, Alfonsa Muchy, którego 
twórczością jestem zafascynowana, pokazałam swoje rysunki 
jednemu z innych gości wernisażu. Powiedział wtedy  po przej-
rzeniu mojej teki (a jest autorytetem w malarstwie) : – Rozwiń 
to…

Nie ukrywam – dodał mi otuchy, dodał motywacji moim po-
szukiwaniom całkiem „mojej kreski”, inspirowanej tym stylem. 
Nie wiem, jak powstają rysunki innych autorów. W moim przy-
padku zaczynam od głównego tematu – dziewczyny, kwiatu, pta-
ka, kapelusza, a dopiero kiedy on się wykrystalizuje, przychodzi 
wizja ornamentyki. I na koniec zbiega się to w jeden zwarty ob-
raz.

A co do tomiku poezji, to mam sporo szczęścia. Moje wiersze, 
moje rysunki zostały twórczo uzupełnione o muzykę. I na płycie 
Eweliny Lichman brzmią wyjątkowo.

Cienką kreską spacerować po tęczy

O secesji w słowach i obrazach

Ewelina Lichman (z Gryfowa, do niej wrócimy w jednym z najbliższych wydań „Ech Izerskich) – komponuje, gra 
i śpiewa, w muzyce jest wszechstronna. Tworzy z pasją muzykę do filmów, nie broni się ciekawymi projektami, 
czego CD „Jeszcze zdążę…” jest najlepszym przykładem. Współpracuje z wieloma wydawnictwami w Polsce i za-
granicą.  Na wspomnianej płycie słyszymy też Michała Świątczaka, który gra na fletach z różnych zakątków świa-
ta. Oryginalne i fascynujące ich brzmienie sprawia, że muzyka w jego wykonaniu jest wyjątkowa i magiczna.

Wszystko 

Razem z Bernstadt
W przyszłym 2014 r. Zawidów będzie miał okazję, 
by wzmocnić swoje związki z partnerskim Bernstadt 
auf dem Eiger z Niemczech. Udało się zdobyć ponad 
70 tys. zł na wspólną kampanię promocyjną (zapew-
ne co najmniej drugie tyle zgromadzili Niemcy) i po 
raz pierwszy oba miasta pojawią się na targach tu-
rystycznych ze wspólną ofertą. Wprawdzie Zawidów 
jest terytorialnie obszarem wyjątkowo malutkim, ale 
gdyby nawet pożytkiem z tej promocji były tylko wi-
zyty wzajemne uczniów i stowarzyszeń, to z pewno-
ścią inicjatywa jest godna poparcia.
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– Pałac Książecy we Wleniu nie miał 
szczęścia do historii – mówi jego współcze-
sny właściciel. I chociaż ma ją niezwykle 
barwną, czasami romantyczną, a innym ra-
zem – wręcz kryminalną (pomijając dzie-
siątki epizodów z okresu różnych wojen), 
to jednak zawsze pozostawał w cieniu po-
dobnych budowli na Pogórzu Izerskim…

Wiadomo o tym pałacu, że XIV (a może 
już od VIII wieku?) w tym miejscu istniała 
jakaś nieduża warownia. Z pewnością było 
to miejsce znane, bo opisywane, czego do-
wodzą zapisy… rzymskich żołnierzy wspo-
minających o miejscu określanym przez 
nich jako „Cloppo”.

Czyżby więc prawdziwą była teza języko-
znawców, że ta nazwa, tożsama ze słowiań-
skim „wlanem”, (bo obie oznaczają miejsce 
podmokłe, niekiedy bagna, mokradła, 
bądź teren zalewany wodą), jest źródłem 
i niemieckiej nazwy przysiółka – Kleppers-
dorf, i polskiego – Wlenia?

Trudno to jednoznacznie stwierdzić, a historia rozwiązała po-
niekąd ten spór, bo dawny przysiółek jest już częścią Wlenia. Przy 
okazji odbudowy niezwykle zawilgoconego Pałacu Książecego, 
już w XXI w. ujawniono, że stoi on na fragmentach murów jakiejś 
budowli pochodzących z XII – XIII w., więc będącej rówieśniczką 
górującego nad miastem kamiennego zamku.

O słowiańskiej (piastowskiej?) przeszłości może też świadczyć, 
że swego czasu właściciele tutejszych posiadłości, ród, który póź-
niej określał się jako von Zedlitz pisali swoje nazwisko jako… 
Czedlicz!  To banalna prawda, że dawniej nie istniały właściwie 
nazwiska, bo przecież był Jurand ze Spychowa, a nie Jurand Ko-
walski. Ludzi wyróżniano imieniem z dodaniem nazwy miej-
scowości, z której pochodzili, więc był w historii m.in. Konrad 
Czedlicz (von Zedlitz), który nie dość, że ufundował kościół we 
Wleniu, to jeszcze zastrzegł, na co istnieją dokumenty, że „ksiądz, 
który tu będzie proboszczem musi umieć mówić po polsku”. Ale 
czy ten zapis wynika z faktu, że Konrad był przywiązany do sło-
wiańskich korzeni, czy też z tego, że mieszkało tu wielu włościan 
– Słowian i ksiądz powinien umieć się z nimi porozumiewać… ? 
Tego już nie rozstrzygniemy.

Ogromnym wysiłkiem, ale też przy nader szczęśliwym zbiegu 
okoliczności udało się odtworzyć listę panów warowni (zamku?), 
który istniał tu w miejscu dzisiejszego Pałacu i stanowił pierwszą 
redutę obrony miasta. Zamkowa załoga miała za zadanie wytrzy-
mać tak długo, by ludność zdołała zbiec przed wrogiem do ka-
miennego zamku na wzgórzu.

Listę właścicieli tę otwiera Arnestus, wspomniany w 1292 r., 
potem Konrad (1320, Mikołaj „Zielony Kaptur” (1351), znowu 
Konrad, ale już inny (1389), potem kilku możnych, występują-
cych z dodaniem określenia „Pałka”, a więc Kacper zwany Pałką 
„Schlepel” (1453), Hans de Czedlicz Rachelicz (też Pałka) (1465), 
potem kolejno Baltazar, Kacper, Abraham i Ferdynand, na któ-
rym kończy się władztwo tego rodu nad pałacem, bo posiadłość 
była tak mocno zadłużona, że trzeba się było jej pozbyć.

Właśnie Baltazara (1602) dotyczy romantyczna skądinąd, choć 
i okropna z drugiej strony opowieść. Poślubił on Urszulę z Ko-
marna. Małżeństwo ponoć kochało się niezwykle gorąco. Ale 
pewnego lata, w sierpniu Baltazar zmarł, skołatany kłopotami 
wynikającymi ze skutków wojny 30-letniej, kiedy to w odwecie za 
obronę zamku Lenno napastnicy spalili 
jego posiadłość w Kleppersdorf. Wów-
czas  to kochająca Urszula nie pozwoli-
ła go pochować, póki sama nie zemrze. 
Wprawdzie nie trwało to długo, bo po-
grążona w rozpaczy odeszła z tego świata 
w październiku tegoż roku, i pochowana 
została w trakcie jednego pogrzebu wraz 
z mężem, ale trudno sobie wyobrazić, 
gdzie i jak przechowywane było przez kil-
ka miesięcy ciało zmarłego małżonka?

Miłość i wsparcie w rodzie Czedliczów 
(von Zedlitz) trwało przez pokolenia, 
przybierając niekiedy oryginalną postać. 
To nie zawsze było typowe dla tamtych 
czasów, kiedy brat bratu majątek wydzie-
rał razem z życiem. A u nich było inaczej. 
Trzech braci z tego rodu poślubiło trzy 
córki z rodziny von Schunfeld. W trakcie 
różnych kolei losu wspierali się wzajem-
nie, to kupując nawzajem swoje dobra, 
kiedy któryś z nich popadał w długi, to je 
potem odsprzedając temu samemu bratu, 
gdy koło fortuny pozwoliło mu odbić się 
od finansowego dna.

Ale udawało się to tylko do począt-
ku XVIII w. (1715), kiedy zmuszeni byli 

odejść z Kleppersdorf, a wówczas nowym właścicielem został… 
HANS KLOSS! 

– Precyzyjnie – mówi obecny właściciel Pałacu Książęcego 
– był to Johann Heinrich von Close, którego też prześladował 
pech związany z problemami pałacu. Już w 1730 r. koszmarna 
burza z piorunami sprawiło, że pożary strawiły i Mirsk, i Gryfów, 
i Wleń, nie oszczędzając renesansowego wówczas dworu. Odbu-
dowano wprawdzie później obiekt, choć już nieco inaczej.

Zagmatwanych spraw jest wiele, ale jedna z nich jest szczegól-
na. To historia nieszczęsnej Dorotei Rohrbach, potomkini kolej-

nych właścicieli pałacu, żyjącej u progu XX w. Wcześnie utraci-
ła rodziców, opiekowali się dobrzy krewni i być może wszystko 
potoczyłoby się pomyślnie, pomimo nadciągającej I wojny świa-
towej, kiedy to do Kleppersdorf zjechał Peter Grupen, budzący 
zaufanie, acz nieposkromionej chciwości bawidamek.

Omotał opiekunów młodziutkiej Dorotei, uwielbianej przez 
mieszkańców Wlenia za złote serce i pomoc, jaką niosła uboż-
szym. W trudnych do wyjaśnienia okolicznościach wykorzystał 
chwilową nieobecność opiekunów i doszło do nieszczęścia. W 
jednym z pokojów pałacu znaleziono ciała dwóch dziewcząt, 

w tym Dorotei. Peter Grupen – mając 
już w ręku część dokumentów umożli-
wiających mu przejęcie sporego mająt-
ku – sugerował, że jedna zastrzeliła dru-
gą, a potem popełniła samobójstwo.

Śledztwo było skomplikowane. W 
konsekwencji ustalono, że ta wersja nie 
jest możliwa, a okoliczności obciążają 
właśnie Petera Grupena. Sprawa była 
szeroko omawiana w gazetach, zacho-
wały się nawet dokładne rysunki poli-
cyjne, dokumentujące ustawienie mebli 
w fatalnym pokoju, miejsce znalezienia 
łusek, pistoletu i ciał… Gdy policja za-
aresztowała P. Gruppena i prowadziła 
go na dworzec, by wieźć do sądu miesz-
kańcy Wlenia chcieli zlinczować podej-
rzanego, który podniósł rękę na panien-
kę z pałacu, bo ją tak kochali…

Do dziś zachował się  żeliwny dzwon, 
dar ciotki Dorotei. A ona sama ponoć 
błąka się niekiedy po pałacu, ale jest 
taką „Białą Damą”, która po śmierci, tak 
jak było i za życia, kocha ludzi i chce im 
nieść pomoc.

O Hansie Klossie z Wlenia 
i dobrej „Białej Damie” opowieść

Byle do wiosny!
Jedną z większych atrakcji Pogórza Izerskiego w rejonie Mir-

ska są Stawy Rębiszowskie, wędkarski raj i siedlisko ptaków wielu 
gatunków. Wprawdzie w gminie Mirsk znajduje się tylko 6 spo-
śród 14 „rębiszowskich” stawów, ale są to najpiękniejsze z nich. 
Można tu latem spotkać i bociana czarnego, i orła bielika, perko-
za, czaplę, srokosza , kobuza, strumieniówkę, żurawia, kląskawkę 
i wiele innych. Nic dziwnego, że miejsce to zostało objęte ochro-
ną, jako tzw. użytek ekologiczny.

A piszemy o nim w grudniowym wydaniu „Ech”, bo i zimą sta-
wy są imponująco piękne, a zresztą... do wiosny już mamy rap-
tem tylko trzy miesiące!

Nowa stara salaPrzy Zespole Szkół w Biedrzychowicach powstaje nowoczesna 
sala gimnastyczna, ale jej architektura będzie nawiązywała do 
starych zabudowań folwarcznych. Od września – ćwiczymy!

Siekierczyńskie puzzle
Historia Pogórza Izerskiego jest mocno zagmatwana, nie tyl-

ko przez liczne wojny, klęski, grabieże i zarazy, ale także dlate-
go, że kolejne miejscowości powstawały tu w różnym czasie i z 
rozmaitych powodów. Gmina Siekierczyn jest tego najlepszym 
przykładem i gdyby spróbować „ułożyć” jej ciekawą przeszłość, 
to można to porównać do rodzaju „historycznych puzzli”.

Sam Siekierczyn i Nowa Karczma długo stanowiły własność 
pobliskiego Lubania, Rudzica – tamtejszego klasztoru sióstr 
magdalenek. Zaręba i Wyręba (skądinąd ciekawy jest źródłosłów 
tych współczesnych nazw) stanowiły dobra rycerskie. Kilka in-
nych wsi i przysiółków, w tym Pisaczów, Ponikowo i Wesołówkę 
oraz Wyżne założyli czescy ekskulanci – protestanci z Czwech, 
którzy po wojnie trzydziestoletniej, czyli w drugiej połowie XVII 
w. nie mogąc już dalej funkcjonować w swoim kraju przenieśli 
się na – również protestanckie Górne Łużyce. I tu stworzyli bar-
dzo solidne podstawy tkactwa.

A i narodowość ludzi, którzy przewijali się przez te tereny też 
była różna. Ponoć najstarsze ślady zostawili tu Bieżuńczanie, 
mieszkający tu od X w. Po nich zostały kurhany w okolicach 
Białogórza, wsi leżącej już wprawdzie w gminie Zgorzelec, ale 
graniczącej z Siekierczynem. Plemiona serbołużyckie i późniejsi 
Piastowie mieli tutaj swoje „pięć minut”, ale fala emigracji z za-
chodu oznaczała sukcesywną germanizację tych obszarów. 

Każde plemię, fala osadnicza, właściciel, lennik, czy jak zwać 
sukcesywnie zmieniające się wpływy pozostawiały po sobie 
trwałe ślady. W przypadku Siekierczyna – choćby stawy rybne, 
sieć dróg, wsie i kopalnie. Może warto się zdobyć na refleksje – a 
co trwałego zostanie po ludziach z przełomu XX/XXI w.?

8 wieków – 8 kroków
W 2014 roku przypada 800-lecie istnienia Wlenia. Pro-

jekt poznania ośmiu wieków Wlenia w ośmiu etapach pod-
jęty przez wolontariat jest otwarty. Każdy zainteresowany 
może zgłosić własną inicjatywę, do czego zapraszają orga-
nizatorzy. Z całą pewnością winni przejrzeć swoje rodzinne 
archiwa ci, którzy mają (bądź mieli) związki z Wleniem, bo 
każdy dokument się przyda. Wleński OKSiT koordynuje 
wszelkie w tej sprawie poczynania i zaprasza.
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– I nie boicie się potem?
– Boimy się – przyznały. Najbardziej duchów, i wilków. Wi-

działem takiego – miał duże oczy i kaptur.
– Wilk??!!
– Może i wilk, nie widziałem dokładnie, bo się za bardzo ba-

łem.
– I jeszcze boimy się szkieletów.
– I chodzących rekinów.
– I wampira, bo on się umie zmieniać w nietoperza i wtedy 

jest okropnie.
– A gdybyśmy w jednym zdaniu powiedzieli, do czego są dzie-

ci?
– W jednym? To do niczego. Ale jakby opowiadać dłużej, to 

dzieci mogą gotować, jak dorosną, i jeździć traktorem. A jak są 
małe, to są po to, żeby je myć.

Sprawa mycia obudziła demony i widać było ogromne zróżni-
cowanie opinii na ten temat. Nie brakowa-
ło tezy, że jak się człowiek myje za często, 
to mu się skóra niszczy, ale i zwierzeń, że 
„ja się myję od poniedziałku do piątku, bo 
w sobotę i niedzielę, to ja się kąpię”.

Pomimo dużej różnicy w poglądach na 
temat, czy lepiej być dzieckiem, czy doro-
słym, przeważyła pierwsza opcja. 

– Lepiej dzieckiem, bo jak jesteśmy 
niegrzeczni, to musimy iść do kąta, albo 
nie możemy wychodzić na podwórko, ale 
dzieci mogą chodzić do przedszkola, gdzie 
jest fajnie, a dorośli mogące tylko odpro-
wadzać, a potem muszą sobie iść. I – co 
nie jest bez znaczenia – dzieci dostają ciu-
chy od dorosłych, a odwrotnie tak się nie 
zdarza. A przede wszystkim – dzieci mogą 
wchodzić do kałuży, a dorośli – z niezna-
nych powodów – tego nie robią, to znaczy, 
że mają zdecydowanie gorsze życie.

Życie przedszkolaka w „Akademii Roz-
woju” z pewnością bywa kolorowe. Dosłow-
nie i w przenośny. – Nie od razu myśleliśmy 
o przedszkolu w tym domu – powiedziała 
właścicielka i dyrektorka, Barbara Komarek. – Ale udało się 
zaadaptować wszystkie pomieszczenia dla dzieci, wyposażyć je 
w sprzęt, i dla maluchów, i dla „zerówek”, więc spełniamy z nad-
datkiem najostrzejsze normy. Możemy przyjąć nawet 75 dzieci. 

Teraz jest nieco mniej, ale i tak postęp jest spory, bo w czerw-
cu 2010 zaczynaliśmy z… piątką. I wiarą, że uda się rozwinąć 
tę działalność. Póki co – wszystko idzie zgodnie z planem, choć 
procesy demograficzne i migracje między Polską i Zachodem nie 
zawsze sprzyjając stabilizacji. Młodzi rodzice wciąż szukają swe-
go miejsca, wyjeżdżają, przyjeżdżają, niektóre z „naszych” dzieci 

urodziły się w Anglii i przyjechały do Pol-
ski, inne – emigrują z rodzicami. W pracy 
nie pomaga też ostatnio polityka państwa, 
brak pewności co do losu zerówek, albo 
zmiany w zakresie finansowania. Całkiem 
niedawno namawiano przedsiębiorców do 
uruchamiania przedszkoli, a teraz zapadła 
decyzja, że rodzice dzieci z przedszkoli 
publicznych będą opłacać symbolicznie 
obecność dzieci w przedszkolach, a niepu-
bliczne muszą sobie radzić same. To musi 
wpłynąć na konkurencyjność, ale… Mam 
tak znakomite nauczycielki i taki program 
zajęć, że niektórzy rodzice decydują się na 
dowóz dzieci z także z sąsiednich gmin 
i wciąż jestem optymistką.

Kiedy przyjeżdżaliśmy na parking 
przedszkola w Tomaszowie, to niemal 
w drzwiach minęliśmy się z nauczycielką 
angielskiego. Kiedy odjeżdżaliśmy, na par-
king wjechało auto z książkami do nauki 
języka. Dzieci wprawdzie zajęte były śpie-
waniem hymnu „Akademii”, zapewniają-
cego, że „tutaj zawsze słonko wstaje i każ-

demu uśmiech daje” (zarówno tekst jak i muzyka są autorstwa 
przedszkolnej kadry), ale dorośli muszą zadbać o każdy szczegół, 
by słonko zajęte mogło być wyłącznie rozdawaniem uśmiechów.

Po co są dzieci? – zapytaliśmy… dzieci, uznając, że to one – 
jako najbardziej zainteresowane – udzielą najbardziej miarodaj-
nej odpowiedzi.

I rzeczywiście, w niepublicznym przedszkolu „Akademia Roz-
woju” w Tomaszowie Bolesławieckim nie było żadnych proble-
mów z rozmaitymi wersjami odpowiedzi.

– Dzieci są po to, żeby się dobrze bawiły.
– I żeby ktoś zjadł tę zupę.
– I cały obiad zresztą też.
– I żeby babcia miała kogo kochać…
Ten aspekt zaintrygował nas mocno, bo gdzieś w logicznym 

ciągu zdarzeń „zapodziała się” mama.
– A mama? 
– Mama też – padło szybko – ale mama kocha inaczej. A bab-

cia robi kopytka. I ona są z całego obiadu najlepsze. No… chyba, 
że kuklawki, one też są najlepsze.

Nikt z obecnych dorosłych na spotkaniu nie wiedział, co to są 
„kuklawki”. Dzieci się zdziwiły, że ktoś może tego nie wiedzieć, 
bo przecież „kuklawki” każdy zna. – One są słodkie i najlepsze – 
powiedziały. A myśmy przyjęli to na wiarę.

– Ale – usiłowaliśmy drążyć problem – dzieci to jest sam kło-
pot, bo trzeba je karmić, uczyć, opiekować się nimi, czytać baj-
ki…

– Możemy oglądać filmy dla dorosłych – odpowiedziały – 
i wtedy nie trzeba.

– A wy oglądacie takie filmy?
– Ja oglądałem – powiedział jeden maluch – ale chyba był nud-

ny, bo nie pamiętam o czym…
– A ja oglądałem taki o wojnie – dodał drugi. – Światowej, bo 

chyba była duża.

Tutaj zawsze słonko wstaje…

Po co właściwie są dzieci?

– To już dziewiętnasty konkurs szopek betle-
jemskich w naszej szkole – powiedział Ludwik 
Kaziów, burmistrz Miasta i Gminy Lwówek. – 
Mało która inicjatywa przetrwała dwie dekady 
w czasach tak burzliwych, jak ostatnie dwudzie-
stolecie w naszym kraju. A tu widać poszanowa-
nie dla tradycji, i tej najdawniejszej, to znaczy 
szopek betlejemskich, i tej naszej, to znaczy or-
ganizacji tego konkursu. 

Szkoła Podstawowa w Niwnicach, która or-
ganizuje ten konkurs dla wszystkich placówek 
z całego powiatu lwóweckiego, stara się by po-
pularność przedsięwzięcia nie gasła. W tej edy-

cji na konkurs zgłoszono 51 szopek, wykonany 
przez dzieci i ich rodziców zarówno z przed-
szkoli, jak i gimnazjów. Jury pod kierownictwem 
Rafała Hołogi, nauczyciela szkoły, ale też wyjąt-
kowo aktywnego plastyka, muzyka i animatora 
kultury, nie miało łatwego zadania, bo wszystkie 
szopki były niezwykle udane, a ze względu na 
technologię kreacji – nieporównywalne.

– Jak można porównać szopkę uplecioną 
z wikliny i tę koronkową w kuli, z choćby tą, 
wykonaną w formie papierowego anioła, trzy-
mającego w ręku bombkę, a jej wnętrzu – szop-
kę, albo taką, wykonaną z pszczelego wosku – 
pytała retorycznie Zofia Czernow, posłanka na 
Sejm, uczestniczka uroczystości i fundatorka 
jednej z nagród. – Dobrze, że nie brałam pracy 
w obradach jury – zwierzyła się nam później – 
bo chyba nie umiałabym wskazać najładniejszej. 
Wszystkie mi się bardzo podobały. Ale chyba ta 
koronkowa – najbardziej.

Niestety, jury musiało rozstrzygnąć te dyle-
maty, aczkolwiek podział konkurentów na kilka 
grup wiekowych sprawił, że można było przy-
znać nieco więcej całkiem zasłużonych nagród. 
Niektórzy laureaci, szczególnie w wieku 3 – 6 lat, 

reprezentujący najmłodszą grupę twórców, byli 
tak spłoszeni błyskami licznych fleszy, że nagro-
dy odbierali za nich rodzice. Zresztą, to okaza-
ło się aktem sprawiedliwości, bowiem szopki 
były precyzyjnie przygotowywane czasami.... 
kilka miesięcy! Jedna z nich, szalenie efektow-
na, w formie koronkowej kuli, z wydzierganymi 
z nitek postaciami w środku, powstawała... od 
czerwca, blisko pół roku.

– To dla nas wielka radość – mówiła dyrektor 
szkoły w Niwnicach – że możemy zaprezento-
wać naszym gościom pracę młodzieży i rodzi-
ców. Dziś udało się zmieścić wszystkie szopki 
w taki sposób, że można je ogarnąć wzrokiem 
naraz i w jakiś sposób porównać. Pamiętam 
jeden, absolutnie rekordowy „wysyp”, kiedy do 
konkursu zgłoszono ok. 130 szopek...

Były i mikołaje z krótkim występem artystycz-
nym, nagrodę dzieciom wręczał m.in. ...proku-

XIX edycja konkursu szopek betlejemskich

W Niwnicach – tradycja i fantazja 

rator powiatowy, co dla zgromadzonych dzien-
nikarzy, którzy już niejedno w życiu widzieli 
było zadziwiające, bo z reguły przywykliśmy do 
tego, że jeśli już prokurator coś wręcza, to naj-
częściej jest to taki rodzaj prezentu, którego nikt 
nie chciałby nigdy dostać. Ale... to przedsmak 
Świąt, więc wszystko było inne.
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Muzeum Techniki i Rzemiosła Wiejskiego w Zapuście, w domu 
pod nr 28 jest jednym z najbardziej oryginalnych. 

– To jest wyraz szacunku i wspomnień związanych z dawną 
Zapustą – powiedział Krzysztof Tyl, który stworzył tę placówkę. 
– Dziś pozostała ze starej wsi może czwarta część istniejących  tu 
dawniej zabudowań. Zapusta była miejscowością właściwie samo-
wystarczalną gospodarczo, ale nie tylko. Mieszkał tu nauczyciel, 
bo była szkoła (dziś świetlica wiejska). Mieszkali bednarze, kowale, 
zapewne w swoim czasie kołodzieje i – przede wszystkim – tkacze. 
A krosno tkackie, oryginalne, które stoi w naszym muzeum wieź-
liśmy z odległości kilkuset kilometrów, bo w okolicy już się takie 
nie zachowały. Porąbano je na opał. Zresztą to, które u nas stoi też 
trafiłoby do pieca. Właściciel zapowiedział, że albo je szybko weź-
miemy, albo je porąbie, bo przeszkadza w zagrodzie.

O przeszłości Zapusty świadczą też karty pocztowe, na któ-
rych widać m.in. karczmę sądową, co oznacza, że rozpatrywano 
tu swego czasu sporne sprawy. Dziś, żeby kupić mleko czy chleb, 
trzeba jechać do… miasta, choćby do Gryfowa, jeśli w pobliskich 
Biedrzychowicach nie można dostać wszystkiego.

– Nie użalamy się nad tym, że tamte czasy minęły – mówią Ane-
ta i Krzysztof Tyl. – Trzeba to po prostu przyjąć, jako konsekwen-

cję przeróżnych zmian. Ale czasami szkoda, że w ramach sąsiedz-
kiego współistnienia ktoś nie wypieka chleba, a kilku gospodarzy 
nie hoduje kur dla jajek, czy kóz dla sera.

Kiedy w niemieckim dzienniku „Saechsische Zeitung” po-
jawił się artykuł o Muzeum, to stało się ono na jakiś czas 
bardzo popularne…. za Nysą. – Odwiedzało nas sporo wy-
cieczek niemieckich – mówią gospodarze. – Tak szero-
kiej reakcji na publikacje w polskiej prasie niestety nie ma.  
Ale to nie znaczy, że nie mam tu gości. Wielu ludzi, z obu stron 

Nysy chciałoby wrócić do czasów, kiedy pośpiech i tempo życia 
nie miało aż tak zwariowanego rytmu. W Zapuście można sobie 
o tym przypomnieć, m.in. w Muzeum, oglądając ogromną masel-
nicę, w której ze śmietany powstawało masło, czy wyciskarki do 
owoców (rodzimych, a nie jabłek z Chile, czy bananów z Kuby). 
– Ludzie chcieliby powrócić do zwykłego jedzenia, które dziś na-
zywa się „ekologiczne”, poznawać źródło pochodzenia żywności, 
którą kładą na swój stół – mówią gospodarze. – Może nie w każ-
dym przypadku jest to całkiem możliwe, ale próbować warto.

W czasach, gdy światem rządzą celebryci „znani wyłącznie 
z tego, że są znani”, a niekoniecznie z tego, że coś ważnego zrobili 
zapytaliśmy przedszkolaków z grupy „słowików” w „Krasnolud-
kach” – gminnym, ultranowoczesnym (o czym poniżej) przed-
szkolu w Jędrzychowicach o sławę. Czym jest i co oznacza?

Wydawało się nam, że dzieci najlepiej będą umiały to ocenić.
– Kto może być sławny?
– Dziadek, albo babcia. Bo są starzy. A jak ktoś długo żyje, to 

musi być sławny.
– Ale można też ostatecznie zatańczyć albo zaśpiewać.
– Albo się dobre uczyć, ale to już trudniejsze.
– A czy sławny może być ktoś, kto pomaga ludziom, na 

przykład policjant, albo strażak?
– Może być, ale niekoniecznie.
– Mój wujek jest strażakiem, ale chyba jeszcze nie jest sławny, 

i nie wiadomo, czy będzie.
– Żeby być sławnym, to już lepiej połknąć nóż. Tylko, że się 

można pokaleczyć w gardło.
– Albo połknąć jakąś złą tabletkę, wtedy się nie skaleczymy.
– Można też długo siedzieć na słońcu, ale co potem? I wtedy 

trzeba mieć okulary, a ja nie mam.
– A piłkarze… czy oni są sławni?
– Są! Bardzo sławni. Ja nawet znałem nazwisko jednego, ale 

już zapomniałem… to może taki sławny to on nie jest?
– Każdy może być sławny…Może skakać długo na trampoli-

nie, albo połknąć antenę.

– Ja też skakałem, ale nie jestem. Może dlatego, że na zimę tata 
schował trampolinę do garażu.

– Ja skakałem bez trampoliny i nic z tego.
– Można długo jeździć samochodem, albo zjeść sto pięćset lo-

dów.
Ale… w końcu rozmowy różne wątki zaczęły być jeszcze cie-

kawsze, a rozmowa o sławie – bardziej refleksyjna.
– Ja myślę, że się lepiej nie chwalić tym, co się umie.
– Dlaczego?!
– Bo ludzie wtedy będą zazdrościli, albo trzeba będzie wciąż 

to robić, a to nudne
– Najłatwiej być sławnym w Warszawie, a w Jędrzychowicach 

już trudniej.

– Dlaczego?
– Bo daleko do Warszawy.
Odpowiedź jednej z dziewczynek na proste pytanie zdruzgo-

tała nas i właściwie zakończyła ten wywiad jednym, celnym sło-
wem.

– Co to w ogóle jest sława?
– Nic! 
I nad tym warto się zastanowić. Już w przedwojennej operetce 

śpiewano „wielka sława to żart”, a w przedszkolu w Jędrzychowi-
cach dzieci określiły to jeszcze bardziej lapidarnie.

Barbara Kowalczyk, dyrektor „Krasnoludków”, które są dru-
gim domem dla ponad siedemdziesięciorga dzieci (w tym 12 
– w żłobku) nie ukrywa, że sukces w tej pracy jest wypadkową 
standardu bazy i zaangażowania kadry. – Mamy to szczęście, że 

i baza, i kadra odpowiada najwyższym wymaganiom – mówi. 
– Jestem pełna uznania dla nauczycielek, które przygotowują 
się do zajęć z dziećmi wyjątkowo solidnie i przejawiają w swo-
jej pracy dwie niezbędne dla nauczycieli cechy – troskliwość 
i ciepło w sprawowaniu opieki z niezbędną dozą stanowczości 
w postępowaniu. Ale przede wszystkim są niezwykle pomysło-
we w budowaniu programów, więc tej stanowczości trzeba tylko 
odrobinkę, bo dzieci są tak pochłonięte zajęciami, że nie mają 
czasu na brykanie, czy nudę. Nim jeszcze ruszyło przedszkole 
(działające od września br.) zastanawialiśmy się, czy monitoring 
on-line, umożliwiający rodzicom zaglądanie „przez ramię” do sal 
w każdej chwili nie będzie stresujący dla nauczycieli, ale okazało 
się, że obawy są bezzasadne. Rodzice rzeczywiście od czasu do 
czasu zaglądają, ale intensywność pracy grup sprawia, że nie ma 
problemów. W pracy z dziećmi największym zagrożeniem dla 
porządku jest nuda, a w nas udaje się skutecznie ją wypleniać.

Dla zwiedzających największą atrakcją jest „małpi gaj” – sala, 
w której zgromadzono sporo zabawek pozwalających się wysza-
leć, a na wszelki wypadek jest też kilka poduch, żeby bohaterowie 
szaleństw mogli odsapnąć. Kuchnia pracuje niemal na okrągło, 
bo dzieci w różnym wieku mają posiłki o różnych porach. 

A przedszkole jest instytucją „otwartą” w pełnym tego słowa 
znaczeniu. Wprawdzie nikt przypadkowy nie może tu ani wejść, 
ani wyjść, ale przedszkolaki ze swoimi nauczycielkami organi-
zują sporo rozmaitych zajęć, także charytatywnych. W okresie 
„okołoświątecznym” planowane są m.in. jasełka w pobliskim 
kościele, w trakcie których będą zbierane pieniądze dla jednej 
z rodzin, w której dwa maluchy są niepełnosprawne, i której na-
prawdę niełatwo żyć. – Nasze dzieci przyjmują swoich chorych 
rówieśników zupełnie naturalnie i to nie dlatego, że przedszkole 
jest „integracyjne” i mamy wewnętrzną windę – mówi dyrektor 
B. Kowalczyk – ale po prostu. Dla nas jednak próba niesienia 
choćby drobnej pomocy jest ważna, a myślę, że i nasze dzieci – 
może z czasem – będą mogły głębiej zrozumieć potrzebę takich 
zachowań.

Rozmowa o sławie 

U „Słowików” w „Krasnoludkach”

Wróćmy (na chwilę) do innego rytmu

Muzeum Rzemiosła Wsi
Dzwon zadzwonił, 

ziemia zadygotała
Kościół filialny pw. Św. Andrzeja w Białogórzu jest maleńką 

świątynią na skraju Pogórza Izerskiego, ale jedną ze starszych. Po-
stawiono go na miejscu wcześniejszego w XVI w., a nieznana jest 
data budowy pierwotnego. Podobnie, jak i inne obiekty tego typu 
był przebudowywany kilkukrotnie – obecny kształt bryły zyskał 
po remoncie w 1675 r.

Legenda głosi, że dwukrotnie w swojej historii kościelny dzwon 
bił na trwogę bez udziału dzwonnika. Działo się to, gdy zadrżała 
ziemia. Czy tak było w istocie, że wstrząsy sejsmiczne były na tyle 
silne, że zakolebały wieżą, która jednak nie runęła, i kiedy to się 
stało, czy taż – jak wiele legend – jest to przypowieść o charakte-
rze bajki, bez przywołania faktów – tego nie można już stwierdzić 
z całą pewnością.
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Violetta Pietrzak nie odpuszcza. I ma przyjaciół, którzy ją – jak 
sołtys Kromnowa, choć pewnie niejedyny – wspierają pomaga-
ją. Stary kościół ewangelicki w Kromnowie w połowie grudnia 
znowu pękał w szwach, jak za najlepszych zapewne czasów. Tym 
razem jednak ci, którzy doń przyszli byli uczestnikami inne-
go rodzaju zdarzenia, niż nabożeństwo  – XIII Jarmarku Sztuk 
Wszelakich. Uwierzyli w swój talent i dali tego dowody.

– Rzeczywiście udało się nam zgromadzić wielu wystawców 
– powiedziała V. Pietrzak, kierująca Artystyczną Galerią Izerską 

(bo taką funkcję pełni poewangelicka świątynia). – Zaplanowa-
liśmy obecność 44 wystawców, a kolejnym dziesięciu musiałam 
odmówić, niestety. Już by się nie zmieścili…

Naprawdę byłoby trudno, bo i parter, i empora (balkon) pierw-
szego piętra były ciasno zastawione. Na scenie kolędy i pastorał-
ki (w wykonaniu Elizy Niebieszczańskiej z Barcinka i Natalii Lis 
z Piechowic oraz zespołu dziecięcego z Małej Kamienicy). W wy-
dzielonym miejscu dziecięce warsztaty artystyczne, prowadzone 
przez Fundację Kobal, także z Małej Kamienicy. I wystawcy – 
dojechali także z Wrocławia i okolic, z okolic Legnicy, a przede 
wszystkim z Pogórza Izerskiego. Byli i „starzy znajomi”, jak Mo-
nika Kwaśniak, czy bolesławiecka Galeria „Gabelek” i nowi, dla 
których ten kiermasz był pierwszą taką imprezą, w jakiej uczest-
niczyli.

– Mniej ważne jest, czy coś sprzedam, choć oczywiście wolała-
bym, żeby tak się stało – powiedziała jedna z rękodzielniczek. – 

Ale tu jest taka atmosfera, także towarzyska, że warto być, choćby 
dla niej samej.

Rzeczywiście – Galeria Izerska w Kromnowie urasta do roli 
miejsca, które z kiermaszu na kiermasz gromadzi coraz więcej 
osób sobie życzliwych, co jest zasługą gospodarzy (Galerii i wsi), 
a także tego, że obiekt został starannie wyremontowany, łącznie 
z instalacją ogrzewania podłogowego. – Jest ciepło – mówili go-
ście – w przenośni i dosłownie.

A toczyły się nie tylko rozmowy towarzyskie, i nie tylko sprze-
daż. Rozmawiano również o przyszłości rękodzielnictwa, bo ono 
może przeżyć tylko wtedy, gdy będzie właściwie docenione. I wy-
cenione. Wielkie sklepy sprzedają „chińszczyznę” z ogromnymi 
narzutami i w setkach tysięcy domów można znaleźć dokładnie 
takie same ozdoby, nie tylko świąteczne. Owoce pracy rękodziel-
ników nie mogą być tańsze. Już i tak (w przeliczeniu na złotówki) 
w niektórych przypadkach rękodzielnicy wyliczają, że godzina ich 
pracy przy jakimś przedmiocie kosztuje… 3 do 5 złotych, nie li-
cząc czasu spędzonego na poszukiwaniu materiału do pracy i nie 
wyceniając talentu oraz czasu nauki. – Zabawne, ale i przykre jest 
czasami to – zauważa V. Pietrzak – że ceramika rękodzielnicza, 
którą my oferujemy w Galerii po 30 – 35 zł, jest proponowana 
w hipermarketach w cenie… 60 zł i pochodzi z taśmy. Ale lu-
dzie zakodowali sobie, że w hipermarkecie wszystko jest tańsze… 
Trzeba to odkłamać.

Szczęśliwa trzynastka w Kromnowie 

Kościół znowu pełen ludzi dobrej wiary

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie stara się wspierać 
rękodzielników różnymi sposobami, choćby organizując kier-
masze, czy informatory, a nawet albumy (m.in. „Artyści i ręko-
dzielnicy – Twórcy Pogórza Izerskiego”, który to rozszedł się bły-
skawicznie, a zawierał setki fotografii i – co ważne – precyzyjne 
wskazania kontaktów, także w Internecie. Przyszedł czas, by do 
Galerii skutecznie zapraszać tych, którzy cenią sobie oryginalne, 
niepowtarzalne prace i mają na tyle woli (i pieniędzy), by za nie 
uczciwie zapłacić ich autorom. 

 KONKURS  
TEMATYCZNY 

na składanie wniosków o przyznanie po-
mocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie 
Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich 2007-2013, 

w oparciu o następujące  przedsięwzięcia:
- Ia przedsiębiorczość i praca Izerskie Ko-

biety wzbogaca
- III a Multimedialne Izery
na operacje:
1. Które odpowiadają warunkom przyzna-

nia pomocy w ramach działania „Odnowa 
i Rozwój wsi” - limit dostępnych środków: 
233 333,00 zł

2. Które odpowiadają warunkom przyznania 
pomocy w ramach działania „Tworzenie i roz-
wój mikroprzedsiębiorstw – limit dostępnych 
środków: 103 702,00 zł

KONKURS  OGÓLNY
na składanie wniosków o przyznanie pomo-

cy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lo-
kalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007-2013
1. Które odpowiadają warunkom przyzna-

nia pomocy w ramach działania „Odnowa 
i Rozwój wsi” - limit dostępnych środków: 
224 353,41 zł

2. Które odpowiadają warunkom przyznania 
pomocy w ramach działania „Różnicowanie 
w kierunku działalności nierolniczej” – limit 
dostępnych środków: 355 424,50 zł

3. Które odpowiadają warunkom przyznania 
pomocy w ramach działania „Tworzenie i 
rozwój mikroprzedsiębiorstw – limit dostęp-
nych środków: 470 983,02 zł
Termin składania wniosków: od dnia 

07.01.2014 do dnia 20.01.2014 roku
Szczegółowe informacje dotyczą naboru, 

w tym kryteria wyboru operacji i wykaz nie-
zbędnych dokumentów wraz z formularzem 
wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są na 
stronie internetowej LGD – www.lgdpartner-
stwoizerskie.pl w zakładce - Pliki do pobrania, 
oraz w biurze LGD, a także na stronie interne-
towej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl, na 
stronie Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa  www.arimr.gov.pl.

Minimalne wymagania, których spełnienie 
jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

Konkurs tematyczny:
1.  Operacja musi być zgodna z:
- co najmniej jednym celem ogólnym zapisa-

nym w LSR  tj.(c.o.1 lub c.o.3)
- co najmniej jednym celem szczegółowym za-

pisanym w LSR tj.(c.sz.1.4 lub c.sz. 3.4)
- co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisa-

nym w LSR tj.(Ia lub IIIa)
2.  Kryteria  dotyczące oceny lokalnych kryte-

riów wyboru operacji dotyczących dodatko-
wego naboru

     jednakowe dla wszystkich 4 typów operacji 
jedynie w podziale na 2 nowe przedsięwzię-
cia.

-  Ia przedsiębiorczość i praca Izerskie Kobiety 
wzbogaca do dofinansowania kwalifikowane 

będą wnioski, które otrzymają co najmniej: 4 
pkt. wg  oceny lokalnych kryteriów wyboru 
operacji

-  III a Multimedialne Izery do dofinansowania 
kwalifikowane będą wnioski, które otrzyma-
ją 

co najmniej: 5 pkt. wg  oceny lokalnych kryte-
riów wyboru operacji

Konkurs ogólny:
1.            Operacja musi być zgodna z:
- co najmniej jednym celem ogólnym zapisa-

nym w LSR,
- co najmniej jednym celem szczegółowym za-

pisanym w LSR,
- co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisa-

nym w LSR.
2.            Operacja musi uzyskać w ramach oceny 

zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru:
- co najmniej 4 punktów w przypadku działa-

nia Odnowa i rozwój wsi,
- co najmniej 3 punkty w przypadku działania 

Różnicowanie w kierunku działalności nie-
rolniczej,

- co najmniej 3 punkty w przypadku działania 
Tworzenia i rozwój mikroprzedsiębiorstw,

Miejsce składania wniosków: wniosek należy 
składać osobiście w siedzibie LGD – „Partner-
stwo Izerskie” Ubocze 300,  59-620 Gryfów Ślą-
ski (poniedziałek – piątek  8.00 – 16.00)

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpo-
wiada wnioskodawca.

Ogłoszenie opracowane przez Stowarzysze-
nie LGD Partnerstwo Izerskie

Ogłoszenie współfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicz-
nej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Mi-
nisterstwo rolnictwa i Rozwoju Wsi

Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zarząd Województwa Dolnośląskiego 
za pośrednictwem  
„Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – 
Partnerstwo Izerskie” 
ogłasza
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Nawiązanie do filmowego westernu ma tylko jedną przesłankę 
– w Chromcu, gmina Stara Kamienica, pod dowództwem Beaty 
Chlebowskiej, artystki szkła, mieszkającej w pobliskim Anto-
niowie spotyka się sześć kobiet, które mają wspólną pasję, więc 
razem – po prostu „Siedem wspaniałych”. Spotykają się wpraw-
dzie nie zawsze „W samo południe”, ale z reguły w każdy ostatni 
piątek miesiąca. Kiedy rytm tych spotkań przygasa ze względu na 
rozliczne inne zajęcia każdej z nich, to szybko odczuwają potrze-
bę ponownych spotkań. Dla porządku grupa nazwała się trochę 
przekornie „Babami Izerskimi”, a zajmuje się przede wszystkim 
działalnością artystyczną.

– Z czego mogą być wykonane bombki? – zapytaliśmy Annę 
Szczepańską.

– Ze wszystkiego, oczywiście – powiedziała, udowadniając od 
razu tę tezę. Spośród dziesiątków przykładów bombek mało która 
była konwencjonalna. A były i uplecione z siana, i utkane z szy-
szek i gałązek. – Mogą być też z mchu – uzupełniła. – Są nieco 
mniej trwałe i trzeba mech zwilżać, więc są nieco cięższe, ale wy-
glądają niezwykle. 

Zobaczyliśmy też 
bombki zdobione 
aplikacjami z tkani-
ny i korali, niezwykle 
efektowne, przypomi-
nające prace Kingi Su-
person z Mikułowej. 
Zdjęcia tych bom-
bek publikowaliśmy 
w jednym z poprzed-
nich wydań „Ech Izer-
skich”. 

– Nie ma w tym 
żadnej tajemnicy – 

wyjaśniła A. Szczepańska. – To 
efekt warsztatów prowadzonych 
właśnie przez Kingę. – Nauczy-
łyśmy się od niej sporo i tworzy-
my teraz własne wzory aplikacji. 
Ta technologia jest koszmarnie 
pracochłonna, bo każdy z tysięcy 
koralików trzeba osobno nakła-
dać wykałaczką w bardzo kon-
kretny punkt bombki, w dodatku 
wlepiać tak, by nadmiar kleju nie 
wylał się spod koralika (a mówi-
my o maleństwach mających nie-
spełna milimetr średnicy), ale te 
zdobienia są bardzo efektowne.

Ale „Baby” mogą się okazać także własnymi patentami, głów-
nie w zakresie pracy ze szkłem, którą po mistrzowsku opanowała 
animatorka grupy – Beata Chlebowska. I do tych prac, a przede 
wszystkim – do „Bab”, powrócimy w najbliższych wydaniach 
„Ech Izerskich”.

– Malujemy to, co lubią klienci, ale nie zawsze, bo przecież na-
leży testować rynek i – w jakim przynajmniej stopniu – sugerować 
gusta, a ponadto realizować własne ambicje. I to wszystko musi się 
dziać równolegle… Kazimierz Gorczyński z Nowogrodźca nie ma 
wątpliwości, że nie wszystkie jego pomysły przyjmą się na rynku, 
ale z drugiej strony – jego firma jest m.in. dlatego tak żywotna, że 
właśnie te pomysły przyciągają uwagę wielu klientów. Na tyle licz-
nych, że nic nie stoi na półce, a terminy zamówień nie są krótkie.

– Kiedy malowałem tylko takie wzory, które sam wysoko ce-
niłem, to nie miałem na chleb – uśmiecha się do wspomnień. – 
Trzeba pogodzić się z rynkiem… 

– Byliśmy tu pierwsi w takim sposobie zdobienia ceramiki – 
wspomina czasy sprzed ponad 40 laty – gdy w miejsce prostych 
donic i garnców zaczęliśmy proponować inne wyroby, wcześniej 
nieznaną galanterię kamionkową. To był i eksperyment, i ryzyko, 
ale w miasteczku siermiężnej dość ceramiki (choć z bardzo dłu-
gimi tradycjami dobrego rzemiosła) szybko się okazało, że ekspe-
ryment się przyjął. Co jednak nie znaczyło wówczas, że nie było 
ryzyka, choć ono wynikało z zupełnie innych przyczyn.

– Żeby malować dobrymi farbami – mówi K. Gorczyński – trze-
ba je było kupować na Zachodzie, ale płacić w dewizach, w dola-
rach. Tyle, że dolary nie były w porzecznym obiegu i co z tego, 
że wszyscy wiedzieli, że musiały być kupowane oficjalnie, skoro 
i oficjalny zakup bywał podejrzany? Zresztą … zakupy w ogóle 
były dość skomplikowane, bo zanim coś można było kupić trzeba 
było najczęściej mieć na to przydział, cement, cegły, szkliwo, opał 
nie leżały w magazynach czekając na nabywcę, tylko były dobrem 
reglamentowanym, dzielonym wedle rozmaitych kryteriów, żeby 
nie mówić więcej. Z całą pewnością te firmy, które swoje początki 
mają przed 40 – 50 laty przeszły ostrą szkołę biznesu.

„Cergor” powstał obiekcie zabytkowego zakładu ceramicznego. 
Do dziś jest tam komin, który liczy niemal 200 lat. Ale właściciel 
firmy postanowił ją głęboko modernizować, i technologicznie, 
i wzorniczo, stąd wprowadzenie pracochłonnych, ręcznie nakła-
danych motywów roślinnych. Są dziś takie wazy, których zdobie-
nie zajmuje niemal całą zmianę jednej, doświadczonej malarki.

A ile jest wzorów zdobień? Trudno się doliczyć, bo jeśli nawet 
przyjąć, że ok. 250 podstawowych, to przecież przy większych 
wyrobach stosowane są ich kombinacje, będące nowym zdobie-
niem. 

Czy tak zdobiona ceramika ma szanse zdobyć klienta? – Ow-
szem, ale nie każdego – mówią specjaliści. – I to nie jest wyłącznie 
sprawa gustów, ale i pieniędzy. Ręczna praca musi być droższa, 
więc jeśli ktoś chce talerzyki, kubeczki i miski z automatów, to 
zapłaci mniej, ale są tacy, którzy wolą płacić drożej i wiedzieć, że 
tak ozdobionego garnka właściwie nikt nie ma, bo chociaż wzór 
jest taki sam, to odmienności zdobienia przy ręcznej pracy za-
wsze wystąpią.

Potrzebna jest „lekka ręka” malarki, odrobina plastycznej wy-
obraźni i troszkę wprawy, a podczas dzisiejszych zająć plastycz-
nych w szkołach nikt tego nie wymaga. Stąd znalezienie kogoś, 
kto choćby rokował nadzieję na to, że po jakimś czasie będzie 
w tym dobry, graniczy z nieprawdopodobieństwem.

Gdzie można kupić te wszystkie ceramiczne bulionówki, deski 
i chlebaki, jajeczniki, salaterki i serwetniki, czy rondle, sztućce 
i sosjerki? Łatwiej zagranicą, niż w Nowogrodźcu, bo wprawdzie 
sukcesywnie rośnie grono potencjalnych krajowych klientów, jed-
nak nie w takiej skali, żeby firma mogła się utrzymywać ze sprze-
daży wyłącznie krajowej. Szczególnie w sytuacji, gdy „wąskim 
gardłem” w tej produkcji jest zbyt mała grupka malarek, które są 

w stanie efektownie zdobić ceramiczne naczynia w takiej masie, 
żeby wystarczyło ich i u nas, i zagranicą. www.cergor.pl

Kruchy interes

Ceramika z Nowogrodźca

Baby Izerskie

… jak w westernie…
Obywatelsko w Zawidowie 

W niektórych gminach władze zdecydowały się oddać część 
budżetu (najczęściej niedużą, bo na próbę) do decyzji miesz-
kańców w ramach tzw. budżetów obywatelskich. W pewnym 
uproszczeniu wygląda to tak, iż oznacza się kwotę możliwą do 
wykorzystania na zadania wskazane przez mieszkańców bez-
pośrednio. 

W Zawidowie, jak zapowiedział burmistrz, Robert Łężny, po 
takiej zapowiedzi, iż powstanie „budżet obywatelski” w krót-
kim czasie mieszkańcy zgłosili wnioski o realizację 20 zadań. 
Zapewne tylko nieliczne będą mogły zostać sfinansowane 
z kwoty przeznaczonej na te prace, ale jest to z pewnością war-
tościowa forma plebiscytu. R. Łężny zapowiada, że z czasem 
środki „budżetu obywatelskiego” będą zapewne zwiększane, 
niemniej już ten krok zapowiada „uspołecznienie” zarządzania 
finansami gminy. 

W Zawidowie budżet obywatelski 2014 r. to 100.000 zł. War-
tość prac, których potrzebę wykonania zgłosili mieszkańcy 
sięga niemalże 2 mln zł. Wśród zgłoszonych najczęściej po-
wtarza się postulat budowy placu zabaw przy ul. Budowlanych 
i oświetlenie nowopowstałych ulic. Może się okazać, że niektó-
re z prac widzianych przez mieszkańców jako priorytetowe nie 
znajdą się wprawdzie w „budżecie obywatelskim”, ale być może 
w części zasadniczej budżetu miasta na kolejny rok.
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Dom Książki 
w Pisarzowicach 

Na nowe regały w odnowionym pomiesz-
czeniu trafił zbiór książek  biblioteki publicznej 
w Pisarzowicach, dzięki realizacji projektu p.t.: 
„Kolorowa biblioteka w Gminie Lubań– wypo-
sażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pisa-
rzowicach”. Obiekt stał się miejscem wyjątkowo 
przyjaznym dla korzystających z niego czytel-
ników. W odnowionej bibliotece wygospodaro-
wano miejsce do czytania, a także kącik zabaw 
dla dzieci wyposażony w pufy i poduchy dla 
najmłodszych czytelników. Zaplanowano zakup 
ekranu, zestawu nagłośnieniowego, projekto-
ra multimedialnego i tablicy magnetycznej, co 
umożliwi prowadzenie nowoczesnych i atrak-
cyjnych prezentacji. Zbiory zostaną skatalogo-
wane z pomocą czytnika kodów kreskowych, 
a to ułatwi sprawną obsługę bywalców. Zadanie 
wpisano do Sołeckiej Strategii Rozwoju.

r., przed pożarem wieży. Odnaleziono w piw-
nicach ratusza drzwiczki do sejfu starego 
banku, z tabliczką świadczącą o tym, że kasę 
pancerną wykonała wrocławska firma Wiliego 
Strangeelda. Ale reszty sejfu, a tym bardziej – 
zawartości, nie było…

A analiza zapisów georadaru podpowiada, 
że pod płytami Rynku mogą znajdować się 
korytarze, czy zasypane piwnice, a w nich…? 
Amatorzy penetrowania gruntu będą musie-
li na jakiś czas wyhamować swoją ciekawość. 
Być może po zainstalowaniu jeszcze bardziej 
precyzyjnych narzędzi badawczych do geo-
radaru uda się rozwikłać w najbliższej przy-
szłości kilka zagadek gryfowskiego Rynku. A 
z całą pewnością samo poszukiwanie może 
byćinspirujące, bo – jak śpiewali „Skaldowie” 
– „nie chodzi o to, by złapać króliczka, ale by 
gonić go…”

Z  ż y c i a  L G D
Bohaterowie polskiej historii

W Trójcy
Dwójka uczniów z szóstej klasy SP Trójca, 

Jakub Zimnicki i Żaneta Zdanowska zostali 
uhonorowani za wyróżniające prace w konkur-
sie plastycznym „Mój dom, moje miasto, moja 
Ojczyzna”. Laureatami opiekuje się nauczyciel-
ka plastyki w tej szkole, Marta Kruszyńska. W 
rozstrzygniętej w listopadzie br. rywalizacji  
młodzież szczególnie interesowała się sylwet-
kami bohaterów historii współczesnej, a wśród 
nich – Józefem Piłsudskim, Janem Pawłem II, 
czy księdzem Jerzym Popiełuszko.

Tenis w Leśnej

Na kortach Leśnej odbyły się Jesienne Tur-
nieje Tenisa Ziemnego dla dzieci i młodzieży, 
już od 10 do powyżej 16 lat. W poszczególnych 
grupach zwyciężali: Kacper Mokrowski, Ma-
riusz Gil  i Oskar Mulko. W drugiej – Kamil 
Smurzyński, Krzysztof Sawosz i Konrad Kalka, 
a w trzeciej – Kajetan Kuzyszyn, Franek Fedo-
rowicz i Antek Majewski. Łącznie w imprezie, 
trwającej w sumie kilkanaście dni wzięło udział 
ponad 20 osób, co jest niezłym wynikiem, jeśli 
weźmiemy pod uwagę, że tenis w Leśnej – to 
raptem dwa sezony wysiłków organizatorów 
i entuzjastów tej dyscypliny. A że tenisowymi 
emocjami żyły i dzieci i ich rodzice – może być 
dobrym prognostykiem na przyszłość.

Ratusz po remoncie

 

Tablica Wielkiego Mistrza
W Izbie Walońskiej mieszczącej się w Lwów-

ku Śląskim zebrały się Bractwa Walońskie ze 
Szklarskiej Poręby oraz Lwówka Śląskiego. Pod-
czas mającego wyjątkowo uroczysty charakter 
spotkania odsłonięto tablicę pamięci Juliusza 
Naumowicza Wielkiego Mistrza Sudeckiego 
Bractwa Walońskiego. Dokonał Z-ca Burmi-
strza Lwówka Śląskiego, Ireneusz Maciejczyk 
wraz z żoną Mistrza Anną Naumowicz. Mał-
żonka przekazała na rzecz Izby Walońskiej, 
bardzo bliskiej sercu Mistrza Ametyst., szcze-
gólny dla Mistrza okaz. Dwa walońskie zespoły 
muzyczne, ze Lwówka Śląskiego i Szklarskiej 
Poręby uświetniły tę uroczystość.

Pasjonat Sportu 
„Pasjonat Sportowej Polski” to nowy, pilo-

tażowy program Klubu „Sportowa Polska”, któ-
rego celem jest wyróżnienie osób, które tworzą 
sportowe oblicze gminy, promują sport i rekre-
ację oraz zachęcają do zdrowego stylu życia. 
Gmina Leśna do konkursu o ten tytuł zgłosiła 
Sławomira Senkowskiego, Prezesa Zarządu 
Leśniańskiego Towarzystwa Sportowego, któ-
ry jest wzorem i autorytetem dla licznych fanów 
sportu.. I… jak się okazało – rekomendacja była 
skuteczna!. W dniu 14 listopada br. S. Senkow-
ski odebrał osobiście medal na uroczystej gali 
w Warszawie. Laureatowi – gratulujemy.

Krasnoludki lubią się bawić
Po obu stronach granicy 

W budynku częściowo wyremontowanym 
dzięki unijnemu programowi „Krasnoludki 
– przedszkola bez granic” dzieci z Schönau-
Berzdorf podejmowały na balu grupę malu-
chów z partnerskiego Publicznego Przedszkola 
„Krasnoludki” z Jędrzychowic.  Przy wejściu do 
budynku szpaler niemieckich dzieci przywitał 
przybyłych polskim „dzień dobry”. A potem już 
było Haloween… Strzygi, czarodziejki, duszki 
oraz inne zjawy pląsały radośnie po korytarzu 
pod dyktando wodzirejki – Wielkiej Dyniowej 
Pani. Polskie dzieci tylko z początku onieśmie-
lone nowym otoczeniem i obcym językiem Na 
koniec „Słowiki” zaprezentowały krótki pokaz 
artystyczny. Zaśpiewały piosenkę „ Die Farben 
sind komplett” i zatańczyły dwa tańce. Jeden 
z nich tak przypadł do gustu wszystkim uczest-
nikom zabawy, że nauczyli się kroków i wspól-
nie jeszcze raz go odtańczyli. 

Nie „pod dachami Paryża”, a…

…pod brukiem 
Gryfowa

… dzieją się sprawy ważne i ciekawe. Popu-
larny film „Pod dachami Paryża” ujawniał ta-
jemnice metropolii sprzed wielu lat, a w końcu 
października 2013 grupa Dolnośląskiego To-
warzystwa Historycznego, Towarzystwa Miło-
śników Gryfowa oraz Stowarzyszenia Zamek 
Czocha, na czele – a jakże – z burmistrzem, Ol-
gierdem Poniźnikiem usiłowała dociec, czy pod 
płytą współczesnego Rynku tkwi jeszcze coś, co 
byłoby nieodkrytą tajemnicą miasta z tak boga-
tą historią. Dzięki relacji Piotra Kucznira nasza 
redakcja dowiedziała się co nieco.

Nie wystarczyły mapy i plany, nawet naj-
starsze. Współcześni posiłkują się przy takich 
okazjach georadarem, który jest w stanie i pod 
ziemią odnaleźć przeróżne drobiazgi, a przy 
tym narysować profile gruntu tak, by można 
było odczytać, czy aby nie znajdują się w nim 
arcyciekawe drobiazgi.

Eksploracja jeszcze przed uruchomieniem 
georadaru pozwoliła na odnalezienie starych 
drzwi, wiodących do jednego z nieczynnych 
już i zapomnianych pomieszczeń. Zostały one 
zapewne zamontowane tam jeszcze przed 1929 

To Arka buduje mnie…

O budowie Arki w Pławnej pisaliśmy szero-
ko w poprzednim wydaniu „Ech”. Wróciliśmy 
jednak przed zimą, w końcu listopada na plac 
budowy, do swoistego „doku”, w jakim Da-
riusz Miliński buduje Arkę, która ma być jedną 

z większych atrakcji Pogórza już od maja przy-
szłego roku, bo postępy prac są imponujące.

– Zima sprzyja – przytaknął D. Miliński – bo 
się spóźnia. Ale my pracujemy i przy budowie 
samej Arki, jak i gromadząc eksponaty, które 
trafią do jej wnętrza. W życiu nie myślałem, że 
tak mnie wciągnie poznawanie historii chrześci-
jaństwa, czytanie Pisma Świętego, gromadzenie 
wszystkich tych przedmiotów, które w rozmaity 

sposób wpływały na umacnianie się 
wiary w Europie i na świecie. To dla 
mnie nowy świat, bardzo inspirujący. 
Mogę powiedzieć, że buduję Arkę, ale 
mogę też powiedzieć – całkiem praw-
dziwie – że to ona buduje też mnie 
samego. Staję się innym człowiekiem, 
bardziej skłonnym do refleksji. Nie 
wiem, czy lepszym, ale z pewnością 
proces tworzenia Arki i jej magii spra-
wia, że i we mnie budują się pokłady 
tej wrażliwości, która dawniej do mnie 
miała daleko trudniejszy dostęp…

A do Arki powrócimy wiosną, 
w marcowym wydaniu, na kilka tygo-
dni przed jej „zwodowaniem”.

OD_NOWA 
w Stankowicach 

Stowarzyszenie „NIWA” i Rada Sołecka Stan-
kowic postanowiły podjąć projekt „Promocja 
idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej” z myślą o swo-
jej miejscowości. Elementami tego projektu jest 
m.in. postawienie witacza i tablicy informacyj-
nej, na które zamieszczono sporo wiadomości 
o atrakcjach tej interesującej wsi. W końcu 
października 2013 dokonano uroczystego od-
słonięcia tych instalacji. Ma to być „jaskółka” 
zwiastująca inne zmiany w promocji miejsco-
wości położonej w wymarzonym dla turystyki 
miejscu – tuż nad Zalewem Złotnickim i pełnej 
interesujących zabytków.

Mieszkańcy i turyści odwiedzający Mirsk 
mogą już podziwiać usytuowany na środku 
rynku ratusz z ok. 1559 r., przebudowany po 
pożarze na barokowy w latach 1794-96. W mu-
rach wieży widnieją herby Schaffgotchów i Ze-
idlitzów – wielkich śląskich rodów. Na ścianach 
i drewnianych  drzwiach można zobaczyć kilka 
wersji interesującego herbu Mirska. Północna 
część jest znacznie młodsza i pochodzi z XIX 
w., dawniej była to siedziba sądu grodzkiego.

Remont obejmował renowację nawierzchni 
wokół obiektu i przy fontannie zlokalizowanej 
w północno-wschodnim narożniku, renowację 
elewacji i opracowanie kolorystyki, i in. Ratusz 
można oglądać też nocą dzięki zainstalowanej 
iluminacji.
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„Nie o zemstę…”

…w Jerzmankach
„Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofia-

ry” – pod takim hasłem  26 września 2013 
r. w Gimnazjum w Jerzmankach odbyła się 
gminna uroczystość upamiętniająca 70 rocz-
nicę banderowskiego ludobójstwa dokona-
nego przez OUN-UPA na ludności polskiej 
na  Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej 
w latach 1939-1945.

Obchody rozpoczęła msza święta w  inten-
cji pomordowanych sprawowana przez księdza 
dziekana Macieja Wesołowskiego, proboszcza 
parafii Krzewina –  ks. Mariana Podolskiego  
i proboszcza miejscowej parafii – ks. Janusza 
Dereczenika, a homilię wygłosił ksiądz Janusz 
Dereczenik 

Wzruszająca ballada „Wołyń” i minuta ciszy 
ku czci ofiar tej tragedii rozpoczęły uroczystość, 
której celem, jak podkreśliła przewodniczący 
Komitetu Obchodów

Dalsza część uroczystości odbywała się w sali 
gimnastycznej gimnazjum.Janina Słabicka 
i dyrektor Gimnazjum w Jerzmankach Rena-
ta Mikołajów – jest, by zagwarantować trwa-
łość pamięci o „dziedzictwie krwi” i budzenie 
ludzkich sumień. Łatwiej pamiętać, gdy się ro-
zumie – tak trzeba pojmować istotę  wykładu 
Alfreda Janickiego  na temat: „Geneza nacjo-
nalizmu ukraińskiego” , ważnego tym bardziej, 
że – jak dowodzą badania – prawie połowa 
Polaków nie ma bladego pojęcia o tym drama-
tycie. Józef Wyspiański, który od lat zajmuje 
się dokumentowaniem ludobójstwa w powie-
cie Przemyślany i wyniki swych prac zawarł 
w trzech wydanych książkach, prezentował na 

slajdach wybrane materiały dokumentalne. Ale 
byli i ludzie, którzy przeżyli tamten horror, jak 
Leontyna Brandenburg ze Sławnikowic. „Tak 
bardzo się cieszę. Taka jestem szczęśliwa. Mam 
już 81 lat. Myślałam, że już nie doczekam chwi-
li, kiedy będę mogła publicznie mówić o tym, 
co wtedy przeżyłam i czego byłam świadkiem. 
Dziękuję za zorganizowanie tej uroczystości i za 
zaproszenie mnie.” – opisując mord we wsi Ne-
treba, parafia Okopy, w powiecie Sarny, w wo-
jewództwie Wołyńskim.

„Choć nie pochodzę z tamtych terenów, o tych 
wydarzeniach wiedziałem wiele – powiedział 
wójt Kazimierz Janik – Jednak dopiero dzisiaj 
odczułem ten ogrom tragedii. Będę wspierał 
tych, którzy chcą to upamiętniać. To historia na-
szego narodu, a historii należy pamięć.”

Program słowno-muzyczny przygotowany 
przez młodzież gimnazjum po kierunkiem 
dyrektor Renaty Mikołajów i polonistki Mał-
gorzaty Cofty, na który złożyły się fragmenty 
wspomnień świadków, pisane przez Kresowian 
wiersze i tematycznie związane z nimi utwory 
muzyczne, wycisnął niejedną łzę wzruszenia. 
Należy podkreślić, że zaangażowanie mło-
dzieży było znacznie szersze – docierali do 
ludzi, którzy przeżyli mordowanie, rozmawia-
li z nimi, spisywali ich przeżycia. Całym tym 
działaniem kierowała nauczycielka historii Ka-
tarzyna Brauza. 

Organizatorem uroczystości  był  Komitet 
Organizacyjny Obchodów 70 Rocznicy Lu-
dobójstwa Dokonanego przez OUN-UPA na 
Kresach II Rzeczypospolitej zawiązany z ini-
cjatywy  przewodniczącej Rady Gminy Zgo-
rzelec Janiny  Słabickiej. Komitet ma w planie 
kolejne działania, z których najbliższe i naj-
większe to postawienie na terenie gminy obeli-
sku upamiętniającego ofiary ludobójstwa. 

    

Problem z brakiem pracy na terenie powiatu 
lwóweckiego i lubańskiego jest – jak w więk-
szości miejscowości nie tylko na Pogórzu – 
dokuczliwy. Zdiagnozowano, że najtrudniej 
przełamać się bezrobotnym, którzy długo po-
zostają bez pracy i tracą przebojowość, wital-
ność, popadają w marazm.. Tacy ludzie mają 
już ustalony rytm dnia, i nie ma w nim miejsca 
na pracę. Z czasem staje się to na tyle wygodne, 
że z upływem czasu nie chcą pracować, a czę-
sto również tłumaczą, że im się to nie opłaca.  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
– Partnerstwo Izerskie wraz z Fundacją Opti-
mo Modo złożyło wniosek o dofinansowanie do 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
na projekt ,,Stop bierności – postaw na aktyw-
ność” w ramach POKL oraz EFS. Realizację 
zaplanowano na okres od stycznia 2013 roku 
aż do 30 września 2015 roku. Ma ona na celu 
poprawę dostępu do zatrudnienia 60 osobom 
bezrobotnym w wieku aktywności zawodowej 
(15-64 lata) zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym z terenu Gminy Gryfów Śląski oraz 
Gminy Lubań. W ramach projektu przeprowa-
dzono poradnictwo psychologiczne mające na 
celu wzrost integracji zawodowej i społecznej 

uczestników oraz spotkania z doradcą zawodo-
wym, które służyły przeprowadzeniu analizy 
predyspozycji zawodowych.  

Do tej pory zorganizowane zostały 3 kursy 
zawodowe dla 40 osób w zakresie: pracow-
nika domowej opieki osobistej, robotnika go-
spodarczego z elementami pielęgnacji zieleni 
oraz technika prac biurowych wraz z obsługą 
kancelaryjną. Uczestnicy kursów otrzymali za-
świadczenia potwierdzające nabycie nowych 
kwalifikacji oraz stypendia szkoleniowe. 

Projekt ,,Stop bierności – postaw na ak-
tywność” umożliwia również odbycie 
6-miesięcznego stażu zawodowego. W roku 
2013 na taki staż skierowaliśmy już 28 osób. 

W przyszłym roku planujemy przeprowadze-
nie kolejnych kursów zawodowych na robot-
nika gospodarczego z elementami pielęgnacji 
zieleni oraz sprzedawcę z elementami obsługi 
kasy fiskalnej. Do końca trwania projektu skie-
rowanych na staże zostaną jeszcze 32 osoby. 

Więcej informacji o projekcie dostępnych jest 
na stronie www.stopbiernosci.pl oraz w Biurze 
Projektowym w siedzibie Stowarzyszenia LGD 
Partnerstwo Izerskie  (Ubocze 300). 

,,Jabłko, gruszka 
i pietruszka – zdrowy 
jestem od maluszka!”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – 
,,Partnerstwo Izerskie” wzięło udział w konkursie 
grantowym ,,Na dobry początek!” organizowanym 
przez Fundację im. Jana Kantego Steczkowskie-
go Banku Gospodarstwa Krajowego. Konkurs 
ma na celu wdrażanie stylu zdrowego odżywa-
nia się od wczesnego dzieciństwa. Spośród 588 
złożonych projektów z całej Polski, Stowarzy-
szenie LGD Partnerstwo Izerskie znalazło się 
na 4 miejscu i otrzymało 9 000,00 zł dotacji na 
realizację projektu ,,Jabłko, gruszka i pietruszka 
– zdrowy jestem od maluszka!”.  Projekt ten reali-
zowany będzie w Przedszkolu Publicznym w Gry-
fowie Śląskim oraz w Przedszkolu Publicznym im. 
,,Izerskich skrzatów” w Mirsku. Głównym celem 
projektu jest poszerzenie wiadomości dzieci na 
temat wychowania zdrowotnego, wyrabiane pra-
widłowych nawyków prozdrowotnych oraz pro-
pagowanie zdrowego stylu życia. Chcemy przybli-
żyć dzieciom i ich rodzicom konieczność dbania 
o zdrowie, a przede wszystkim – zdrowe jedzenie. 
W ramach projektu dzieci z placówek przedszkol-
nych pod okiem opiekunów zakładać będą swoje 
ogródki warzywne, uczestniczyć w zajęciach gim-
nastycznych (w tym yoga), a także w warsztatach 
zajęć manualnych, kiedy to wykorzystywane będą 
elementy z masy solnej, scrapbookingu oraz wosk 
pszczeli. W trakcie trwania projektu zorganizuje-
my dwie imprezy: olimpiadę sportową oraz Festyn 
Rodzinny. Przedszkolaków odwiedzą funkcjo-
nariusze policji, ratownicy medyczni, straż leśna 
oraz straż pożarna. W trakcie trwania projektu 
odbywać się będą również spotkania rodziców 
z dietetykiem. Realizacja projektu rozpocznie się 
1 stycznia i potrwa do końca czerwca 2014 roku. 

     
   

Efektowny „szkielet”
Budowa „Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” 

(DSS) – to istotne działania inwestycyjne, ma-
jące na celu likwidację „białych plam” na mapie 
obsługi klientów TP SA.

Dla gminy Warta Bolesławiecka 2013 r. stał 
się momentem przełomu, bo – w wyniku kilku-
letnich starań inwestora, kiedy to TPSA z wła-
snych środków odnowiła terminie sieć teleko-
munikacyjną we wszystkich miejscowościach, 
każdy mieszkaniec j gminy może mieć Internet 
w domu.

Światłowodowa sieć budowana w ramach DSS 
przyśpieszy przepływ informacji do  prędkości 
trudnoosiągalnych w niedalekiej przeszłości.

… brzmią słowa piosenki o odbudowie War-
szawy. Można ją zacytować z pełnym przeko-
naniem przy zupełnie innej okazji. Na Pogó-
rzu Izerskim bowiem w ramach Programu osi 
4 „Leader” i działania 413 (przepraszamy za 
ten sformalizowany cytat, ale to konieczne) 
wykonano dwa poważne remonty obiektów 
z okresu średniowiecza. Pierwszy z nich, to 
XVI-wieczny mur wokół kościoła pw. św. Jana 
Chrzciciela w Proszowej, a drugi, to podobny 
mur, również z XNI w. wraz z bramą wejściową 
wokół kościoła pw. Imienia Najświętszej Marii 
Panny w Grudzy. Celem obu tych prac jest za-
chowanie dziedzictwa kulturowego i historycz-
nego zagospodarowanie przestrzeni publicznej, 
a zrealizowało je Stowarzyszenie „Razem wię-
cej” z Grudzy sięgając po środki Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.

Na zdjęciu: odnowiony mur przy kościele 
w Grudzy 

… niech się mury pną 
do góry …

Zaczarowane Święta
Stowarzyszenie lokalna Grupa Działania 1 

grudnia na zaproszenie organizatorów charyta-
tywnej akcji uczestniczyło w koncercie chary-
tatywnym „Zaczarowane Święta z TAURON 
Ekoenergia oraz  Jeleniogórskim Stowarzy-
szeniem Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespo-
łem Downa w Jeleniej Górze”. Zostaliśmy 
poproszeni do udziału w tym spotkaniu, wraz 
ze Skrzatami Izerskimi. A przywieźliśmy też 
produkt lokalny– Izerskie Pierniki – upieczo-
ne według receptury naszych babć. Mieliśmy 
możliwość przekazania informacji o działalno-
ści LGD, zaprezentowania naszych materiałów 
i wydawnictw. Było to spotkanie pokoleniowe, 

w którym uczestniczyły rodziny z obszaru LGD 
i spoza obszaru. Integracja dzieci z dysfunk-
cjami , które wiedzą że muszą zawsze liczyć na 
pomoc innych ludzi jest znakiem współczesno-
ści. Dla nas była to promocja naszych działań, 
przekazaniu informacji o realizowanym pro-
jekcie i otrzymaniu dotacji w ramach PROW 
2007-2013 poza obszarem LGD. Była to także 
możliwość uczestnictwa naszych mieszkańców 
wraz z rodzinami  w ciekawym przedsięwzię-
ciu uświetnionym uczestnictwem gwiazd sceny 
i estrady, które wspólnie z dziećmi prezentowa-
ły piosenki. Nasze bajki – „Opowieści Izerskich 
Skrzatów” – bardzo podobały się dzieciom, 
a zapach pierników i ich smak wprowadził 
wszystkich w świąteczny nastrój. 

Stop bierności – postaw na aktywność!

Tok budowy, rok budowy
Rok 2014 w lubańskiej gminie zapowiada 

się znów jako pełen inwestycji. Przy budżecie 
niespełna 20 mln zł (19,6) ponad 4 mln, czyli 
ponad 20 % budżetu przeznaczone jest na in-
westycje, w tym budowa biblioteki publicznej 
w Radostowie oraz modernizacja budynku 
w Kościelniaku, gdzie powinna powstać świe-
tlica wiejska. A że obserwuje się systematycznie 
rosnące zainteresowanie produkcją rękodziel-
niczą, to zostaną skonstruowane wiaty do eks-
pozycji takich wyrobów m.in. w Pisarzowicach, 
nawojowie Ł€życkim, Mściszowie, Henrykowie 
i Koscielnikach Dolnych. 
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Najwyższa budowla 
Pogórza

Maszt Radiowo-Telewizyjnego Ośrodka Nadawcze-
go w Nowej Karczmie jest z pewnością najwyższym 
obiektem technicznym na terenie Partnerstwa Izerskie-
go. Stoi w Nowej Karczmie, w gminie Siekierczyn, liczy 
134 m wysokości. Wprawdzie trudno go porównywać 
z Wieżą Eiffla w Paryżu, bo różnic jest sporo. Wieża 
ma obecnie 324 m wysokości, ustawiono ją w końcu 
XIX w., a maszt jest przeszło sto lat młodszy, bo sta-
nął w 1995 r. Na maszt nikt windą nie wjedzie (chociaż 
może szkoda, bo widok Pogórza z tej wysokości były 
wyśmienity), ale… Jeśli przyjmiemy, że jedno piętro 
nowoczesnego wieżowca to wysokość ok. 2,7 – 3,0 m, 
to „nasz maszt” dorównuje budynkom niemal pięć-
dziesięciopiętrowym! Jest się czym chwalić.

Dachowanie 
Potoczne znaczenie słowa „dachowanie” jest zrozu-

miałe – auto na skutek fatalnego manewru przewraca się 
na dach i w zasadzie nadaje się już tylko do kasacji. Ale 
to „dachowanie”, które widzimy na przykładzie Rybnicy 
(gmina Stara Kamienica) jest zupełnie inne. Autor pomy-
słu wprowadził na dach swego warsztatu malucha, żeby 
wszystkim pokazać, że ma usługi na najwyższym z możli-
wych (u niego w warsztacie) poziomów. Wyżej już się nie 
da. Faktycznie – reklama przyciąga oko, może inaczej, niż 
z poprzedniego wydania „Ech”, kiedy to auto we Lwówku 
w ramach reklamy ulokowano na kominie, ale „dachowa-
nie malucha jest niemniej efektowne.

Powiedzieli… Pomyśleli?
Bywamy na sesjach, warsztatach, podczas dyskusji 

na tematy rozmaite i uważnie przysłuchujemy się dys-
kusjom, w których padają słowa i sentencje ważkie. 
Czasami mówcy jednak zdają się sprawiać wrażenie, że 
niedokładnie panują nad tym, co mówią. Niezależnie od 
tego, czy słowa padają z trybuny, z ekranu telewizora, czy 
z ambony warto słyszeć, co się mówi. Na przykład:

– gdyby każdy był człowiekiem, to wszyscy byliby-
śmy ludźmi – padło „odkrywcze” stwierdzenie podczas 
jednej z uroczystych mszy św., ale … nie wszystko nam 
się zgadza, bo jakże często słyszymy „bądź człowiekiem, 
daj się napić…”. Człowieczeństwo niejedno ma imię.

– radny ma kompleks wyższości na tle kompleksu 
niższości i to trzeba wybaczyć, bo są to osobiste emo-
cje, które się kumulują na sesji – tak „wyjaśnił” nader 
chaotyczną i impulsywną wypowiedź kolegi radnego 
przewodniczący jednego z klubów.

– jestem lifestylową blogerką, więc moje potrze-
by wynikają z konieczności zaprezentowania outfi-
tów – można to skomentować to staropolskim: „konia 
z rzędem, kto zrozumie…”. My do rozumienia tego nie 
aspirujemy.

– jestem dosyć początkującą – zaanonsowała się kan-
dydatka na pracownicę, intrygując i strasząc zarazem 
potencjalnego pracodawcę, który nie zdołał odgadnąć, 
czy raczej „dosyć”, czy jednak „początkująca”

Świńska sprawa
Jeden z naszych ulubionych miesięczników, „Sami 

Swoi”, którzy na Pogórzu Izerskim są bodaj najstarszym 
periodykiem ukazującym się niemal bez przerwy od kil-
kunastu lat (Niemal, bo na skutek waśni z jednym z bur-
mistrzów, który nie miał właściwego Lubomierzowi po-
czucia humoru przez kilka miesięcy w miejsce „Samych 
Swoich” ukazywał się miesięcznik „Nie ma mocnych”. I 
rzeczywiście – „Nie ma mocnych” na „Samych Swoich”, 
bo ponurego burmistrza zmiotły wichry historii, a mie-
sięcznik się im (wichrom) oparł. Z tego powinni wycią-
gnąć wnioski kolejni burmistrze.

I publikowane są tu teksty nader interesujące. W ostat-
nim wydaniu – dla przykładu – zacytowano urzędowy list 
burmistrza Miłosnej (bo tak się zwał jeszcze dwa lata po 
wojnie Lubomierz), o treści:

„ (…) sierociniec niemiecki znajdujący się przy ul. 
Dworcowej wyhodował posiadane przez siebie świnie 
na własnej stołówce”. Jawi się obraz tejże hodowli prze-
rażający, bo gdyby czytać to wprost, tak, jak napisano, to 
można zrozumieć, że świnie zalęgły się w stołówce i dały 
się wyhodować. Prawda jest zapewne nieco inna i moż-
na się domyślać, że świnie spożywały resztki z pańskiego 
(ludzkiego) stołu, który – pomimo, że sierocy – widać był 
bogato zastawiony, skoro i sieroty się wykarmiły, i świnie. 
Dziś to jest – z różnych powodów – po prostu nie do po-
myślenia.

Ławka w Tarczynie 
Jedna z najmniejszych wsi na Pogórzu, Tarczyn 

w gminie Wleń, w którym mieszka raptem 13 osób, 
jest też jedną z najpiękniej położonych na Pogórzu 
Izerskim, o czym świadczy choćby nazwa istniejące-
go tu gospodarstwa agroturystycznego – „Dom nad 
Polami”. Ale o uroku każdej z miejscowości świadczy 
nie tylko malownicze położenie, ale też niby-drobia-
zgi, które w oryginalny sposób zachęcają do przyjazdu 
i powrotów, jak choćby ławka przy drodze, prościutka 
adaptacja fragmentu starego wozu. Podsuwamy pomysł 
innym – można „ściągać”.

Dla kronikarzy – zdjęcie zostało wykonane w poło-
wie grudnia 2013, niewiarygodne, ile tu zieleni o tej 
porze roku…

Opowieści myśliwskie Anny S.

Każda strzelba 
jeszcze wypali...

W czasach, kiedy nawet Prezydent RP musi odstawić 
strzelbę i zawiesić na kołku swoją myśliwską pasję Anna 
Maria Sumińska (Łącka) ani myśli z czegokolwiek re-
zygnować. – Tym bardziej, że już nie chodzę po lesie 
i nie poluję – mówi. – I Prezydentem też nie jestem. Ale 
wspomnień nikt nie zabierze, a anegdot myśliwskich 
uzbierało się tak wiele, że na nudy czasu nie ma.

A podobieństw między światem zwierzęcym i ludz-
kim jest ogromnie wiele. Jeśli to sobie uzmysłowimy, to 
można łatwo znaleźć odpowiednią formę, by tego do-
wieść.

Panom wciąż się marzy wręcz niedźwiedzia siła
Pani chętnie łanią nazwana by była
A tu często szaraczek, albo stara klempa
Więc lepiej nie marzyć o zwierzu w ostępach.

– Nie boi się pani – zapytaliśmy – że jacyś znajomi 
rozpoznają się w tych wierszach i będą z tego kłopoty?

– Ja już się nie muszę niczego bać – odpowiada ze 
śmiechem. – I w dodatku z niczego nikomu się nie będę 
tłumaczyć. Jeśli się ktoś w jakimś zwierzęciu rozpozna, 
to jest jego problem. Ja przecież nikogo o nic nie oskar-
żam, a że nożyce się czasami odzywają, jak się w stół 
uderzy, to nie moja wina, tylko nożyc. Albo stołu.

Znałam kiedyś panią, zwyczaj taki miała, 
Że kolejnych mężów misiem nazywała. 
Każdy z nich się cieszył z ciepłego imienia
I nie wiedzieć kiedy – zmieniał się w... jelenia!

– Cóż – wzdycha sentencjonalnie pani Anna – „jele-
niami” bywają też kobiety, bo w życiu tak jest, że nigdy 
nie wiadomo, jaka rola komu pisana. 

Gdy często polujesz, a pani w bok zerka 
Do domu wracają – spojrzyj do lusterka
Bo wiele mógł zdziałać ten urok niewieści
Więc lepiej wchodź bokiem, by „wieniec” 

w drzwiach zmieścić.
I Dianom kochanym tę przestrogę głoszę
Łanie reniferów też poroża noszą...

Mogę już sobie pozwolić na obserwację i refleksję. Na 
żarty z ludzkich słabostek, od których też przecież wolna 
nie byłam. I sobie pozwalam, skoro mogę. A jak kogoś 
denerwują moje wierszyki, bo mu się z czymś kojarzą, to 
mu mogę wypalić (znowu to myślistwo ze mnie wyłazi), 
że skojarzenia są jego sprawą, bo ja tylko piszę. Nikt czy-
tać nie musi. A zresztą... kto zna życie, ten swoje wie. A 
jeśli nie wie...? To może i lepiej – spokojnie śpi.

Anna Maria Sumińska urodziła się... jakiś czas temu. 
Mieszka we Włosieniu, choć pochodzi z Karkowa, a dłu-
gi czas pracowała w Warszawie. Od ponad pół wieku 
jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego, a od 
kilkunastu miesięcy – pisze fraszki, nowelki, publikuje 
w czasopismach myśliwskich gawędy o łowiectwie. Do 
jej twórczości i kolorowego życia – powrócimy wiosną, 
kiedy znowu się zacznie kolejny... łowiecki sezon.

Zagadka podwójnego 
herbu

Nad głównym wejściem do pałacu w Biedrzychowi-
cach w okazałym kartuszu widać herb rodu, ale… bar-
dzo nietypowy. Tuż obok siebie umieszczono właściwie 
dwa bliźniacze herby. Po co, skoro historycznie herb 
rodu von Schweinitz był pojedynczy?

Rozwiązanie tej zagadki jest jednocześnie poruszają-
cą historią pewnej szczęśliwej (co się rzadko zdarzało 
w szlacheckich rodach) miłości. Bogata panna Eva von 
Schweinizt, córka właścicieli pałacu i okolicznych włości 
miała to nieszczęście, że mocno kulała. Była więc nader 
ostrożna, gdy w pałacu pojawiali się pretendenci, zainte-
resowani, by pojąć ją za żonę. Miała swoje powody, żeby 
przypuszczać, że magnesem nie była jej uroda i przymio-
ty umysłu, (więc czysta miłość), a tylko majątek zamoż-
nej panny na wydaniu. Odprawiała bez litości kolejnych 
adoratorów nie ufając w miłość żadnego z nich.

Któregoś dnia w pałacu zjawił się, zaproszony w in-
nej sprawie daleki kuzyn, Moritz von Schweinitz. Nigdy 
wcześniej tu nie widziany, z tak odległej gałęzi rodziny, 
że trudno było mówić o ścisłych koligacjach. I pojawił się 
Amor –  oboje, Eva i Moritz zapałali do siebie czystym 
uczuciem, Eva porzuciła obawy, że to kolejny amator 
jej pieniędzy. Ślub był okazały, uczucie trwałe i później 
przez długie lata żyli w zgodzie, ciesząc się sobą. A na 
znak tego, że oboje nosili i przed ślubem to samo nazwi-
sko, Moritz postanowił, że na ich domu – biedrzycho-
wickim pałacu – zawisną dwa herby, jak dwa serca. 

A do innych tajemnic pałacu w Biedrzychowicach, 
gdzie łatwiej było spotkać mumie faraonów egipskich, 
niż stroje śląskich wielmożów powrócimy w następnych 
wydaniu „Ech Izerskich”.


