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Wleń – najstarszy na Pogórzu!

Zamek – zabytek podwójnie 
chroniony, więc... bezbronny
Już za niespełna 100 dni, dokładnie 27 – 29 czerwca 2014 we 

Wleniu odbędą się uroczystości jubileuszu nadania Wleniowi 
praw miejskich. Od tamtej pory minęło... dokładnie 800 lat! Mało 
kto wie, że we Wleniu istnieje nie tylko najstarszy kamienny za-
mek w Polsce, ale też sam Wleń może rywalizować o miano jed-
nego z najstarszych miast. Na Pogórzu izerskim z pewnością jest 
rekordzistą.

- Obchody jubileuszu miasta zbiegają się z obchodami 150-lecia 
kościoła św. Mikołaja – poinformował nas Bogdan Mościcki, bur-
mistrz Wlenia – i z tej okazji pierwszego dnia odbędzie się koncert 
organowy. W sobotę walki rycerskie na zamku, chcielibyśmy, żeby 
w wersji „soft”, bo zależy nam na tym, żeby rycerze w komplecie 
uczestniczyli w dalszych zabawach, których będzie sporo, łącznie z 
balem 800-lecia. A zapewne każdy z nas tylko raz w życiu, choćby 
najdłuższym, ma szanse w takim balu uczestniczyć.

dok. na str. 3

5 lutego 2014 r. odbyło się  w Sejmie RP uroczyste otwarcie 
wystawy fotografii „Góry Izerskie – Polana Jakuszycka”. Pomy-
słodawczynią i głównym organizatorem wystawy jest Poseł Zofia 
Czernow  Przewodnicząca Karkonosko - Izerskiego Zespołu Par-
lamentarnego, współorganizatorem jest Nadleśnictwo Świeradów, 
Stowarzyszenie Partnerstwo Izerskie, Powiat Lwówecki i Lubański, 
Miasto Szklarska Poręba oraz Gminy: Świeradów Zdrój, Mirsk, 
Gryfów, Lubomierz, Wleń. 

Na ekspozycję składa się ponad czterdzieści fotografii, prezen-
tujących Polanę Jakuszycką i Góry Izerskie o różnych porach roku. 
Fotografie eksponują walory tego miejsce – sportowe, krajobrazo-
we, przyrodnicze i rekreacyjne. Wystawa znajduje się holu głów-
nym Sejmu RP i będzie dostępna 
dla zwiedzający do dnia 8 lutego 
2014 r.

Swoją obecnością uroczystość 
zaszczyciła Marszałek Sejmu RP 
Pani Ewa Kopacz, która  dokonała 
oficjalnego otwarcia wystawy.   

– Góry Izerskie są miejscem 
spotkania trzech europejskich 
regionów: Śląska, Czech i Łu-
życ – powiedziała marszałek Sej-
mu, otwierając wystawę. – Jest 
to rejon dobrej współpracy lo-
kalnych samorządów, polskich 
i czeskich, owocującej  między 
innymi utworzeniem w dolinach 
rzek Izery i Jizerki „astronomicz-
nego ogrodu” – transgranicznego 
Parku Ciemnego Nieba – dodała. 
Marszałek Ewa Kopacz zwróciła 
uwagę na szczególne przyrodnicze 
piękno tego masywu, z rzadkimi 
okazami roślin, ptaków i zwierząt, 

Wystawa fotografii  w Sejmie  
„Góry Izerskie – Polana Jakuszycka”  3-8 lutego 2014 r.

jak również niepowtarzalne walory terenu do uprawiania nar-
ciarstwa biegowego, gdzie najbardziej rozpoznawalnym miejscem 
dla tej dyscypliny jest Polana Jakuszycka z nieodzownym Bie-
giem Piastów– najstarszą i największą w Polsce międzynarodowa 
imprezą narciarską. – Na Polanie Jakuszyckiej od 38 lat odbywa 
się  Bieg Piastów, wspaniała masowa impreza narciarska, w któ-
rej uczestniczy kilka tysięcy biegaczy – przypomniała marszałek 
Sejmu. Zwróciła też uwagę, że na Polanie Jakuszyckiej trenowała 
Justyna Kowalczyk. – Wszyscy trzymamy kciuki za jej występy 
na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi – powiedziała Ewa Kopacz. 

Dok. na str. 4

Od Redaktora 
W każdym wydaniu „Ech” staramy się pisać o sprawach 

ważnych, o ludziach, którzy je realizują, o mieszkańcach Po-
górza i przyjaciołach Pogórza, którzy mieszkają czasami da-
leko, ale o naszych sprawach pamiętają. Nie unikamy pisania 
o problemach, ale unikamy narzekań na to, że one istnieją. 
Skupiamy się w takiej sytuacji na informowaniu o tym, że 
są sposoby, by kłopoty udanie pokonać. I takie jest właśnie 
to wydanie „Ech Izerskich”, bo skoro powstają problemy z 
utrzymaniem szkół wiejskich, bo wpadliśmy w niż demogra-
ficzny, to piszemy o tych środowiskach, którym udało się – 
nie bez ciężkiej pracy – te szkoły utrzymać. 

Izery pojawiły się w Sejmie RP – dzięki Karkonosko-Izer-
skiemu Zespołowi Poselskiemu mieliśmy szansę pokazać 
Parlamentarzystom kilkadziesiąt najpiękniejszych fotografii 
przygotowanych przez Nadleśnictwo w Świeradowie Zdroju. 
Na Pogórzu pojawiają się wciąż nowi twórcy (o nich także 
piszemy), nowe centra kultury, w gminach – nowe, lokalne 
periodyki. Nowi właściciele inwestują swoje pieniądze w sta-
re warownie, które dzięki temu stają się nowymi atrakcjami. 
Chcemy, żebyście Państwo o tym wszystkim mogli przeczy-
tać na naszych łamach.

Redaktor Naczelna 
Bożena Mulik 

Wielkanoc – jest zawsze 

początkiem nowych nadziei. 

 Naszym Czytelnikom i Przyjaciołom 

życzymy, by one rozkwitały  

i owocowały. Wielkanoc, to czas 

rodzinnego skupienia i pogodnych 

nastrojów, chcielibyśmy, by Wam 

towarzyszyły przez wszystkie dni. 

Zarząd Stowarzyszenia LGD 

Partnerstwo Izerskie i Pracownicy Biura
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Na hasło „tłusty czwartek” reagujemy stad-
nie – wszyscy idziemy do cukierni, kupujemy 
pączki, czasami częstujemy się nimi nawzajem, 
potem mamy wyrzuty sumienia, że zjedliśmy o 
jeden (dwa, trzy, albo i więcej) za wiele. W Pol-
sce tego dnia sprzedaje się ponoć dziesiątki mi-
lionów pączków, bo tradycja – rzecz święta.

A w Przecznicy (gmina Mirsk) też święta jest 
ta tradycja, jednak całkiem inaczej. Doświad-
czone gospodynie zaprosiły mniej doświadczo-
ne, by te drugie mogły się nauczyć, jak smażyć, 
a wcześniej – kleić, faszerować słodkościami 
prawdziwe pączki, bo po „fabryczne” łatwiej się-
gnąć, mają tę zaletę, że wszystkie są ładne, krą-
głe, itp. Te „przecznickie” były ciemne, spękane, 
ale... smakowały jak ambrozja. 

W odnowionym budynku, mieszczącym dziś 
i świetlicę, i kuchnię zebrało się kilkanaście 
osób. Trzeba uczciwie powiedzieć, że większość 
przyszła posmakować słodyczy, ale kilka kobiet 

podjęło się wysiłku pracy przy pączkach i fawor-
kach. – Nie za często mamy takie spotkania – 
powiedział ktoś z wyraźnym żalem – ale przecież 
możemy to powtarzać, niekoniecznie wyłącznie 
z okazji tłustego czwartku... Ideę przyjęto przez 
aklamację, rozpoczęły się rozmowy o tym – kie-
dy i przy jakiej okazji?

Ale to nie jest pierwsza taka inicjatywa mająca 
na celu integrację środowiska i promocję tej wsi. 
Najgłośniejszą ostatnio były warsztaty malar-
stwa, organizowane przez Fundację Propagan-
dy Sztuki, powstałą w ArtPension, niezwykłym 
pensjonacie, założonym kilka lat temu przez Ol-
gierda Pikiewicza.

- Może określenie „propaganda” dla wielu jest 
zbyt głęboko osadzone w realiach Polski sprzed 
1989 r. – mówi O. Pikiewicz – ale oddaje ideę 
tego, co chcemy robić lepiej, niż „promocja”. 
Zresztą nawiązujemy tym określeniem do naj-
lepszych tradycji II Rzeczypospolitej, kiedy to 

istniał Instytut Propagandy Sztuki, który miał 
ogromne zasługi dla rozwoju nie tylko plastyki, 
ale i wzornictwa. My też chcemy o to zabiegać, 
bo sam ArtPension jest właśnie przykładem 
wystroju wnętrz podporządkowanego pewnej 
określonej koncepcji.

I właśnie ArtPension był miejscem, gdzie 
Polacy i Czesi przebywając ze sobą, zawzięcie 
dyskutując o sztuce uwalniali swoje emocje w 
malarstwie, choć zdarzali się wśród nich i me-
chanicy samochodowi, dekoratorzy wystaw, 
emeryci, pielęgniarki, i uczniowie. Powstała 
wystawa krajobrazów izerskich w rysunku, 
akwareli i akrylu, z obrazami i znad Czochy, i z 
kamieniołomów. Wernisaże były tak tłumne, że 
nie wszyscy mieścili się we wnętrzach.

Czy warsztaty będą miały dalszy ciąg?
- Pewnie tak – mówią organizatorzy – choć to 

wyjątkowo trudna sprawa, jeśli miałyby skupiać 
solistów-amatorów. Ale z pewnością ArtPension 
będzie siedzibą całej serii plenerów słuchaczy 
szkół artystycznych. Chcemy, żeby niektóre z 
nich miały charakter spotkań międzynarodo-
wych. Myślimy o tym, żeby uczestniczyli w 
nich słuchacze różnych kierunków: grafika, 
malarstwo, fotografia i projektowanie wnętrz. 
Prowadzimy już rozmowy z przedstawicielami 
Pracowni Wizualizacji Przestrzennej i Grafiki. 
Studenci pracować będą nad projektem systemu 
informacyjnego o walorach Przecznicy i okolic. 
Będzie to „wartością dodaną” dla naszej wsi. To 
była swego czasu oaza turystyki i znowu powin-
na taką się stać. Ten system będzie rodzajem 
ścieżki edukacyjnej. A jest naszym zamiarem, 
by kończyła się ona czymś w rodzaju „wiejskie-
go muzeum”, z technologią multimedialną, by 
treść prezentowanych tu obrazów nawiązywała 
nie tylko do atrakcyjnej przeszłości, ale warto-
ściowej i ciekawej przyszłości. 

- Nasi goście z Frydlandu nie mogli czekać 
do końca koncertu, bo muszą się rozjechać do 
domów i wcześniej zdążyć na ostatnie pociągi – 
mówił Starosta Lwówecki, Józef Mrówka. – My 
mogliśmy zostać, tym bardziej, że nie ma obaw, 
iż spóźnimy się na nasze pociągi, bo one odje-
chały już ponad 20 lat temu... a sala pełna gości 
skwitowała to śmiechem, choć nie bez nostalgii. 
Nostalgiczne też było hasło koncertu – „Muzy-
ka ma koronę w niebie, a korzenie – w ziemi...” 
– udanie dobrana metafora, ilustrująca emocje 
towarzyszące istnieniu muzyki. 

I nutek nostalgii nie brakowało podczas tra-
dycyjnego Koncertu Noworocznego Powiatu 
Lwóweckiego. Tym razem odbywał się w sali te-
atralnej Zespołu Szkół w Lubomierzu. Koncert 
miał charakter międzynarodowy, ale tym razem 
nie wszyscy przyjaciele powiatu mogli dojechać. 
Ze zrozumiałych powodów zabrakło Ukraiń-
ców, którzy ze względu na sytuację polityczną 
u siebie „występowali” efektownie na wielkim 
ekranie. Nie było też Francuzów, bo wczesną 
wiosną mają swoje wybory komunalne i zajęci 
byli swoją kampanią. Ale nie brakło muzyki, i z 
Ukrainy, i z Francji, bo w programach zespołów 
i solistów z Polski, Czech i Słowacji charaktery-
styczne melodie ze wspomnianych krajów dały 
się słyszeć.

Okazało się – to przede wszystkim – że Powiat 
Lwówecki ma dużo – nie tylko do powiedzenia, 
ale i do wyśpiewania. Swoim występem urzekła 
Gabriela Gostkowska z Lubomierza, śpiewając 
świąteczne piosenki, skrzypaczka Natalia Gost-
kowska, Patrycja Piątek, także z lubomierskiego 
gimnazjum, grająca na oboju i inni. Brawurowo 
poprowadzili koncert Iga Król i Igor Karczew-
ski, zaimponowała występem swojego zespołu 
nauczycielka muzyki, Małgorzata Kuśnierz, na 
codzień pracująca w szkole muzycznej w Bole-
sławcu. 

A i goście przywieźli znakomite zespoły – mu-
zyki dawnej, w którym sześć flecistek z „Flauto 
Collegium” z Frydlandu pokazało, że nieobca 
jest też im muzyka współczesna. Niezwykły był 
popis wokalnego sekstetu dziewczyn z Zacle-
rza, które porwały salę świetnie ustawionymi 

głosami. A rozbawili Słowacy, bo wystarczyła 
wokalistka i akordeonista, żeby zasłuchać się w 
ludową, bliską naszym uszom, ale jednak inną 
nieco muzykę. W dodatku kiedy Słowacy po 
polsku zaśpiewali o dzieweczce, co poskąpiła 
myśliweczkowi kromki chleba i sama się poży-
wiła, nie dając szans nawet na okruszynę – pu-
bliczność była „kupiona”.

– Te koncerty – powiedział J. Mrówka – są 
dobrą tradycją od 2003 r., kiedy to zainicjował 
ich organizację ówczesny szef Powiatu, Henryk 
Kulesza (obecny zresztą na sali także w roku 
2014). Warto je organizować, bo pokazujemy, 
ile talentów u naszej młodzieży można rozwijać, 
a dowiadujemy się też, jak to robią miasta nam 
przyjazne. Jestem przekonany, że także w przy-
szłym roku mieszkańcy Powiatu spotkają się na 
podobnej imprezie i wyniosą z niej tyle samo 
dobrych emocji, jak my. 

mi wymaga, by świeca „dojrzewała” 48 godzin, 
by uniknąć pęcherzy powietrznych. Świeca to 
cała magia. Jasne, że każdy może odlać wałek 
z jakiegoś surowca z knotem w środku, ale nie 
każdy może zrobić świecę, która będzie niepow-
tarzalna, ręcznie zdobiona. I nie każdemu się 
chce barwić świece kolorowanymi woskami, bo 
to trudniejsze, niż farabą. A nam się chce. .

Świece ze Sczytnicy znane są nie tylko 
w całej Europie, łącznie z Rosją, ale także za 

Oceanem – w USA, w Kanadzie... Małżeństwo 
Kujundżic poświęciło wypracowaniu tej pozycji 
niemal całe swoje dorosłe życie. – Ale my lubimy 
pracować, więc trudno mówić o poświęceniu 
– prostuje ............................ – Dla mnie praca 
– to moje SPA – uśmiecha się. Faktem jest, że 
kiedy wczesną jesienią sypiam po 3 – 4 godziny 
na dobę, to bywa trochę nerwowo, ale potem 

przychodzą troszkę mniej 
napięte dni. 

Kiedy odwiedziliśmy 
RADE w połowie lutego, to 
panowała tam... pełnia wios-
ny. Leciutkie pastelowe kolo-
ry, dywany kwiatowe, wielkie 
i małe świece z wzorami roz-
kwieconych łąk, ozdoby wiel-
kanocnych stołów, motyle... 

- Nie zatrudniamy agenc-
ja badania rynku – uśmiecha 
się .......................... Kujundzic. 
– Jesteśmy sami dla siebie 
najlepszą agencją, nie dlatego, 
że jesteśmy nieomylni, bo 
przecież wszystko się może 
zdarzyć, ale po tylu latach 

w tak specyficznej branży zyskuje się wiedzę 
płynącą z doświadczeń i intuicji. Wiemy, że 
naszymi świecami musimy trafić do ludzi, którzy 
mają przeróżne gusta, i do tych, którzy szukają 
prostych wzorów, klasycznych, i do tych, którzy 
lubią feerię barw, i do wszystkich innych, a 
wyrób musi być dostępny i przez powszechność 
występowania, i przez cenę. Każdy, któremu się 
nasza świeca spodoba powinien móc ją kupić. I 
to jest sedno naszego marketingu. 

To może być czekoladowe ciastko. Albo mo-
tyl. Może być jajko. Surowe, sadzone, albo na 
miękko. Może być dzbanek, i filiżanka i spodec-
zek, kwiat, ale może to być też Ostatnia Wieczer-
za. Cokolwiek to jest, zawsze pozostaje... świecą. 
Przynajmniej tak się dzieje w Szczytnicy.

A knot? Są i takie, które mogą sprawić, że 
pojemnik z ekologicznym olejem o specjalnym 
składzie będzie płonął przez wiele dni. Bo i sam 
knot jest niezwykły – składa się z dziesięciu 
tysięcy nitek z tworzywa, które służy także do... 
budowy jachtów. To jeden z wielu patentów Ra-
dovana Kujundżica.

- Przez te nasze 23 lata – wspomina 
....................... Kujundżic – ile to mogło być 
wzorów? Nie umiem policzyć, może z dziesięć 
tysięcy? Nie zajmuję się liczeniem wzorów, które 
były. Bardziej mnie interesują te, 
które będą. Nasza firma w pewnym 
sensie dyktuje mody na świece w 
Polsce, choć – co oczywiste – i my 
także musimy nadążać za ogólną 
modą. Tak się to bowiem dzieje, że 
wszystkie rynki w pewien sposób 
istnieją równolegle. Jeśli coś jest 
modne w odzieży, na przykład fio-
let, jako kolor, czy cyrkonie, jako 
ozdoby, to i u nas wprowadzamy 
takie elementy do wzorów, bo wi-
emy, że najbardziej wyrafinowani 
klienci będą takich właśnie po-
szukiwali.

Oczywiście, świece mają swoje 
„świecowe pory roku”, większy popyt panuje 
w okolicach Wielkanocy (wówczas wszyst-
kie świece figuralne zaczynają nagle znikać z 
półek), czy Bożego Narodzenia. Jest pora na 

Walentynki, Dzień Matki, Ojca, Babci, czy Dz-
iadka. I oczywiście – Święto Zmarłych, kiedy 
znicze i świece są towarem pierwszej potrzeby. 
Choć i w tym przypadku, poza wzorami ponad-
czasowymi są takie, które „wybuchają” w jed-

nym sezonie, a w drugim – już gasną. Jak to ze 
świecami bywa...

- Pamiętam nasze początki – mówi .................. 
– Przywieźliśmy z południa dokładnie 891 sztuk 
świec, bo na tyle wystarczyło nam pieniędzy. To 
była pierwsza nasza inwestycje w powstającą 
firmę. Właściwie jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, 
czy powstanie, a jesli tak, to jaka będzie? Kiedy 
je sprzedawaliśmy, to zrozumieliśmy, że to może 
być pomysł na życie. Jak się okazało, nie tylko 
nasze, bo w pewnym momencie dawaliśmy 
pracę członkom prawie 150 rodzin żyjących 
w okolicy. Różnie bywało, aż trzy lata temu 
zdarzyło się nieszczęście – pożar zniszczył 
doszczętnie wszystko, razem z najnowszymi 
maszynami. Wszystko. Ale nie zniszczył nas. 
Odbudowywaliśmy swoją pozycję, nawet na 

chwilę nie zatrzymując firmy, 
właściwie pracowaliśmy ni-
emal na zgliszczach.

Charakterystyczne dla 
całego rynku świec w Polsce, 
że w momencie, kiedy pożar 
strawił RADE, to ceny świec 
w hurtowniach poszybowały 
o 20% w górę, ale po krótkim 
czasie – gdy zorientowano się, 
że RADE nie 
o d p u s z c z a , 
ceny spadły 
do normalne-
go poziomu.

- Pro-
ducentów jest wielu – mówi 
...................... Kujundżic – ale my 
jesteśmy czołówką, co mówię 
bez fałszywej skromności. 
Może dlatego, że nigdy, nawet 
w najbiedniejszych czasach 
nie stosowaliśmy innych 
materiałów, niż optymalne. 
Zamienniki, „prawie tak samo 
dobre” są gorsze, bo każdy wie, 
że „prawie” – czyni różnicę. 
A my dbamy o swoją opinię i 
markę. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby 
mówiono „oni kiedyś byli dobrzy...”. Chcemy być 
lepsi, z sezonu na sezon. W niektórych sprawach 
jesteśmy jedyni, w innych – jesteśmy prekursora-
mi. Mamy wiele opatentowanych pomysłów, bo 
piranii na rynku nie brakuje i trzeba się chronić. 
Jako jedyni produkujemy świece, które zdobi-
one są wzorami identycznymi, jak kamionka 
bolesławiecka. To wymagająca technologia, bo 
poza szczególnymi rozwiązaniami chemiczny-

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

Świeca jest sztuką

Ale rok jubileuszu jest dla nas okresem nor-
malnej pracy, również związanej z kolejnymi eta-
pami remontu zamku, który jest perłą wśród pol-
skich warowni. Pozyskaliśmy z resortu kultury i 
dziedzictwa narodowego 300 tys. zł na kolejny 
etap remontu tego obiektu, tym razem – na re-
mont Baszty Sześciobocznej. Jej mury są mocno 
poobijane przez konary drzew. Kilka lat trwało, 
nim uzyskaliśmy zgodę na wycięcie 21 drzew w 
obszarze samego zamku i w jego okolicach. Sęk 
w tym, że część drzew rośnie na terenie miejskim 
(zamek jest nasz), ale część – na terenie rezerwa-
tu Góra Zamkowa, więc zgodę muszą wydawać 
inne instytucje, w tym Zarząd Parków Krajobra-
zowych, konserwator zabytków, służby ochrony 
środowiska, itp. Okazało się, że zebranie zgód nie 
jest łatwe, a w tym czasie – mury były uszkadzane 
w trakcie wiatrów. Sprawa wycinki drzew w tere-
nie zabytkowym i w obszarze parku krajobrazo-
wego okazała się koszmarnie trudna, w dodatku 
w przypadku dwóch drzew można je tylko „ogło-
wić” to znaczy – mocno przyciąć korony, bo ich 
pnie porasta bluszcz pospolity, który... jest sam w 
sobie rośliną chronioną.

Dzięki tym pracom na 800-lecie miasta zyska-
my kolejną atrakcję – odsłonimy w sporej części 
bryłę zamku na tyle, że będzie ją widać już z ryn-
ku miasta i z obwodnicy.

Wleń – najstarszy na Pogórzu!

Zamek – zabytek 
podwójnie chroniony, 

więc... bezbronny
dok. ze str. 1

Przed młodzieżą  
z Zawidowa ciekawa 

lekcja integracji 
W maju 40-osobowa grupa młodzieży z Za-

widowa, Chełmska Śląskiego, Görlitz i Bern-
stadt auf dem Eigen wyjedzie na obóz inte-
gracyjny do jednej z miejscowości na Pogórzu 
Izerskim. Tak miasto chce rozwijać relacje mię-
dzy szkołami i zaprzyjaźnionymi miastami zza 
Nysy Łużyckiej.

W maju ubiegłego roku w podobnym obozie 
integracyjnym uczestniczyli młodzi strażacy z 
Zawidowa i Bernstadt. W tym roku przyszedł 
czas na uczniów z zaprzyjaźnionych szkół - Za-
widowa, Chełmska Śląskiego, Görlitz i Bern-
stadt. Na oba projekty pieniądze pozyskało 
miasto, korzystając z unijnych programów 
wspierających integrację polsko-niemiecką. Na 
tegoroczny projekt pn. „Zaprzyjaźnić się i zro-
zumieć. Wyjazdowa lekcja integracji dla szkół 
polskich i niemieckich” środki spłynęły z Unii 
Europejskiej za pośrednictwem Euroregionu 
Nysa.

Dlaczego miasto inwestuje pieniądze we 
współpracę międzynarodową?

- Dzisiaj młodzież musi biegle zdobywać, se-
lekcjonować i przetwarzać informacje, komuni-
kować się w obcych językach, żyć w kulturowo 
innym świecie. To niełatwe zadanie. Wierzymy, 
że takie wyjazdy zbliżają do siebie rówieśników 
z Polski i Niemiec, zmniejszają dysproporcje i 
pokazują, że warto się od siebie uczyć – tłuma-
czy Robert Łężny, burmistrz Zawidowa

W ramach czterodniowego wyjazdu mło-
dzież uczestniczyć będzie w wycieczkach do 
atrakcyjnych miejscowości, quizach, zawodach 
i turniejach sportowych. Nie zabraknie konkur-
sów i okazji, by popisać się znajomością języka 
obcego.

Zdarzyło się na Pogórzu
Noworoczny koncert ponad granicami 

... z koroną w niebie...
Przecznica na słodko i z pomysłem

Warsztaty pączkarskie na dobry początek

Lubomierz przyjazny turystom

Jedno z najmniejszych miast w Polsce, a 
może najmniejsze w ogóle otrzymało tytuł 
„Gmina Przyjazna Turystom”, przyznany 
przez Kapitułę Programu „Dobre bo pol-
skie”. Z tego tytułu Lubomierz ma prawo 
używania godła programu w swojej ofercie 
promocyjnej, ale też znajdzie się w graficz-
nej wizualizacji p.t. „Piękna Polska – Twoje 
miejsce w Europie”.

Trudno ocenić, czy lepiej być mieszkańcem 
Pięknej Studni, czy zwyczajnych Studnisk 
Dolnych (gmina Sulików), która dawniej no-
siły taką właśnie nazwę. Dawna romantyczna 
nazwa nawiązywała do prawdziwej studni, z 
której dobywano wodę mającą ponoć właści-
wości uzdrawiające. Zjeżdżały się po tę wodę 
całe pielgrzymki ludzi, którzy wierzyli w jej 
moc. Przybywali ze Śląska, Czech i Saksonii, 
nic więc dziwnego, że była ona bogato zdo-
biona, bo przecież niezwykłą wodę trudno 

byłoby czerpać ze zwykłej studni... A potem 
wszystko się jakoś rozsypało... Albo woda 
przestała być tak cudowna, albo – co bardziej 
prawdopodobne – w ludziach zgasła wiata, że 
właśnie w tej studni jest ona taka niezwykła. 
W okresie I wojny światowej z dawnego „cu-
downego źródła” pozostały już tylko marne 
resztki, a po II wojnie światowej zniknęła już 
nawet nazwa „Schoenbrunn”, a pojawiły się 
Studniska, odzierając to miejsce z malowni-
czej legendy.

Mieszkam w Pięknej Studni...

Trojaczki z Rybnicy: pomóżmy małej Oliwce stanąć na nogi!



Kwartalnik  •  ECHA IZERSKIE  • „STOWARZYSZENIE LGD PARTNERSTWO IZERSKIE” •  Nr 21 (2014)
Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich4
Kwartalnik  •  ECHA IZERSKIE  • „STOWARZYSZENIE LGD PARTNERSTWO IZERSKIE” •  Nr 21 (2014)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 5

„... i tylko koni żal”... to słowa piosenki, ale 
już trochę nieaktualne, bo konie wracają! Dla 
miłośników hippiki, a precyzyjnie – rajdów i 
wycieczek na koniach mamy dobrą wiadomość 
– właśnie powstały nowe odcinki szlaków koń-
skich, na obszarze trzech stowarzyszeń. Szlaki 
przebiegają przez obszar Partnerstwa Izer-
skiego, Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie 
i Bory Dolnośląskie. Wszystkie są połączone, 

więc można zdecydować się na zorganizowanie 
jedno-, kilku- bądź wielodniowych wypraw po 
trasach opisanych dokładnie na mapach.

Nawet ci, którzy nie czują się nazbyt pewnie 
i obawiają się zabłądzenia, mając przy sobie 
komplet map nie mają szans się zgubić przy tak 
dokładnie przygotowanych mapach.

- To nie tylko 500 km szlaków dobrze ozna-
czonych przez specjalistów – powiedzieli 
uczestnicy spotkania, które zorganizowali Part-
nerzy projektu na terenie Stowarzyszenia LGD 
Partnerstwa Izerskiego – To także elementy 
baz i infrastruktury służącej tej turystyce, która 
przeżywa okres sanacji. Po długich dekadach, 
w których konie były uznawane za przeżytek, 
poza imprezami sportowymi i aukcjami, teraz 
wracają. Nie tyle do łask, ile do pracy. Już nie do 
orki i do wozów z węglem, ale pod siodło.

Na Pogórzu Izerskim pojawiają się też, i ho-
dowle koni rozmaitych ras (śląskiej, polskiej, 
islandzkiej), małe i większe stadniny, ale też 
coraz szersza oferta rajdów. W Stankowicach 
(gmina Leśna), w Radomicach, czy Modrze-

wiach (gmina Wleń), w Sobocie (gmina Lwó-
wek Śląski), i w kilku innych miejscach można 
zobaczyć spore końskie gromady, skorzystać z 
oferty turystycznej.

Goście konferencji, która kończyła projekt, 
a odbywała się w… powozowni (dawnej, dla 
uściślenia) pałacu Brunów pod Lwówkiem, dziś 
zmienionej na salę balową, o niezwykłej atrak-
cyjności, mówili o szlakach w Rumunii, czy 
Francji, trochę narzekając, nie zawsze słusznie.

Można powiedzieć, że dyskusja odbywała się 
„równolegle”. Jedni wyrażali swoją ogromną 
satysfakcję, że oznaczono tak wiele kilometrów 
atrakcyjnych szlaków, drudzy przestrzegali, że 
może się stać tak, że wędrówki konne będzie 
można prowadzić tylko wyznaczonymi szla-
kami, a przecież koń – to synonim swobody i 
wolnego wyboru. Tak można było zrozumieć 
wspomnienia koniarzy, którzy byli w Rumunii 
i w tamtejszych Karpatach wędrowali, gdzie 
chcieli, a u nas nie mogą, bo „jakiś niby park 
narodowy jest po drodze...” – powiedzieli z 
nieudawanym lekceważeniem. I we Francji też 
można jeździć konno od zamku do zamku, a u 
nas – nie. Podniosły się także głosy, że muszą 
nastąpić uregulowania prawne pozwalające na 
przekraczanie dróg publicznych, w tym dróg 
szybkiego ruchu. – Trudno niekiedy pokony-
wać drogi szybkiego ruchu, a takich jest coraz 
więcej – skarżyli się amatorzy wędrówki. I po 
lasach też należałoby swobodnie jeździć, bo 
przecież tam nie ma zagrożenia kolizji z samo-
chodami...

Ale byli i inni, którzy tonowali te roszczenia. 
– Fakt, że powstały szlaki jest optymistyczny i 
budujący – mówili. – To bowiem oznacza, iż 
każdy turysta, który niekoniecznie świetnie zna 
teren, może wziąć mapy i bezpiecznie wędro-
wać. A organizatorzy wędrówek w formule obo-
zów nie muszą się do końca trzymać kurczowo 
szlaków, jednak powinni myśleć o bezpieczeń-
stwie. Nie można bowiem swobodnie jeździć w 
obszarze lasów, gdzie trwa praca, są wyręby, itp. 
Nie można przekraczać dróg szybkiego ruchu 
w miejscach atrakcyjnych dla koniarzy, bo to 

się może skończyć dramatycznie i musiałoby 
się tak skończyć. Kolizja auta i konia ma wynik 
przesądzony – nikt z tego nie wyjdzie cało.

- Leśnicy będą pomagać i chcą pomagać – pa-
dło ze strony przedstawicieli nadleśnictw i dy-
rekcji lasów państwowych – a jeźdźcy powinni 
podporządkować się przepisom. Jest miejsce na 
dobry, wartościowy dla wszystkich kompromis, a 
wytyczenie tych 500 km szlaków stanowi najlep-
szy tego dowód. Burmistrz Wlenia, B. Mościcki 
odniósł się do niektórych wypowiedzi wprost i 
stwierdził, że nie ma żadnych przeszkód, by wę-

drówki konne odbywały się drogami gminnymi, 
czy śródpolnymi i jakiekolwiek obawy w tym 
względzie są niezasadne, ale... do fundamental-
nych obowiązków organizatorów takich inicja-
tyw należy przede wszystkim myślenie o bezpie-
czeństwie, a potem – o atrakcjach.

Sławomir Trojanowski, Jerzy Ślusarczyk, 
Leszek Banach i Tadeusz Łozowski, najbliższy 
nam (geograficznie, bo Nadleśniczy Lwówka 
Śląskiego) otrzymali za współudział w tworze-
niu szlaków symboliczne upominki. 

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego 
Dolnośląskiego Dyrektor Jacek Kaszuba i Urzę-
du Marszałkowskiego Lubuskiego Józef Giem-
za – powiedzieli publicznie, iż są zbudowani 
efektami pracy Partnerstw i uporządkowaniem 
sporej sfery oferty turystycznej, które – jeszcze 
nieśmiało, ale stale – wciąga wielu zaintereso-
wanych niekonwencjonalnym spędzeniem wol-
nego czasu. Zadeklarowali, że po pomyślnym 
zakończeniu tego etapu łatwiej będzie apliko-
wać o środki, bo widać, że są one dobrze wy-
korzystywane.

Zdaniem marszałek Sejmu każdy kto choć raz 
był w Górach Izerskich na pewno do nich wró-
ci. – Tam jest po prostu pięknie – podsumowa-
ła marszałek Kopacz.

Poseł Zofia Czernow nie kryła zadowole-
nia z bardzo dużego zainteresowania wystawą. 
Oprócz licznego grona zaproszonych gości , 
min. Wojewody Dolnośląskiego  Marka  Skoru-
py,  Posłów i Senatorów, Przedstawicieli Lasów 
Państwowych, Starostów Powiatu Lwóweckiego 
i Lubańskiego, Burmistrzów Gmin , współor-
ganizujących wystawę, na uroczystość przybyli 
przedstawiciele lokalnych społeczności oraz 
wielbiciele tego pięknego zakątka Polski.  Nie 
zabrakło w ich gronie dziennikarzy Polskiego 
Radia, a wśród nich Marka Niedźwiedzkiego z 
Radiowej Trójki.

 - Każda okazja i metoda promocji jest 
dobra, a Sejm to miejsce, gdzie przewija się 
mnóstwo ludzi. Także w staraniach o środki 
zewnętrzne na rozmaite projekty związane czy 
to z rozwojem sportu, czy turystyki w tym re-
gionie, łatwiej mi będzie rozmawiać, bo ci, któ-

rzy jeszcze w Górach Izerskich nie byli będą już 
wiedzieli, co to za miejsce – dodała posłanka.

Szczególnym gościem uroczystości był Pan 
Julian Gozdowski, twórca Biegu Piastów i suk-
cesu Polany Jakuszyckiej. W trakcie swojego 
wystąpienia opowiadał o początkach organi-
zacji narciarstwa biegowego w Jakuszycach i 
aspiracjach Stowarzyszenia Bieg Piastów oraz 
Szklarskiej Poręby uczynienia z tego miejsca 
europejskiego centrum narciarstwa klasyczne-
go i areny mistrzostw świata.

Bardzo miłym akcentem był prezent, jaki 
otrzymał Pan Julian Gozdowski od leśników, 
czyli wielkoformatową fotografię z ubiegłorocz-
nego Biegu Piastów, ukazującą go w roli koman-
dora biegu na tle ogromnej liczby zawodników 
tuż przed startem, które specjalną dedykacją 
opatrzyła Marszałek Ewa Kopacz.

Wystawa połączona jest  kolportażem wielu 
materiałów promocyjnych i informacyjnych o 
Górach Izerskich, Polanie Jakuszyckiwej, zabyt-
kach i ciekawych miejscach, godnych odwie-
dzenia.

Wystawa fotografii  w Sejmie  
„Góry Izerskie – Polana Jakuszycka”  3-8 lutego 2014 r.

Zawidów policzy 
swoje zabytki

Do końca marca potrwa tworzenie Gminnej 
Ewidencji Zabytków w Zawidowie, rozpoczęta 
w pierwszych dniach lutego br.

Po jej zakończeniu okaże się ile obiektów 
o walorach historycznych istnieje na terenie 
gminy. Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami - zabytek to nierucho-
mość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, 
będące dziełem człowieka lub związane z jego 
działalnością i stanowiące świadectwo minio-
nej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie 
leży w interesie społecznym ze względu na po-
siadaną wartość historyczną, artystyczną lub 
naukową. 

Obiekty, które zostaną uznane za zabytkowe 
zostaną sfotografowane, a każdy będzie posiadał 
swoją mini-mapkę. Będą także szczegółowo opi-
sane. Zyskamy szczegółową wiedzę o pamiątkach 
historii w naszym mieście – mówi Anna Traczyk, 
pracownik Urzędu Miejskiego w Zawidowie. 

Dariusz „Noe” Miliński wypływa

Arka w Pławnej
Arka Noego – idea Dariusza Milińskiego, ar-

tysty malarza i aktora już niebawem „wypłynie” 
na szerokie wody, to znaczy – będzie przyjmowała 
pierwszych gości. Trwa już wyposażanie jej 
wnętrz i zapewne przed wakacjami wszystko 
będzie już czynne. Towarzyszyliśmy jej bu-
dowie od prawie samego początku, pisaliśmy 
obszernie o postępach prac, napiszemy też, 
kiedy już będzie całkiem gotową atrakcją gminy 
Lwówek Śląski. Dziś – tylko przypomnienie o 
tym, że powstaje, że jej wnętrza mogłyby być 
scenografią do niejednego filmu z piratami w 

tle. Powrócimy do niej w czerwcowym wydaniu 
„Ech Izerskich”.

Zdarzyło się na Pogórzu

Konie wracają 

W pałacowej powozowni o wędrówkach na końskim grzbiecie 

Grudza - piękniejsza
Inicjatywa jednego z mieszkańców Grudzy 

sprawiła, że powstało efektowne miejsce wido-
kowe, przy którym mogą zatrzymać się turyści 
odwiedzający ten fragment Pogórza Izerskiego, 
ale także mogą odsapnąć mieszkańcy wsi i oko-
lic 

Zenon Zatchiej podjął się projektu ,,Przy-
stanek widokowy Grudza”. Celem jest „wzrost 
atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich”, 
ale rozumiany bardzo lokalnie. Stąd świetnie 
widać nie tylko spory fragment poprzez Po-
górza, ale  i Gór Izerskich oraz cząstkę pasma 
Karkonoszy.

Operacja została zrealizowana w ramach 
Programu osi 4 Leader działania 413 ,,Wdra-
żanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu 
Małych Projektów objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
Zadanie zrealizowane zostało z udziałem środ-
ków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Rozmowy przy gotowaniu zupy

Smacznie w Sulikowie 
Czy zupa może budzić skrajne emocje? Do 

niedawna – głównie w dowcipach i filmikach 
promujących działanie przeciw przemocy, w 
których pojawiała się kobieta z podbitym okiem 
i napis – „... bo zupa była za słona...”. Ale odkąd 
rozpoczęto organizować na Pogórzu Izerskim 
(a dokładnie – w Sulikowie) Mistrzostwa Euro-
py w Zupie – to emocje są już jakościowo zu-
pełnie inne.

Zupa bowiem stanowi wyzwanie nie tylko 
dla kucharzy i smakoszy, ale też literatów, mi-
łośników folkloru, autorów fraszek i tekstów 
piosenek oraz wielu innych profesji i pasji. Któż 
bowiem wcześniej zdołałby wymyślić, że „Zupa 
łagodzi obyczaje” (jak muzyka – przyp. aut.), 
albo odrobinę pikantne, jak to w przypadku 
zup bywa „Lepsza zupa w garnku, niż żeberka 
u sąsiadki”, aż do daleko idących stwierdzeń, że 
„żal zupę ściska”. 

- Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury – 
twierdzi Grzegorz Żak, jego dyrektor i pewnie 
wie dobrze, co mówi, bo to on jest autorem idei 
Mistrzostw – nad grzybową zdobywali się na 
przeróżne refleksje, mające swoje korzenie w 
rozmaitych powiedzeniach, a przystosowywa-
nych adekwatnie do sytuacji:  – „Komu w drogę 
– temu zupy”, czy „Nie ma co płakać nad rozla-
nym kapuśniakiem”.

Są wśród nich zachwycające swoją prostotą i 
trafnością: - „Rosół ma wielkie oczy”, albo „Pa-
suje jak wół do gulaszowej”, czy też „Co dwie 
chochle, to nie jedna”. Są i wielce ryzykowne: 
„Panu Bogu rosół, a diabłu – ogórkową” (bo 
kto wie, co kto lubi), czy też „Nie pożądaj zupy 

bliźniego swego”. Są i powiedzenia natury to-
warzysko-prewencyjnej – „Darowanej zupie 
w składniki się nie zagląda”, lub głębokie (jak 
garnek 50-litrowy) refleksje w rodzaju  – „Czym 
grochówka na młodu naciągnie, tym na starość 
trąci”.

Można powiedzieć, czegokolwiek byśmy w 
życiu nie tknęli – to i tak jest o zupie.

A sulikowskie zupy w ostatniej edycji Mi-
strzostw sięgały granicy wyobraźni i apogeum 
doskonałości, jak „wileńska polewka grzybowa”, 
ze Wschodu rodem, czy „zupa estragonowa”, 
której przepis przywieziono z obszaru dzisiej-
szej Rumunii, gdzie wciąż jest podawana z ra-
zowym chlebem. „Zupa cygańska” i „Cygańska 
kwaśnica sołtysowej” ma swój określony w 
samej nazwie rodowód, „Kociołek bałkański” 
– także, bo przecież wziął się od mieszkańców 

dawnej Jugosławii. Ciekawa, bo miejscowa, była 
„Zupa głodomora”. Fakt, że nie wygrała, wzbu-
rzył autorów przepisu, którzy napisali żarliwy 
protest do jury. Na tyle wciągający (jak zupa), 
że postanowiliśmy przytoczyć niektóre frag-
menty:

„(...) Biorąc pod uwagę regulamin Zupy/
chcemy wykrzyczeć, że werdykt – do  d...(...), bo 
szkoda naszego zachodu, gdy werdykt inny, niż 
wola narodu (...) nakarmiliśmy wielu, bo porcji 
było dwieście/ a i tak jej zabrakło, bo chętnych 
było jeszcze (...)”.

Jury swego werdyktu nie zmieniło, ale trudno 
się dziwić trudnościom w ocenie, bo do wspo-
mnianych zup doszły jeszcze „Zupa Wulkanicz-
na” i „Pomidorowa”, banalna tylko z nazwy, bo 
z opisu technologii gotowania wynikało, iż „Po-
midorowa – aromat i smak, spróbować musisz, 
bo szczęście smakuje tak”. 

Nie zdobylibyśmy się na skosztowanie zupy 
„wulkanicznej” po przestudiowaniu przepisu, 
z którego wynikało, iż składnikami bł m.in. 
kamień łupany, kamień kruszony i kamień go-
towany”, ale kucharz uchylił rąbka tajemnicy 
i zdradził, że skoro „wulkaniczna” to z dodat-
kiem (poza innymi) topionego (co oczywiste), 
bo nazwa zobowiązuje. Dobrze, że nie dodał 
magmy... Też w płynie.

Czego dodano do „Zupy miłości” – boimy 
się domyślać. Wprawdzie w przepisie podano, 
iż sporo tam było czosnku, w co trudno uwie-
rzyć, znając walory tego warzywa. Składnikiem 
było też białe wino, w co już uwierzyć łatwiej, a 
przygotowała to młoda małżeńska para, mająca 
zapewne niedługie, ale intensywne doświadcze-
nia w takim „gotowaniu” (cokolwiek to może 
znaczyć).

Z kronikarskiego obowiązku informujemy, 
że: sulikowskie mistrzostwa będą organizowa-

ne także w tym roku i warto zarezerwować so-
bie prawo udziału, a w ostatnich wzięło udział 
większość sołectw tej gminy.

Efektem Mistrzostw była też piosenka Grze-
gorza Żaka, której może nie wypada śpiewać 
przy dzieciach, niemniej warto przytoczyć 
choćby we fragmentach, bo wtedy łatwiej sobie 
wyobrazić, czym może być zupa...

„Rozglądałem się raz bystro po wszechświecie
by oczami brzuch napełnić pusty zgoła
gdy ujrzałem ją kwitnącą niby kwiecie
apetycznie rozebraną do rosołu
 (a dalej autor „poszedł w szczegóły)
Włosy miała, jak makaron dwujajeczny
i miseczki, z których z dawna w gminie słynie 
człek by łyżką jadł, to fakt jest dziś bezsprzeczny
więc ugotuj proszę zupę mi Maryniu
 ... bo to piosenka o ... zupie Maryni

Kto chce poznać całą piosenkę (i Marynię 
osobiście, na deser), ten powinien pojawić się w 
stosownym czasie w Sulikowie. My tam z pew-
nością przyjedziemy. Do Maryni i jej zupy.

Wielką popularność zdobył swego cza-
su spektakl „Rozmowy przy wycinaniu 
lasu”, w którym kilku „prostych” ro-
botników leśnych gawędzi o życiu. Kie-
dy rozmawialiśmy z dyrektorem GOK 
w Sulikowie, Grzegorzem Żakiem o 
jednej z inicjatyw tego środowiska – 
„Mistrzostwach Europy w Zupie”, wy-
obraziliśmy sobie, jak byłoby pięknie, 
gdyby tak, jak we wspomnianym spek-
taklu, m.in. Janusz Gajos i Franciszek 
Pieczka toczyli na sulikowskim rynku 
rozmowy o zupie. Początek scenariu-
sza już jest napisany, przez życie i pra-
cowników Ośrodka.

Okładka Kroniki Sejmowej

Jan Czarnecki, bo to o nim mowa jest bodaj 
ostatnim z żyjących mistrzów gry na cymbałach 
wileńskich. To ważne, bo poza nimi są jeszcze 
cymbały „rzeszowskie”, nieco inaczej zbudo-
wane. Niezorientowani nie widzą specjalnej 
różnicy, ale dla znawców pomylenie jednych i 
drugich jest profanacją podobną do tej, gdyby 
pomylono fortepian z pianinem. Koncertujący 
już nieczęsto Jan Czarnecki (spotkaliśmy i słu-
chaliśmy go w trakcie koncertu w Sulikowie) 
może być „prezentowany w rozmaitych ka-
tegoriach”, bo to i osadnik na tych ziemiach, i 
kombatant, i jeden z nielicznych absolwentów 
„Narodowej Szkoły Snajperów”, krótkiego kur-
su strzeleckiego, jaki ukończył, nim wcielono 
go do II Armii Wojska Polskiego.

- Jako młody człowiek marzyłem o akorde-
onie, ale nikogo nie było stać na kupno takiego 
instrumentu, a że muzyka zawsze była w moim 
domu, skończyło się a cymbałach – wspomina 
pogodnie. A akordeon też opanował świetnie, 

tyle, że nieco później, już po wojnie. Do tego 
doszła też harmonijka ustna. Rodzina wspo-
mina, że w sposób niepowtarzalny grając na 
tym ostatnim instrumencie wyznaczał rytm 
ruchami języka. Nikt się tego nie zdołał odeń 
nauczyć, bo trudno nawet powiedzieć, jak on 
to robił.

- Ten egzemplarz cymbałów, na którym gram 
teraz ma spory życiorys, bo pochodzi z 1945 r., 
jakoś się uchował – mówi J. Czarnecki. – Stru-
nowe cymbały są trochę kapryśnym instrumen-
tem, ale oddającym najlepiej ducha tej muzyki, 
jaką znam i lubię. Ona może być i niezwykle 
delikatna, i zadziorna. Ma duszę i charakter po-
wiedział.

Grał w tle toczących się cichych rozmów i 
bez trudu przebijał się do swoją muzyką nawet 
do tych, którzy zajęcia byli dyskusjami. Kilkoro 
młodych śmiałków próbowało też swoich sił, 
ale rezygnowali po kilku uderzeniach – to jed-
nak jest trudne.

Spadkobierca tradycji Jankiela

Na wileńskich cymbałach

Dok. ze str. 1
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Zamek Gryf przejęty przez Fundację o oryginalnej nazwie – 
Idź i Ty Czyń Podobnie otwiera się dla turystów.

niu dosłownym, bo mury rozsadzane korzeniami drzew i rozmy-
wane wodą groziły osunięciem się po kilkusetmetrowej skarpie, a 
to przecież najstarszy kamienny zamek w Polsce! Jest już uratow-
any, bo kosztem milionów złotych wzmocniono mury, a ostatnio 
(o czym mowa w tym wydaniu „Ech”) wycięto niektóre drzewa i 
bryła zamku jest już świetnie widoczna.

Zamek Gryf w Proszówce zyskał nowego zarządcę – Fundację 
„Idź i Ty Czyń Podobnie”, która po kilku latach zastoju otwi-
era obszar bazaltowego wzgórza, na którym stoi zamek dla 
zwiedzających. Nawet w przypadku ruin pałacu w Wobromowie, 
który wydaje się być trudny do uratowania, czy odbudowy doko-
nano przynajmniej prac przy wycince drzew i odsłonięto resztki 
tego obiektu. Podobne prace sygnalizuje nowy właściciel pałacu 
w Skale, a remont i odbudowa pałacu Rajsko właściwie już się 
kończy. Może się więc okazać, że jeszcze w trakcie najbliższych 
wakacji Pogórze Izerskie wzbogaci się o kilka nowych atrakcji. 

Jej najstarsza córka ma dziś 84 lata, najstarsza pra-pra-wnucz-
ka – 16. Ale rodzina jest spora i bardzo rozgałęziona, więc jeden 
z prawnuków ma dopiero 1,5 roku. Sama urodziła czternaścioro 
(!) dzieci. Ale na początku XX w. w malutkich wsiach Wileńsz-
czyzny, gdzie wtedy mieszkała, to natura decydowała, które z 
nich się uchowa, a które – nie. Uchowało się ośmioro – Leonar-
da, Marian, Elżbieta, Teresa, Edward, Jarosław, Florian i Wła-
dysław, zwany Dziunkiem, bo zawsze przecież  był najmłodszy. 
Nadal jest najmłodszy – ma tylko 63 lata. 

Do Feliksy Cybulskiej z Wojcieszyc w gminie Stara Kamienica 
trafiliśmy dzięki sołtysowi wsi, Henrykowi Karasińskiemu. Spo-
tkaliśmy się na setnych urodzinach u innego nobliwego miesz-
kańca Kotliny Jeleniogórskiej, któremu wtedy właśnie „strzelała 
setka”. I usłyszeliśmy, że żyje w okolicy, trzymając się wciąż w 
świetnej kondycji kobieta z jeszcze dłuższym życiorysem. 

I to jest prawda – Pani Feliksie w dniu Święta Niepodległości 
Stanów Zjednoczonych (4. lipca 2014 roku) „strzeli” dokładnie 
105 lat.

Mieszka w parterze domu, którego piętro zajmuje syn z rodzi-
ną, ale żyje niemal samodzielnie, bez konieczności sprawowania 
nieustannej nad nią opieki. Wprawdzie seniorce gotuje się obia-
dy i przygotowuje bardziej skomplikowane posiłki, bo i wzrok 
słabnie, i słuch nie jest już imponujący. Ale żywością umysłu 
i dobrą pamięcią mogłaby zaimponować niejednemu młod-
szemu, nawet o dwa pokolenia. Sama się ubiera, myje, sprząta 
przy sobie, a jako pedantka z urodzenia nie przepuści żadnemu 
pyłkowi. – Mama widzi słabo – mówi syn, Władysław – ale jak 
firanka ma jakąś niepotrzebną fałdkę, to zobaczy ją z drugiego 
końca pokoju. Jak ona to robi – pojęcia nie mam.

Samodzielnie też uprawia króciutkie spacery przy domu, co-
dziennie osobiście przepiera własną bieliznę, schylając się nad 
wanną (i prostując bez trudu, co z reguły bywa trudniejsze). 
Czytać już nie zdoła, ale telewizję ogląda i – jak większość te-
lewidzów – denerwuje się czasami tym, co płynie ze szklanego 
ekranu.

Nie używała przez całe życie innych kosmetyków, niż krem 
„Nivea” (mogłaby być żywą reklamą tej marki, bo twarz ma bar-
dzo gładką, jak na wiek i życiowe przejścia). Wyjątek zrobiła na 
swoją „setkę”, bo było sporo gości i – jak każda kobieta – uległa 
presji kosmetyczki. Miała i starannie zrobioną fryzurę i stosow-
ny makijaż. – Natańczyłam się za wszystkie czasy – wspomina 
– nawet z księdzem, bo też przyszedł. Ludzie się bali, że dostanę 

zawału, a ja – że oni za mną nie zdążą... – uśmiecha się do wspo-
mnień. Ostatnio, po złamaniu nogi, z tańcami trzeba sobie dać 
spokój, ale są przecież także inne radości życia.

Na pytanie: co trzeba robić, żeby się tak długo i tak świetnie 
trzymać? – ma prostą odpowiedź. – Właśnie – robić trzeba! – 
mówi bez wahania. - Pracowałam ciężko przez całe życie. I na 
Wileńszczyźnie (wieś Kłodniki, gmina Lipniszki, powiat Lida, 
województwo Nowogródek – recytuje). Nie było też lekko po 
przyjeździe do Wojcieszyc, po tym, jak nas Ruscy z naszej wsi 
wyrzucili. Właściwie nie wyrzucili od razu, tylko dali do pod-
pisu akt przyjęcia ich obywatelstwa. A że myśmy nie chcieli, to 
pokazali, żebyśmy ładowali się do pociągu. Szczęśliwie – to był 
pociąg na zachód, a nie na wschód... 

Przyjechali na Ziemie Odzyskane w 1946, od razu do Woj-
cieszyc. Objęli 12 hektarów, ale na tak stromych stokach, że do 
dojenia krów zawsze było pod górę, a z wiadrami pełnymi mleka 
trzeba było nieomal zbiegać. A potem przyszedł „rok kolektywi-
zacji - 1952”, ich hektary zostały „uspółdzielczone”, a oni musie-
li się nająć do pracy na dniówkę na gruntach nowopowstałego 
gospodarstwa. Długo to nie trwało, w 1956 znowu dostali z po-
wrotem swoją ziemię. Wszelkie ustrojowe rewolucja mają to do 
siebie, że najczęściej wszystko wraca do zdrowje normy, chociaż 
czasu szkoda.

W rodzinnych Kłodnikach też lekko nie było. Kiedy wybuchła 
wojna, w domu pełno było tzw. drobiazgu, dzieci miały raptem 
po kilka lat. Mężczyzn wszystkich „wcięło” – jedni poszli do 
wojska na front, a inni - do lasu, do partyzantki. Nie dość, że 
nie było komu w polu robić, to jeszcze trzeba było im jedzenie 
do lasu nosić. We wsi zostały dzieci i kobiety. Ile i jakie wojska 

przechodziły wtedy przez wieś – trudno spamiętać, bo byli i Ro-
sjanie, i Ukraińcy. Niejeden raz stawiali wszystkich mieszkań-
ców pod ścianami, wyciągali karabiny i już się wydawało, że to 
koniec. Kiedyś przyszedł jakiś w mundurze i powiedział: – Wy-
noście się z domów, bo będziemy wieś palić. To wyszli wszyscy, 
wynieśli meble i czekali. Nie spalili – trzeba było z powrotem 
wnosić. Wtedy właśnie na kilka dni zaginęła jedna z córek, wów-
czas nastolatka. Nasłuchała się, co też wojskowi robią z kobieta-
mi i schowała się w jakiejś szafie. Siedziała w niej dwa dni...

W życiu Feliksy Cybulskiej nigdy nie brakowało emocji i pra-
cy, choć i nigdy za bogato nie było. – Ale nigdy nie brakowało 
ani chleba, ani mleka dla dzieci – mówi stanowczo, a dzieci przy-
takują. Zawsze były oczkiem w głowie, nawet jak psociły. Jak już 
podrosły trochę i powinny same rozumieć co złe, a co dobre, 
to musiały uważać, żeby nie podpaść pod ciężką rękę (i laskę), 
ale można powiedzieć, że zostały wychowane bezstresowo, we-
dług całkiem współczesnych zasad, bez klapsów i wymówek. Co 
nie znaczy, że mogły robić to, co chcia-
ły. Mogły robić to, co chciała Mama. I 
wtedy wszystko było, jak trzeba. Ot, 
taka rozumna demokracja na domowy 
użytek.

A dla matki dziecko zawsze będzie 
tylko dzieckiem. Kiedy jeden z jej sy-
nów, mający wówczas 74 lata nie radził 
sobie z układaniem odzieży w szafach, 
to mu pomagała, mimo, że jego rodzeń-
stwo usiłowało perswadować, że może 
w końcu się tego nauczy. – Jak się nie 
nauczył, to się nie nauczy, a pomóc 
dziecku trzeba – odpowiadała krótko. 
„Dziecko” też nie protestowało.

Zawsze była w pracy. – Tutaj było już 
trochę lżej, ale w Kłodnikach pracowa-
liśmy tylko rękami, sierpem i cepem. 
Taka tam była mechanizacja. I może 
w tym tkwi jedna z przyczyn zdrowej 
długowieczności? – Mam małe ręce, 
ale spracowane – mówi bez narzeka-
nia. – Narobiły się przez to życie... – Jak 
Mama miała 90 lat, to wciąż jeszcze 
przygotowywała wieńce dożynkowe – 
wspominają dzieci. - Splatała słomę tak 

ciasno, że nikt teraz tego w Wojcieszycach nie potrafi. I nikt tak 
nie upilnuje już porządku, jak to robiły one na wiejskich zaba-
wach, cztery kobiety z koła gospodyń wiejskich. Kiedy na potań-
cówce zaczynał się szum, to jak one weszły na salę, to nie potrze-
ba było żadnej milicji – wspominają dawni balowicze. – Nikt tej 
czwórce nie fiknął.

Pani Feliksa nie przepada za lekarzami i lekarstwami. Wpraw-
dzie polubiła raphacholin, bo wątroba swoje lata ma. I niekiedy 
trzeba łyknąć małe pół pastylki na nadciśnienie, ale z lekarstwa-
mi lepiej nie zaczynać, bo skończyć trudno. - Słonina, cebula i 
zimna woda z kranu – mówi. – To świetna dieta. A włosy choć 
teraz myje szamponem, to przez większość życia wystarczało im 
szare mydło. Może dlatego są tak gęste i piękne? Do dziś w jej 
menu króluje woda prosto z kranu. Nie uznaje takich „wynalaz-
ków”, jak „kubusie”, „coca-cola”, nawet wymyślne mineralne też 
jej nie podchodzą. Natomiast niezależnie od okoliczności przed 
snem musi wypić choćby z pół kubka zwyczajnej zimnej wody, 
ze swojego kranu.

- Nasz dom, w którym rządziła i wciąż rządzi Mama zawsze 
był i pozostał otwarty – mówią jej dzieci. – To, że ciężko pra-
cowała, że sama zaprzęgała konie do wozu i sama powoziła, to 
jedno. Ale kiedy pojawiali się goście, to zawsze miała dla nich 
choćby troszkę czasu i poczęstunek. A konie lubiła bardzo, swe-
go czasu hodowała je nawet, do dziś na ścianie jej mieszkania 
wisi obraz koni w galopie.

Owdowiała w połowie swego życia. Miała wtedy 57 lat i wszyst-
ko nagle zwaliło się jej na głowę. Ale ta krucha z pozoru kobie-
ta poradziła sobie bez większych problemów. Dziś jej najbliższa 
rodzina to czworo żyjących dzieci, 15 wnucząt, 19 prawnucząt 
i sześcioro pra-pra-wnuków. Ich żon, kuzynów i członków dal-
szej rodziny nikt nie jest w stanie zliczyć. Gdyby zorganizować 
zjazd rodzinny, to z pewnością nie pomieściliby się wszyscy na 
podwórku, chociaż wcale nie jest małe.

105!

Na monidle, mającym prawie sto lat rodzice Jubilatki, matka, ma-
cocha i ojciec – Florian. Obraz uchował się w wojennej zawierusze 
i z pietyzmem przechowywany jest w domu.

Feliksa Cybulska, marzec 2014, przy swoim ulubionym fotelu

Z dziećmi – Teresą i Władysławem

Z synem Władysławem i prawnuczkiem, 1,5-rocznym Mate-
uszem

Wszystko widać hak na dłoni, pod warun-
kiem, że... zejdziemy pod ziemię. W Przecznicy 
(gmina Mirsk) pojawił się nowy, oryginalny tu 
pomnik. Na zwałowisku bazaltowych głazów 
stanął górniczy wózek. Podobny możemy wi-
dzieć w gminie Warta Bolesławiecka, ale tam jest 
on pomnikiem po zamkniętej kopalni wapienia.  
A w Przecznicy jest rodzajem drogowskazu, 
że powstała i działa (już od schyłku ub. roku) 
niezwykle oryginalna atrakcja turystyczna – 
podziemna trasa szlakiem dawnych kopalń w 
Krobiicy, Gierczynie i Przecznicy. Każdy dziś 
może przejść „śladami dawnego górnictwa 
kruszców” i obejrzeć ślady kopalń, które ist-
niały tutaj od połowy XVI w.! Tuzin stanowisk 
i zlokalizowane między nimi punkty widoko-
we pozwolą na cofnięcie się w przeszłość o ok. 
600 lat... „Psi Grzbiet”, „Święty Karol”, „Wielkie 
Pocieszenie”, to nazwy niektórych z kopalń na 
trasie wędrówki. W „Psim Grzbiecie”, nieopo-
dal Gierczyna wydobywano rudę cyny od 1590 
roku aż do lat 50-tych XX wieku. Musiała to być 
katorżnicza praca, skoro tutejsze rudy zawierają 
od 0,1 do 2% cyny. Jeszcze w końcu lat 70-tych 
ub. wieku planowano ponowne uruchomienie 
tych kopalń, z raportów wynika, że przewidy-
wano, iż dla opłacalności takie przedsięwzięcia 
należy zakładać, że przyjdzie wydobywać, także 
metodą odkrywkową (!) do DWÓCH MILIO-

Nie tylko pomnik

Najciekawsze 
jest pod ziemią

NÓW TON RUDY ROCZNIE ...  Można sobie 
tylko wyobrazić, jak wyglądałyby okolice Mir-
ska i Świeradowa i czy łatwo byłoby tu skusić 
turystów. Szczęśliwie dla turystyki i spokoju 
tego obszaru w początku lat 90-tych zaniechano 
wszelkich badań nad możliwością wznowienia 
prac górniczych, a rozpoczęto krótko później 
przymiarki do turystycznego wykorzystania ko-
palń. A to już jest całkiem inna, i nieporównanie 
bardziej kolorowa bajka...            

Jak opowiedzieć o dramacie, na opis którego 
brak słów? Tzw. rzeź wołyńska” jest bowiem fak-
tem historycznym, a historia rozpisała precyzyj-
nie i bezdyskusyjnie – kto tam był ofiarą, a kto 
katem. I – to dodatkowe trudności – jak o tym 
wszystkim opowiedzieć, nie budząc demonów, 
w sytuacji, kiedy Ukraina walczy o swoją nie-
podległość i integralność z wojskami państwa, 
z którymi Polacy w tamtym czasie też mieli 
bardzo skomplikowane relacje. Jak to wszystko 
opisać kilka dekad po tym, kiedy polscy biskupi 
napisali do niemieckich słynny list, w którym 
zawarli tezę: „wybaczamy i prosimy o wybacze-
nie”, a przecież wtedy, kiedy ten list pisano, nie 
minęło nawet półwieku od II wojny światowej, 
wywołanej przez Niemców, w której Polska nie 
tylko straciła część swoich terytoriów, ale – co 
ważniejsze – sześć milionów obywateli?

Organizatorzy wystawy i dyskusji „Wołyń - 
czas zagłady”, sulikowski GOK, postawił przed 
sobą wyjątkowo trudne zadanie. I nie obyło się 
bez kontrowersji, bowiem wernisażowi wysta-
wy towarzyszył wykład, którego autor zdecydo-
wanie nieodpowiednio rozłożył akcenty między 
refleksją, a słowną agresją. Okazało się jednak, 
że niezależnie od jego intencji bardziej wytono-
wani okazali się słuchacze. Uznali bowiem, że 
jest tragiczna prawda historyczna, o której nie 
można zapominać i konieczność myślenia o 
przyszłości bez potrzeby szukania odwetu przy 
każdej nadarzającej się okazji. O tym, gdzie jest 
„punkt równowagi” między nimi – każdy musi 
zdecydować sam, ważąc i wiedzę, i nadzieję.

A wystawa stała się też okazją do spotkań 
uczniów okolicznych szkół z wieloma ludź-
mi, którzy byli świadkami różnych zdarzeń 
na Wschodzie. Potrafili się też dzielić swoimi 
wspomnieniami z pierwszych tygodni pobytu 
na Ziemiach Odzyskanych. Z pewnością ta roz-
mowa była lekcją historii zdecydowanie ciekaw-
szą od szkolnej, nie ujmując nic nauczycielom, 

Lekcja historii najnowszej 

Wołyń – czas zagłady 

którzy przecież nie zawsze mają czas i „progra-
mowe możliwości”, by historię najnowszą Pol-
ski i Polaków zaprezentować z tymi wszystkimi 
niuansami, bez których trudno ją zrozumieć, nie 
tylko nastolatkom. 

Pokazać zamki 
Uważni obserwatorzy procesu rewitalizacji zabytkowych 

budowli, często o średniowiecznym rodowodzie z pewnością 
pamiętają, że początki ich prywatyzacji przynosiły przeróżne 
efekty. Część pałaców (jak w Biedrzychowicach, czy Książęcy 
we Wleniu) trafiło w dobre ręce. Pierwszy przypadł Urzędowi 
Marszałkowskiemu, który wyłożył (i wykłada) na istniejącą 
tam szkołę duże pieniądze na sukcesywne prace rewitaliza-
cyjne. Drugi został kupiony przez prywatnego inwestora i jest 
dziś bardzo urokliwym hotelem. Inne, jak dwór w Maciejowcu, 
przechodziły z rąk do rąk i najczęściej kolejny właściciel nie miał 
serca lub pieniędzy do inwestowania. Kolejne, jak Skała, czy Gryf 
popadały w coraz większą ruinę. 

Potem koło fortuny się odwróciło, było nieco lepiej, później 
znowu gorzej. Ale... ostatnie kilkanaście miesięcy można oceniać 
z optymizmem.

Wyjątkowo trudnej pracy podjęli się prywatni właściciele 
zamku Świecie i ta budowla wygląda coraz lepiej - wzmacniane są 
mury, po kolei remontowane poszczególne fragmenty warowni. 
Zamek w Łupkach, górujący nad Wleniem, będący własnością 
komunalną znalazł się w stanie „przedzawałowym”, w rozumie-

Wleński zamek widać doskonale nawet z centrum miasteczka 
i z pewnością będzie to impuls do rozwoju i samego Wlenia, a też 
do wzrostu liczebności turystów odwiedzających odbudowany w 
ogromnej części pałac Lenno – własność prywatną, ale dostępną 
dla gości.

Wolbromów. Trudno powiedzieć, czy będzie go można 
odbudować, ale zniknęły chaszcze, które zasłaniały całkowicie 
resztki tej ciekawej budowli. 

Wojcieszyce – „wieś stara, jak świat”, ale dysponująca wszystkimi nowinkami współczesności. Z jednej bowiem strony stwier-
dzono, że penetrowali te ziemie ludzie z epoki... mezolitu, czyli – bagatela – z okresu między 8 a 4 TYSIĄCE lat przed naszą erą, 
z drugiej zaś – wieś posiada w miarę sukcesywnie uzupełniana swoją witrynę w internecie. A przecież ślady kultury łużyckiej, z 
przełomu epoki brązu i epoki żelaza, to znaczy z okresu sprzed tysiąca lat przed naszą erą są tu ujawnione w sposób bezapela-
cyjny, aczkolwiek z maleńkich fragmentach narzędzi i naczyń. Najgłośniejszym zdarzeniem w historii Wojcieszyc okresu ostat-
niego było znalezienie prawdziwego skarbu średniowiecznego, ukrytego w końcu XIII wieku, a odnalezionego w 1975 r. (co dla 
naszych młodszych Czytelników nie stanowi zapewne większej różnicy, ale dla historyków – owszem. Wykopano tu wówczas 
248 monet, denarów, oboli i tzw. brakteatów, były wybijane w mennicach i polskich, i krzyżackich, i czeskich. 

Dziś wieś, leżąca w gminie Stara Kamienica jest związana także – ze względu na układ komunikacyjny – z Jelenią Górą i 
Szklarską Porębą.

W rozmowie z Panią Feliksą 
towarzyszyli nam jej syn, Włady-
sław Cybulski, córka Teresa Jasińska 
i wnuczka, Teresa Jancurewicz, a 
na chwilę dołączył też jeden z pra-
wnuczków, półtoraroczny Mateusz.

Pałac w Łagowie. Dłuższy czas pozostawał bez troskliwego 
właściciela, ale chude lata w historii tego obiektu już się skończyły, 
zarówno Pałac jak i przyległe zabudowania są obecnie bardzo 
pieczołowicie odnawiane i jeszcze w tym roku – jak można sądzić 
– cały kompleks obiektów będzie otwarty dla zainteresowanych 
gości. 

Czy wiecie, że...
Będzie obchodził w tym roku 800-lecie istnienia? To jedna ze starszych, a właściwie 

– najstarszych wsi na Pogórzu, bo kolejne ledwo co ukończyły 700 lat, ale... – Podobno 
nasza wieś założona została przez plemię Bobrzan – powiedział starosta lwówecki, Józef 
S. Mrówka, jeden z najbardziej znanych fanów Strzyżowca, inicjator przeróżnych imprez 
i atrakcji. Nie uchyla się przy tym przed osobistym wysiłkiem – co roku na jednym ze 
swoich pól kosi zboże ręczną kosą, żeby na dożynki były – jak się należy – snopy, a nie 
kostki słomy.
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Kościoły Pogórzaz pieniędzy Stowarzyszenia, dwie tablice multimedialne, za kil-
kanaście dni instalujemy trzecią, tym razem w sali przedszkola, 
żeby najmłodsi mogli płynnie przechodzić do szkoły.

Na pytanie, czy szkoła „stowarzyszeniowa” różni się jakoś od 
„samorządowej” dyrektorka odpowiada bez wahania: - Biegu-
nowo. Relacje z rodzicami zacieśniły się nieporównanie, dla na-
uczycieli ta szkoła jest nie tylko miejscem ich pracy, bo wszyscy 
wiemy, że każdego dnia musimy udowadniać swoją przydatność 
dla całej wsi, a nie tylko uczyć dzieci. Stąd sami nauczyciele pra-

cowali przy budowie placu zabaw, a nie uchylamy się też przed 
przyjmowaniem rozmaitych interwencji w sprawach ważnych 
dla starszych, bo we wsi przecież nie ma kogoś w rodzaju Rzecz-
nika Spraw Konsumentów, a problemy ludzi starszych w rela-
cjach z agresywnymi czasami handlowcami są takie same, jak w 
miastach. Poza szkołą właściwie nie uzyskają przecież porady w 
przypadku jakiegoś konfliktu. Zresztą – podjęliśmy się też zajęć 
dla seniorów „60+”. Po okresie niedowierzania, że coś takiego 
może być przydatne, babcie i dziadkowie naszych uczniów przy-
chodzili na zajęcia jeszcze pilniej, niż wnukowie. Już dopytują, 
czy nie będzie drugiej edycji, są zainteresowani zarówno ręko-
dzielnictwem, jak i informatyką.

Kadra szkoły ma też plany rozwojowe, wprawdzie jeszcze nie-
śmiało artykułowane, bo przecież i budynek, i teren wokół należą 
do gminy, ale... Gdyby udało się wspólnie z życzliwym Urzędem 
Gminy i Miasta pozyskać z jakiegoś programu środki na rozbu-
dowę obiektu, to powstanie – POTRZEBNEGO – tu gimnazjum 
byłoby kolejnym etapem. Powiększenie przedszkola „aż się prosi”. 
– My tu nie musimy niczego udawać – wyjaśnia A. Lelko. – Dla 
najmłodszych las, łąką, bezpieczne i zdrowe miejsce do zabaw 
jest tuż obok nas, więc myślę, że udałoby się nam wypromować 
nasze przedszkole, a wielu rodziców (nie tylko z Włodzic) chęt-
niej widziałoby gimnazjum u nas, niż w mieście. 

Na pytanie, czy (abstrahując od kwestii płacowych) lepiej pra-
cuje się w szkole „stowarzyszeniowej”, czy „samorządowej” dy-
rektor Anna Lelka odpowiada bez wahania: - Zdecydowanie w 

tej pierwszej. Musimy wypełniać wszystkie kuratoryjne wymogi, 
ale sposób i metody pozostają już naszą sprawą. I nauczycie-
le mają wiele swobody w realizacji swoich zadań, i ja mogę w 
ramach finansowych możliwości podejmować bieżące decyzje 
optymalnie i racjonalnie, od ręki. To, co postronnym wydaje się 
„uprawnieniem władzy” jest w rzeczywistości „obowiązkiem 
władzy”, niemniej  możemy kreować wartościowej rozwiązania 
rozstrzygając wątpliwości na miejscu i od razu, nie tonąc w ta-
siemcowych uzgodnieniach.

A we Wleniu...
Z niespełna 12 mln zł rocznego budżetu Wlenia grubo 

ponad 4 mln zł przeznaczone jest na utrzymanie oświaty. 
Subwencja nie pokrywa kosztów, jak w większości pols-
kich gmin. Stopniowa regulacja rozmaitych problemów 
pozwala na delikatny retusz tej proporcji, ale nie likwidu-
je problemu. Można zmienić status szkoły w Pilchow-
icach na filialną, co pozwala na drobne oszczędności, ale 
co można zmienić jeśli w tej szkole w ŁĄCZONYCH kla-
sach 2/3 bywa razem... DZIEWIĘCIORO UCZNIÓW? 
Nauczyciele nie mają godzin, więc zdarzało się, że trzeba 
było dopłacać do średniej krajowej w niektórych grupach 
i po 40 – 45 tys. zł, bo takie są przepisy. Dramatycznie zm-
niejsza się liczba uczniów, śladowo tylko – liczba nauczy-
cieli. Wleń nie jest odosobnionym przypadkiem – takich 
miejscowości jest znacznie więcej, trendy demograficzne 
są oczywiste i „czekanie na cud” przez nauczycieli i rodz-
iców może być najgorszym z możliwych rozwiązań. 

Rząsiny 
- Zagrożenie likwidacją naszej szkoły było nie tylko realne, 

właściwie decyzja w tej sprawie została podjęta przez samorząd 
– wspomina sołtys Rząsin, Stanisław Czajewicz. – Poprosiliśmy 
o rok zwłoki. Nie dlatego, by odwlec egzekucję, tylko żeby przy-
gotować się do jej przejęcia przez zakładane, głównie w tym celu 
stowarzyszenie przyjaciół wsi. I... szkoła nadal istnieje, dzieci się 
uczą, rodzice przebąkują, że może by tak i gimnazjum...

Rząsiny to spora wieś, ok. 500 mieszkańców, ale dzieci – jak 
wszędzie powoli ubywa. Dziś to placówka dla 35 uczniów w kla-
sach 1 – 6, ale i 25 – w oddziałach przedszkolnych. Rewolucja 
związana z przejęciem sześciolatków do szkół dla Rząsin nie ma 
znaczenia, co najwyżej – odrobinę zmienią się proporcje.

Wiejska społeczność uratowała szkołę dla dzieci, miejsca 
pracy dla zdecydowanej większości nauczycieli, ale stało się coś 
ważniejszego. Dawniej we wsi mówiono o tej placówce „szkoła”, 
dziś się mówi „nasza szkoła”. I to nie jest zdawkowe.

- Istniejemy dla dzieci i rodziców, ale po trosze także dzięki 
rodzicom – mówi dyrektor, Tadeusz Deptuła, jeszcze niedawno 
pracujący w szkole w Niwnicach pod Lwówkiem. Szef Stowa-
rzyszenia, sołtys, Stanisław Czajewicz także jest doświadczonym 
nauczycielem z Jeleniej Góry. Obaj świetnie znają słabości i wa-
lory systemu oświaty, obaj znajdują wspólny języka z rodzicami 
dzieci. Obaj też podkreślają, że burmistrz gminy Gryfów Śląski i 
cały samorząd jest też elementem tego sukcesu.

- Oddano nam budynek szkolny – wspominają – ale w mar-
nym stanie. Burmistrz mógł powiedzieć: „wzięliście, to remon-
tujcie”. Ale gmina wzięła na siebie remont dachu, bo tego byśmy 
nie udźwignęli. A rodzice z kolei wykorzystują czas szkolnych 
przerw w nauce na malowanie i konserwację, bo to przecież jest 
„ich szkoła”.

- A nauczyciele? – pytamy.
- Niech sami powiedzą – pada odpowiedź. I rzeczywiście, na-

uczyciele nie uchylają się od refleksji. Nie ukrywają, że stracili na 
płacach połowę, a właściwie więcej. Nie chroni ich już Karta Na-
uczyciela, czego żałują najmniej. – Mamy pracę – mówią – a w 
dodatku zdecydowanie więcej satysfakcji (wprawdzie pozamate-
rialnej), niż koleżanki i koledzy w szkołach samorządowych. Tu 
nie trzeba specjalnie dyscyplinować dzieci, bo nikt nie kopie po 
ścianach (przecież to tato je malował), ani nie rzuca kamieniami 
w okna (bo to nasze szyby). St. Czajewicz wspomina moment, 
kiedy jakiś urwis szarpał się z drzewkiem. – Powiedziałem wte-
dy, że przecież to sadził jakiś twój kolega... Usłyszałem tylko „ja 
bardzo przepraszam...”. I skończyło się.

Oczywiście – rzeczywistość nie jest słodka. Nauczyciele mają 
(póki co, bo to się zmieni) umowy na czas określony, od wrze-
śnia do czerwca, co z pewnością jest niekomfortowe, szczególnie 
gdy porównują swoje uposażenia z sąsiednimi placówkami. Ale 
zostali ci, którzy naprawdę chcą uczyć, a nie tylko pracować w 
szkole. I doceniają to rodzice, postrzegają radni, jak m.in. Wi-
told Mikos, który dwoi się i troi w działalności w rozmaitych 
stowarzyszeniach.

- Dyrektor ma pozornie wygodniejszą pozycję, niż w szkole 
samorządowej – mówi T. Deptuła. – Gdybym źle oceniał pracę 
któregoś z nauczycieli, mogę mu po prostu podziękować, bez są-
dów pracy, komisji, kuratorium, itp. Faktem jest, że szef stowa-
rzyszenia może też tak samo mnie pożegnać bez trudu, jeśli jego 
zdaniem zacznę się opuszczać w pracy. Ale to jest jakiś rodzaj 
normalności, z którym się wszyscy musimy pogodzić. Ale jeśli 
uznam, że z postępów w nauce wynika, że przyda się dodatkowa 
godzina jakiegoś przedmiotu, to ją po prostu wprowadzam w 
porozumieniu ze stowarzyszeniem, a nie muszę tego przeprowa-
dzać na sesji Rady Gminy i Miasta

- Nie boję się o wyniki nauczania – mówi St. Czajewicz. – 
Wcale nie dlatego, że tu panuje jakaś ostra kontrola, czy rywa-
lizacja. Wszyscy wiedzą, co do nich należy i robią, co do nich 
należy. W małych szkołach wyniki będą wtedy, kiedy ludzie chcą 
pracować, niezależnie od tego, czy w klasach jest 15, czy 25 osób. 
W pierwszym roku łączyliśmy klasy bojąc się o finanse. Teraz 
wiemy już, że stać nas na to, by dzieci z klas 2 i 3, czy też 4 oraz 
5 uczyły się w osobnych oddziałach.

Dzieci w szkołach, także na Pogórzu Izerskim, ubywa. Nauczyciele najczęściej wchodzą w konflikt z samorząda-
mi, chcąc chronić swoje miejsca pracy, sekundują im rodzice dzieci, z różnych wprawdzie powodów, ale mają też 
swoje argumenty – dziecko jest bezpieczniejsze, gdy uczy się blisko domu. Na to trzeba mieć pieniądze z subwencji 
oświatowej, bo gmin z reguły nie stać na dopłacanie z własnych budżetów do szkół. Rady zaczynają likwidować 
szkoły, ale... nie wszędzie. Czasami alternatywą dla likwidacji jest przejęcie szkoły (jako publicznej, albo i niepu-
blicznej) przez stowarzyszenia. To trudne rozstrzygnięcie, ale jeśli wszyscy zainteresowani potrafią zdobyć się na 
racjonalne kompromisy – kończy się sukcesem. Jaka jest cena i wartość tego sukcesu – zapytaliśmy w dwóch takich 
szkołach – w Rząsinach (gmina Gryfów Śląski) i Włodzicach (gmina Lwówek Śląski), bo one przed takim egzami-
nem stanęły. I go zdały.

Publikujemy te teksty nie tylko dlatego, żeby pokazać, że w dwóch wsiach to się udało. Demografia jest nieubła-
gana i sukcesywnie przed takimi problemami będą stawać kolejne wsie i kolejne szkoły. Mogą organizować prote-
sty, ale mogą wziąć też sprawy w swoje ręce.

Włodzice Wielkie
W 2012 roku władze Lwówka Śląskiego podjęły decyzję o li-

kwidacji szkoły we Włodzicach Wielkich, która już wcześniej (od 
2002 r.) miała status szkoły filialnej SP w Zbylutowie, odległej o 
kilkanaście kilometrów. Protesty rodziców i nauczycieli okazały 
się bezskuteczne, władze nie przystały też na „odroczenie egze-
kucji”, więc osobom zainteresowanym dalszym istnieniem szkoły 
zostało już wówczas raptem kilkanaście tygodni na załatwienie 
wszystkich spraw formalnych, które – w urzędniczej procedurze 
– mogłyby trwać miesiącami, a przynajmniej – do października, 
co byłoby ostatecznym wyrokiem na istnienie placówki.

- Koczowaliśmy właściwie w urzędach, głównie wrocławskich 
– wspomina dyrektor, Anna Lelko. – Samą naszą obecnością nie-
jako wymuszaliśmy szybsze wertowanie wniosków, załączników, 
statutów, itp. Musieliśmy niemal równolegle zakładać Stowarzy-
szenie rozwoju wsi Włodzice, by ono mogło być „organem” dla 

nieistniejącej właściwie już szkoły. Ale udało się. Dostaliśmy do-
kumenty na kilkadziesiąt godzin przed nowym rokiem szkolnym 
– 28 sierpnia 2012. 

Dziś we Włodzicach uczy się 49 uczniów, a ponad 20 dzieci 
chodzi do przedszkola, choć ośmioro z nich nie jest objętych 
subwencją.

- Oczywiście, że nie było łatwo – wspomina dyr. A. Lelko. – Mu-
sieliśmy sami znaleźć pieniądze na naprawę pieca c.o. i przeróżne 
remonty w budynku, który otrzymaliśmy od gminy w użyczenie, 
sukcesywnie porządkować sprawy formalne, rozwikływać wyjąt-
kowo trudne kwestie pracownicze. Trudne, bo część nauczycieli 
była zatrudnionych w Zbylutowie, a uczyła też we Włodzicach, 
część u nas – a uczyła w Zbylutowie, a tamtejsza szkoła stała się 
wówczas filią lwóweckiej „trójki”. Ale niemal wszyscy nauczyciele 
uchronili swoje miejsca pracy, choć na nieporównywalnie mniej 
korzystnych warunkach. Z grona tych, którzy odeszli, część zna-
lazła zatrudnienie, więc obyło się bez ogromnych dramatów, 
jakim jest utrata pracy przez dużą grupę ludzi o specyficznym 
zatrudnieniu w niewielkim środowisku.

We Włodzicach dziś tylko dwójka nauczycieli pracuje na peł-
nym etacie (co oznacza wymiar 22 godzin), kolejne cztery mają 
prawie pełne, a dalsze cztery osoby mają ok. połowy etatów, ale 
akurat te mają także – w większości – możliwość podjęcia do-
datkowej pracy. Nauczyciele wprawdzie mają umowy na czas 
określony, ale łącznie z wakacjami, tyle, że ich wakacje trwają 
miesiąc, od połowy lipca do połowy sierpnia, a w części pozo-
stałego okresu organizują też letnie kolonie we Włodzicach dla 
zainteresowanych dzieci.

- Realizujemy jednocześnie kilka programów unijnych – infor-
muje dyrektor A. Lelko – choćby: Mała szkoła – wielkie możliwo-
ści”, „Przedszkole dla wszystkich” i – skierowany do nauczycieli 
program kształceniowy „Inspirująca szkoła we wsi”. To pozwala 
na pracę w dodatkowych godzinach, ale też na zakupy choćby 
drobnych pomocy szkolnych czy elementów wyposażenia. I 
co chyba najważniejsze – zachęca nauczycieli do podnoszenia 
kwalifikacji, uczestnictwa w kursach, itp. Jeździmy na szkolenia 
zdecydowanie częściej, niż w okresie istnienia tej szkoły jako sa-
morządowej.

- Chcę, żeby ta szkoła była nowoczesna – mówi A. Lelko – więc 
inwestujemy, i w wiedzę, i w sprzęt. Mamy już 13 komputerów, 
zakupionych ze środków „projektowych” i 6 laptopów kupionych 

O dobre miejsce dla dobrej szkoły

W oświacie – dynamicznie

Sielanka? – Zdecydowanie nie – mówi T. Deptuła. – Oczywi-
ście brakuje nam pieniędzy na unowocześnienie placu zabaw, 
na sprzęt do pracowni komputerowej, tablice multimedialne, na 
laptopy dla nauczycieli, żeby mogli prowadzić dzienniki elektro-
niczne... Mamy nadzieję, że jakoś to kiedyś pozyskamy. Niestety, 
różne programy europejskie oferując środki dla szkół, kierują 
to raczej na programy „miękkie”, a nie na zakupy sprzętu. Ale 
sprzęt, aczkolwiek absolutnie niezbędny, nie jest pierwszą warto-
ścią szkoły, tylko uczniowie i nauczyciele.

- Całe życie spędziłem w szkole – mówi St. Czajewicz. – Irytuje 
mnie wiele wdrażanych i zapowiadanych zmian, bo większość z 
nich pozostawia na marginesie uwagi te sprawy, które – moim 
zdaniem – są fundamentalne. Żeby kierować oświatą w skali 
kraju, trzeba być wizjonerem z doświadczeniem i umieć prze-
widywać dalekosiężne skutki podejmowanych rozstrzygnięć. 
Jakoś takich ludzi w resorcie nie widać. Każdy jest nowatorem 
i odkrywcą, a jakoś nie widać „korczaków”, którzy po prostu 
chcieliby rozumieć dzieci i widzieć ich przyszłość w dynamicz-
nej rzeczywistości. Jedni – dla przykładu – chcieliby likwidować 
gimnazja, drudzy – utrzymać, a mało kto potrafi się oderwać od 
partyjnego myślenia na „tak lub nie” i rozważyć – gdzie je można 
usytuować, by zagubiony trochę szóstoklasista nie trafiał w mało-
przyjazne dla niego środowisko. W biznesie jest tak, że jeśli ktoś 
popełni dużą pomyłkę, to bankrutuje. W zarządzaniu centralną 
oświatą niestety ta reguła nie obowiąuje. A my?... nie poprawimy 
całego świata, ale udało się nam - w trudnych warunkach – stwo-
rzyć optymalnie dobrą szkołę w Rząsinach. 

We Włodzicach Wielkich mieszka 389 osób, we Wło-
dzicach Małych – 288. Jak na prawie 700-osobową 
społeczność liczebność szkoły nie jest zbyt wielka, ale 
to prawdziwy obraz demografii, której problemy do-
tykają wszystkie miejscowości w kraju.

Biblioteczka Izerska 

Zapowiedzi czytelnicze

Kronika z wieży Ratusza – 
Lubomierz 

Ta książka jeszcze nie wyszła z drukarni, a już wzbudza wiele 
emocji. „Lubomierz – Kronika z wieży Ratusza” jest wspólnym 
dziełem dwójki autorów, Polaka i Niemca, a właściwie trójki 
twórców, przy czym trzeci... nie żyje od wielu dziesiątek lat.

Historia jest powstawania jest skomplikowana. W trakcie re-
montu ratuszowej wieży w Lubomierzu, w kuli znaleziono no-
tatki – uporządkowane zapiski kronikarskie Lubomierza z okre-
su 1802 – 1837, uzupełnione w 1874 r. Zapis daleko odbiega od 
współczesnej „niemczyzny” i trudno byłoby tę treść zrozumieć. 
Ale... w tym samym czasie w Lubomierzu spotkali się dwaj męż-
czyźni, zbiegiem okoliczności wychowywujący się w tym samym 
domu. Zbigniew Dygdałowicz (dziś jeleniogórzanin) oraz Egin-
bert Fastnach, mieszkający w Niemczech. Pierwszy w tym domu 
mieszkał po, a drugi – przed II wojną światową. Przyjechał, by 
odwiedzić miejsce, w którym żył i pracowałjego ojciec – lubo-
mierski weterynarz. A że gość potrafił przeczytać staroniemiecki 
tekst, więc go przetłumaczył...

- Postanowiłem wydać tę kronikę w formie albumiku – mówi 
Z. Dygdałowicz. – Przytoczymy oryginalny tekst, przetłuma-
czymy na współczesny niemiecki, a także na polski. Niezależ-
nie bowiem od tego, 
iż dotyczy fragmen-
tarycznych dziejów 
miasta, które uważam 
za swoje, przytacza 
tak wiele szczegółów, 
zupełnie nieznanych, 
nieopisanych w żad-
nych oficjalnych pu-
blikacjach.

Na przykład – na-
pisano w kronice „z 
wieży”, iż w okresie 
9 czerwca - 16 sierp-
nia 1813 r. (w trakcie 
kampanii napoleoń-
skiej) przebywało w 
miasteczku dokładnie 
51.934 (!) mężczyzn i 
314 koni. O kobietach 
nie pisano, bo to był 
czas wojny. Ze względu na fakt, iż wyżywienie takiej masy ludzi 
było trudnym do opisania problemem finansowym władze mia-
sta okładane kontrybucjami ogłosiły w pewnym momencie nie-
wypłacalność. Wówczas władze wojskowe uznały, że warto jest 
zastosować poważne narzędzia i... zamknęły w lochach Lwówka 
Śląskiego burmistrza, miejskiego podkomorzego (dzisiejszy – 
skarbnik gminy) i kilku rajców (tu padają nazwiska nieszczęśni-
ków).

Napisano też o pożarach, które dręczyły miasto, aż dwanaście 
ich wybuchało od 1426 do 1802 r., przy czym w trakcie ostatnie-
go w centrum miasteczka ocalało ledwo 6 domów, a w obszarze 
„dolnego rynku” – jeszcze kilka. Reszta padła ofiarą płomieni...

O tym, co jeszcze zapisano w „Kronice z wieży Ratusza” każdy 
z zainteresowanych Czytelników będzie się mógł dowiedzieć z 
lektury ksiązki, która będzie najpewniej wydana w II kwartale 
2014 r. Ozdobiona rycinami i rysunkami stanie się z pewnością 
„białym krukiem” w Biblioteczce Pogórza Izerskiego. 

Najnowsza książka o Pogórzu!
Można powiedzieć, że powstała urocza książka wspomnie-

niowa o Uboczu, co może odrobinę dziwić, bo współczesnym 
się wydaje, iż pisanie o jakiejkolwiek wsi nie jest specjalnie 
pasjonujące. A jednak...

Tyle, że sprawa jest skomplikowana, bo autorem tej ksiązki, 
napisanej zresztą po angielsku jest... Niemka, mieszkająca w 
...amerykańskim Teksasie! A nie wiedzielibyśmy o niej, gdyby 
nie polski naukowiec, który – wprawdzie mieszkając daleko od 
Gryfowa Śląskiego – założył stronę internetową, opisując ją jako 
„greiffenberger”, bowiem jest fanem Gryfowa w ogóle, ale jego 
przeszłości – szczególnie.

Może i to banalne stwierdzenie, że świat się kurczy ostat-
nio w nieprawdopodobnym tempie, ale – jak się okazuje – ta 
„kurczliwość” dotyczy nie tylko przestrzeni, ale i czasu.

Stronę www.greiffenberger.pl polecamy wszystkim, którzy 
lubią Gryfów, albo jeszcze nie wiedzą, jak bardzo można tę 
miejscowość polubić. A inne tajemnice Gryfowa będzie można 
poznać podczas zbliżającej się konferencji historycznej, o której 
mowa w innym miejscu tej gazety. 

„Searching The Ruins”, Ilse Bettina Hunger, styczeń 2014

...i w Olszynie
Zmiany w oświacie nastąpiły w tym mieście półtora roku 

temu – zlikwidowano wówczas jedną ze szkół. – Mamy 
teraz trzy szkoły podstawowe, jedno gimnazjum i jedno 
przedszkole – mówi burmistrz, Leszek Leśko i choć sytu-
acja demograficzna jest tak trudna, jak wszędzie, to nie ma 
żadnych obaw, że mogą nastąpić jakieś zmiany w stanie po-
siadania. W przedszkolu mamy nawet kilkuosobowy „nad-
komplet”, bo w czterech grupach zapisane jest 108 dzieci, 
a powinno być sto, ale nadwyżka jest nieduża, bo przy na-
turalnej przy małych dzieciach, malutkiej absencji sprawia, 
że nie ma problemów z pracą. Przy szkole podstawowej w 
Biedrzychowicach, podobnie jak przy obu szkołach miej-
skich funkcjonują „zerówki”, część dzieci odejdzie z nich do 
pierwszych klas w rytmie nakazanym ustawą, ale i tu nie 
przewidujemy żadnych problemów. Decyzja sprzed półtora 
roku była wymuszona sytuacją demograficzną, ale była wy-
starczająca, by rozstrzygnąć nasze problemy z organizacją 
oświaty. 

Od pewnego czasu publikujemy zdjęcia kościołów istnie-
jących na Pogórzu Izerskim. Chcielibyśmy bowiem pokazać 
naszym Czytelnikom, jak rozmaite są to budowle, w jakim 
zróżnicowanym stylu były wznoszone, że następowały niekie-
dy ich przejęcia przez ewangelików, katolików, i in. A przede 
wszystkim chcemy pokazać te budowle, które mimo wojen i 
kataklizmów przetrwały setki lat i są najbardziej trwałymi po-
mnikami historii tych ziem. 

Gronów. Filialny, pw. MB Królowej Polski. Najprawdopodob-
niej pierwszy (katolicki) kościół stanął w tym miejscu z XIII w., 
pisano o nim już w 1346. Po pożarze (XVII w.) odbudowano go 
już jako ewangelicki (1800-1801). Dziś znów katolicki, ale z za-
chowanym wystrojem charakterystycznym dla konstrukcji świą-
tyń ewangelickich (m.in. drewniane empory z 1839 r.).

Łagów. Filialny, pw. św. Antoniego. Wzniesiony pierwotnie jako 
późnoromański przed 1346 r., przebudowany w XVI w.. Ale w mu-
rach świątyni zachowały się portale z róznych okresów przebudo-
wy, m.in. późnogotycki z początku XVI w. renesansowy z końca 
XVI w. oraz elementy zdobień klasycystycznych z 1782 r,

Włodzice Wielkie. Dwa kościoły parafii pw. św. Michała Ar-
chanioła, w tym jeden z XVI w.

Rząsiny. Kościoł pw. MB Ostrobramskiej, powstały w XVIII w. 
jako ewangelicki, co widać do dziś, choćby po nieco „przysadzi-
stej” sylwetce.

Zbylutów. Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP, wznie-
siony najpeawdopodobnie4j w XIII w., jako kamienna budowla, 
przebudowany w XV w. Wtedy nawę główną podparto ośmio-
bocznym, kamiennym filarem, podtrzymującym późnogotyckie 
sklepienie. Do tego kościoła powrócimy, bo jego wnętrze jest 
niezwykle ciekawe. 

Zbylutów

Włodzice Wielkie

GronówTrójca
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- Lato – to czas pierścionków i bransoletek, 
jesienią przychodzi pora na wisiory, naszyjniki 
i broszki. Ale są też przedmioty, które nie tracą 
swojej popularności przez cały niemal rok, to 
przytulanki, etui, breloki.

Tworzywem może być włóczka i guziki, 
skrawki filcu i cekiny, nie ma to większego zna-
czenia, bo przede wszystkim liczy się pomysł i 
intuicja. 

Zaczęło się od misiów. A wcześniej – od sza-
lików. Już od czasów szkolnych „Czarnej Loli”, 
dziś z Wojcieszyc (piszemy tak, bo najłatwiej 
z twórczynią skontaktować się pocztą elektro-
niczną pod takim właśnie adresem – czarnalo-
la@gmail.com, albo lolaartstudio@wp.pl.

Ale i tak wszyscy wiedzą, że chodzi o Olgę 
Jaros.

Rękodzielnictwo tak wciągnęło autorkę tych 
pierwszych prac, że pożegnała zawód fizjotera-
peutki, szalenie angażujący, co w konieczności 
opieki nad małymi dziećmi w domu nie da-
wało szans na pogodzenie obowiązków. Ale to 
nie znaczy, że odpoczywa wyobraźnia – wręcz 

odwrotnie. Podsuwa 
pomysły, które wydają 
się nieprawdopodob-
ne, jak choćby... pier-
niki filcowe, ozdoby 
nawiązujące do wyglą-
du takich słodkości, 
a będące rękodziełem 
z całkiem innego su-
rowca. Może być także 
„piernikowe” etui, breloki z piernika, itp.

- Z pewnością rękodzielnictwo nie może być 
obecnie jedynym sposobem na życie – mówi – 
choć internet pomaga w tym szalenie. Prawie 
400 znajomych, którzy zarejestrowali się na tej 
witrynie i wypatrują nowości daje odrobinę po-
czucia bezpieczeństwa. A jeśli do nich dołożyć 
kilkanaście galerii, w których można zobaczyć i 
kupić te prace, to pasja i hobby zaczynają mieć 
powolutku także ekonomiczny sens.

Przed ludźmi (nie ukrywajmy – głównie ko-
bietami) stają poważne dylematy, kiedy trzeba 
się zdecydować, czy należy kupić filcową brosz-

kę-chmurkę, czy wybrać spomiędzy kilkunastu 
wzorów breloka-sowy? Inna sprawa, że trudno 
jest mówić o tym, czy sów jest kilka, czy kilka-
naście, bo w internetowym sklepie LoliArtStu-
dio nie ma dwóch takich samych przedmiotów, 
Nie ma wzorów, w ścisłym tego słowa znacze-
niu, każdy wyrób jest jedyny w swoim rodzaju, 
nawet jeśli nazwy są takie same.

Wystarczy siąść przed monitorem kompute-
ra, wpisać właściwy adres i przed oczyma poja-
wi się kolorowy świat z włóczki...

Każda biżuteria ma swój czas...

Chcemy po raz kolejny potwierdzić tę 
opinię. W poprzednim tekście zamieściliśmy 
zdjęcia takich pomników, ale jest ich zdecy-
dowanie więcej, o czym świadczą kolejne dwa, 
z Gronowa w gminie Zgorzelec i Ubocza w 
gminie Gryfów Śląski. Oba stanęły w schyłku 
drugiej dekady XX w., liczą więc niemal sto lat, 
a mimo upływu tak długiego czasu na wielu z 
nich bez żadnego trudu można odczytać naz-
wiska młodych mężczyzn, którzy z wojny na 
Pogórze już nie wrócili. A może – korzystając 
z pomocy i informacji naszych Czytelników – 
udałoby się skompletować pełną informację o 
takich pomnikach? Będziemy czekali na sygnał i 
podpowiedź – w jakiej jeszcze wsi one istnieją? 

Na zdjęciu – pomnik żołnierzy poległych w I 
wojnie światowej w Gronowie.

Magdalena rusza 
na Pogórze

Jej obraz zawisł już w Galerii Jednego Obra-
zu w Gryfowie Śląskim, trwają rozmowy o wy-
stawie na Zamku Czocha, potem w planach są 
gminy okalające Lubań. Magdalena Litwińczuk 
wspólnie z Marzeną Staliś (która m.in. w Gry-
fowie prowadzi pracownię plastyczną, a teraz 
wspiera Magdę, jedną ze swoich podopiecz-
nych, w realizacji kolejnych wystaw) wspomina, 
jak kiedyś stanęła przed nią w progu pracowni 
wysoka dziewczyna i powiedziała, że chce ma-
lować.

- Postawiłam ją przed sztalugą, dałam farby 
i postawiłam krzesło, a potem zabrałam się za 
swoje zajęcia – mówi M. Staliś. – Dopiero póź-
niej okazało się, że Magda oczekiwała konkret-
nej porady, a ja uznałam - trochę pochopnie - że 
poradzi sobie sama. Krzesło też było przesadą, 
bo to trudny „model”.

Ale Magdalena Litwińczuk bardzo chciała 
malować i te „wysokie progi” wcale jej nie znie-
chęciły. – Uznałam, że tak ma być, ale jednak 
szybko wróciłam do „kuchni”.

Niezupełnie do kuchni, ale do... garnków. 
Rozmaitych, bo właśnie one, ten stały motyw 
martwej natury, pozwalają wyrobić adeptowi 
malarstwa i rysunku „lekką rękę”, ćwiczyć świa-
tło, refleksy, odbicia, cienie, itp. Początki malo-
wania nawet dla osób wielce utalentowanych, to 
okres katorżniczych ćwiczeń. Magda ma już za 
sobą kilka wystaw od 2011 roku i sama dla sie-
bie jest surowym krytykiem.

- Wiem, że mam przed sobą bardzo długą dro-
gę – mówi – i nie ma na niej żadnych skrótów. 
Każdy, kto chce być dobry w tym co robi, musi 
przejść setki prób. Ja – póki co – przechodzę bez 
zniecierpliwienia, choć niekiedy brakuje czasu. 
Kończę informatyczne studia inżynierskie w 
specjalizacji „grafika komputerowa”, więc będę 
mogła choćby w części godzić swoje plastyczne 
pasje z wykonywanym zawodem. To wprawdzie 
nie jest tożsame, ale jedno wobec drugiego jest 
w pewnym stopniu komplementarne. Wiem, że 
jestem zbyt precyzyjna w rysunku, chciałabym 
oddać realistycznie każde zmarszczenie skóry 
na dłoni czy ramieniu, a malarstwo jest prze-
cież rodzajem imprezy. Ciało, to bryła, kształt 
i światło, najlepsi malują je długimi pociągnię-
ciami grubego pędzla. Ja może też tak będę ma-

lować, ale... Zanim to się stanie muszę przejść 
przed etap studium dłoni, stopy, itp. I trudno 
mi dziś powiedzieć, czy bardziej pociąga mnie 
abstrakcja, hiperrealizm, martwa natura...? Wy-
bory z czasem będą proste, a dziś – to etap prób 
i poszukiwań.

Jednocześnie pracuje w firmie reklamowej 
przygotowując użytkowe wzory graficzne dru-
ków, cały branding firm, grafikę stron inter-
netowych. Z pewnością zakres i rozmaitość tej 
pracy jest ogromna, ale może właśnie w tym 
tkwi szansa osiągnięcia sukcesu, że równolegle 
z najnowocześniejszymi technikami cyfrowymi 
poszukuje drogi swojego rozwoju w powrocie 
do fundamentalnych technik plastycznych?

Połączenie plastycznej wrażliwości i manu-
alnych umiejętności z wiedzą o najnowocze-
śniejszych programach cyfrowej obróbki gra-
ficznej może sprawić, że Magdalena Litwińczuk 
wypełni tę niszę, do której nie mają wstępu ani 
„kliniczni elektronicy”, ani „konserwatywnie 
plastycy”.

A obraz wspomnianego krzesła, pierwsze-
go „modela” Magdy zachował się w pracowni 
Marzeny Staliś. Może przyda się jako punkt od-
niesienia do prac, które będą eksponowane na 
wystawach za kilka lat?

Gorączka złota na Pogórzu
Znowu zapachniało złotem – tym razem 

m.in. w okolicach Wlenia i Pisarzowic nieo-
podal Lubania i zapach poniósł się aż po Górę 
Szybowcową. Czy będziemy Doliną Złota, gdzie 
rodzą się fortuny, jak w dolinie Krzemowej?

Trudno rozstrzygnąć, tym bardziej, że lep-
iej być optymistą, niż pesymistą, ale wiadomo 
tez, że najspokojniej żyją realiści. – Trzeba 
zakładaźć, że firma, która przygotowała wszel-
kie zgody, koncesje i przeprowadziła badania, 
wkładając w to wszystko wiele pieniędzy trak-
tuje sprawę serio, tak samo serio, jak traktuje 
własne pieniądze – mówi Bogdan Mościcki, 
burmistrz Wlenia. – Życzę jej sukces, bo wtedy 
będzie to też sukces gminy. Ale zanim on ewen-

tualnie nastąpi trzeba na to wszystko patrzeć 
trzeźwo i chłodno.

Są już w miarę dokładne mapy obszaru 
poszukiwań, na których zaznaczono miejsca 
odwiertów. Najszybciej będą wykonywane te 
w okolicach Wlenia, bo z badań geologicznych 
wynika, że perspektywa znalezienia tu kruszcu 
są największe. Plany inwestorów zakładają, że 
wiercenie odbywać się będą aż do głębokości 
560 m i wiertłami o średnicy 30 cm. Kiedy się 
rozpoczną? Nie wiadomo. Wydane koncesje 
mają ważność trzech lat, można je w uzasad-
nionych przypadkach przedłużać, więc zanim 
dopadnie nas złota gorączka, możemy zająć się 
własną pracą.

Huzarski Skok – niemy świadek kawalerskiej jazdy

Trudno powiedzieć, ile w tej opowieści jest prawdy, a ile wo-
jennej legendy, niemniej przetrwała ona wiele dziesiątków lat, bo 
nazwa Huzarski Skok (Husarensprung) istniała od dawna. Kiedy 
ta skała zyskiwała swoją sławę i nazwę stanowiła właściwie wyso-
ki brzeg Bobru. Potem, w trakcie jednej z licznych powodzi, Bóbr 
wystąpił z koryta i wyżłobił sobie kolejne. Pozostało starorzecze, 
a nad nim – skała.

Ogromna., Pocięta wprawdzie kilkoma jaskiniami (Pandurów, 
Przechodnią, Schronisko i Schronisko Potrójne), ale będącą jed-
nym niezwykle rozległym skalnym blokiem. Legenda tego miej-
sca sięga wojen śląskich, to znaczy zmagań Austrii i Prus. Wiele 
bitew rozegrało się właśnie tu, na Pogórzu Izerskim.

W trakcie III wojny śląskiej (1756-63)  z Bolesławca w stronę 
Lwówka Śląskiego ruszył patrol konny huzarów pruskich, z zada-
niem dokonania zwiadu w terenie działania wroga. Początkowo 
wszystko przebiegało bez większych problemów, aż do Włodzic. 
Tam mały oddział Prusaków spotkał znacznie liczniejszą gru-
pę austriackich dragonów i pruscy kawalerzyści rzucili się do 
ucieczki, rozdzielając się, by trudniej ich było okrążyć.

Jeden z nich, zapędzony na wysoki brzeg, nie mając innego 
ratunku postanowił skoczyć na koniu w wody Bobru, a na tak 
szaleńczy skok nie zdecydowali się Austriacy. Żołnierz pruski 
przeżył, podobno przeżył też jego koń. Czy tym śmiałkiem był 
Polak w armii pruskiej, Wawrzyniec Tucholski, czy też – jak pisa-
li później Niemcy – Paul Werner z regimentu generała Ziethena 
(znanego z bitwy pod Henrykowem Lubańskim) ? Tego już nie 
sposób rozstrzygnąć.

Zadziwiające, że nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowie-
dzi, choć historycy podkreślają, że na jeźdźca spadł istny grad 
honorów, był obdarowywany przez wielmożów, a nawet Frydery-
ka II Wielkiego. A mimo to nie wiadomo – kim był?

A sama skała? Od prawie 250 lat zarasta drzewami i tylko nie-
liczni, i tylko w okresie, kiedy nie ma liści mogą ocenić odwagę i 
umiejętności nieznanego jeźdźca....

Gryfów nabiera kolorów
Nawet największe miasta mają problemy z wykreowa-

niem nośnego hasła promocyjnego, które oddawałoby ich 
walory i szanse, a budowało wyrazisty wizerunek. Gryfów 
Śląski też szukał długo, bo przecież małe samorządy nie wy-
najmą PR do takiej pracy. 

- Spośród licznych propozycji za najbardziej trafioną 
uznano „Gryfów Śląski nabiera kolorów” – powiedział Ol-
gierd Poniźnik, burmistrz miasta. – Szukaliśmy sformułowa-
nia, które z jednej strony oddawałoby bogatą historię, a z dru-
giej – było znakiem na przyszłość, nawiązywało do symboli 
Gryfowa, itp., itd. Z pewnością to wybrane oddaje dynamikę 
zmian, jakie zachodzą i w mieście, i w gminie. Czy będzie 
budowało naszą tożsamość? – to się okaże. Nie jest proste za-
mknąć w dwóch – trzech słowach wieki historii i optymizm 
przyszłości. Przejrzałem cały katalog haseł promocyjnych in-
nych miast, podobały mi się m.in. „Wschodzący Białystok”, 
bo to hasło optymistyczne i określające położenie miasta, 
ale też przecież nie oddaje wielokulturowości Białegostoku 
i jego bogatej historii. Genialne jest hasło Torunia „Gotyk 
na Dotyk”, ale z kolei nawiązuje niemal wyłącznie do histo-
rii. Pomysł Szczecina „Morze Możliwości” jest pomysłowe, 
ale dość ogólne. Nasze hasło (autorstwa przewodniczącego 
Rady Gminy i Miasta, Roberta Skrzypka) nie lokuje Gryfowa 
w określonym miejscu geograficznym, ale podkreśla efekty 
działań samorządu, postępy w rewitalizacji, skuteczność wy-
siłków  wspólnot mieszkaniowych pry remontach elewacji, 
rosnącą gamę usług zdrowotnych, kulturalnych, gastrono-
micznych, itp. Coraz bardziej widoczni są twórcy i ich prace – 
Joanna Małoszczyk, Emil Adamowicz,  Ilona Cichoń, Paulina 
Pląskowska, Robert Grzelczak, Jadwiga Dorn, i wielu, bardzo 
wielu innych. Trzeba też wspomnieć o grupach muzycznych 
– śpiewaczych zespołach ludowych, rockowym zespole mło-
dzieżowym, Gryfowskiej Kapeli Podwórkowej...

A o tym, czy rzeczywiście „Gryfów Śląski nabiera kolo-
rów” trzeba przekonać się samemu.

We Wleniu 

Zegar bjje „pięć po”, ale... się 
nie spóźnia

Wykonany przez Johanna Gottlieba Beckera w 1801 roku 
wieżowy zegar na wleńskim Ratuszu, po głębokiej modernizacji 
znowu pokazuje dobry czas, a w dodatku przypomina zapomi-
nalskim o jego upływie.

- Jest to jeden z kilku raptem zegarów w Polsce – wyjaśnia 
burmistrz Wlenia, Bogdan Mościcki – które wybijają godziny... 
dwa razy. Jeden raz punktualnie, a drugi raz – pięć minut póź-
niej. Swego czasu konstruktorzy takich zegarów uznali, że ludzie 
w pracy mogą nie od razu usłyszeć ile razy wybił zegar i głowić 
się, czy to jest dziesiąta, czy jedenasta. Postanowili więc, że po 
„głównych” uderzeniach, które mogą być nie od razu słyszane, 
warto w pięć minut później powtórzyć „godzinową” serię ude-
rzeń. Zapewne było to ważne dla pracujących choćby w polu, bo 
przecież zegarki ręczne były rzadkością. Ale ta konstrukcja się 
nie przyjęła, jeden z nielicznych takich czasomierzy pozostał we 
Wleniu i jest oryginalną pamiątką po tamtych pomysłach. 

Pomniki sprzed wieku 
Artykuł o pomnikach upamiętniających 

śmierć byłych mieszkańców rozmaitych 
miejscowości na Pogórzu Izerskim, poległych 
w bitwach I wojny światowej, opublikowany w 
poprzednim wydaniu „Ech” z grudnia 2013 r. 
wywołał spore zainteresowanie Czytelników. – 
Nie zdawaliśmy sobie sprawy z faktu, że jest ich 
tak wiele – mówili nam – i że są zachowane w 
relatywnie dobrym stanie. Okazuje się więc, że 
wbrew potocznym opiniom mówiącym o tym, 
że osadnicy wojskowi i osiedleńcy z Kresów 
niespecjalnie szanowali smutne pamiątki his-
torii są mocno przesadzone. To dobrze, bo 
taka sytuacja świadczy o zwyczajnym, ludzkim 
współczuciu i szacunku dla zmarłych.

Z „bogiem śmierci” po zdrowie 

...w Świeradowie
W Świeradowie Zdroju zorganizowany zostanie w kwietniu 

„marszobieg z Flinsem po zdrowie”. Przeróżnych patronów mają 
rekreacyjne imprezy, ale ten jest szczególnie oryginalny, bowiem 
w mitologii Wenedów (dawnych Słowian) Flins był... bogiem 
śmierci! Trzeba niebylejakiej przewrotności, by właśnie Flinsa 
zaprosić do biegu po zdrowie. Ale są i głosy, że mityczny Flins był 
bogiem mającym moc wskrzeszania zmarłych, więc na patrona 
biegu nadaje się akurat znakomicie.

Ale uznawany jest przede wszystkim za mitologicznego za-
łożyciela miasta, więc pamiątek po Flinsie (choć nigdy nikt nie 
dowiódł autentyczności kultu tego boga) w Świeradowie nie 
brakowało i nie brakuje. Po pierwsze – niemiecka nazwa miasta, 
Flinsberg odnosi się wprost do jego imienia. Po 1945 roku nazwa 
Świeradów została nadana także na cześć podobnej istoty, mi-
tycznego pustelnika o imieniu Świerad, który działał za czasów 
Bolesława Chrobrego. Idea została, imię się zmieniło.

Ale we współczesnym Świeradowie częściej jednak można się 
natknąć na Flinsa, niż Świerada. Jest i hotel, i pensjonat o nazwie 
„Flins”, są wyciągi noszące tę nazwę, i in.

Językoznawcy podkreślają, że chociaż Flins zapadł w pamięć 
głównie przy okazji Świeradowa, gdzie ponoć za zamierzchłych 
czasów był nawet jego pomnik, odlany ze szczerego złota (po-
szukiwaczy skarbów w tym miejscu musimy wyciszyć, bo wedle 
podań pomnik został zburzony w 1116 roku, więc po złocie nie 
zostało śladu), to owo imię zostało też wykorzystane w nazwach 
różnych okolicznych miejscowości, istniejących na Pogórzu 
Izerskim. Jeśli bowiem przyjmiemy, że Flins to Lwiniec, musimy 

uznać, że jakieś odniesienia do tego słowa istnieją zarówno w 
przypadku Lwówka Śląskiego, a nawet... Wlenia. Są i tacy, którzy 
w podobnym wnioskowaniu idą dalej, upatrując w gryfowskim 
gryfie nawiązania do lwa. Czy prawdą jest w tej sytuacji, że postać 
tego zwierzęcia tak zapadła w pamięć i emocje dawnych miesz-
kańców, że nazywali w ten sposób wiele swoich siedzib? I skąd 
tu lwy?

Chcielibyśmy jednak Czytelników „Ech Izerskich” uspokoić 
– naukowcy snują hipotezy, które mają niekiedy pobudzić wy-
obraźnię, co nie znaczy, że zgadzają się do interpretacji faktów z 
zamierzchłej historii i języka, którym się wówczas posiłkowano. 
Inni bowiem dostrzegają w słowie „Wleń” nawiązanie do okre-
ślenia „wlan”, które – ich zdaniem – oznaczało wówczas tereny 
podmokłe, albo narażone na częste zalania, a to w przypadku 
Wlenia było aktualne aż do schyłku XX w. Z kolei gryf – zdaniem 
badaczy – to raczej latający smok, niż lew, więc i ta teoria jest 
nader wiotka.

Ale... piszemy to wszystko nie dlatego, by mącić umysły, tylko 
żeby dowieść, że siła legendy jest niekiedy bardziej nośna, niż siła 
faktu, a jeśli się o czymś umiejętnie opowie, to taka saga prze-
trwa nie tylko wieki, ale i tysiąclecie. Nikt bowiem nigdy Flinsa, 
a nawet jego pomnika nie widział, każdy z badaczy w kolejnych 
pokoleniach powoływał się na opisy poprzedników. A mit Flinsa 
przetrwał tysiąc lat i – jak się wydaje – nic mu nie grozi.

Na naszych oczach też przecież tworzą się nowe legendy Pogó-
rza Izerskiego. Lubomierz już nie jest wprawdzie „Doliną Miło-
ści”, jak swego czasu go określano, ale od dwóch dziesiątków lat 
„stolicą polskiej komedii filmowej”. Lwówek był może „miastem 
lwa”, ale jest prawie tak samo długo „agatowym miastem” i z tych 
współczesnych mitów mieszkańcy tych miejscowości nieźle – 
choćby przez kilka dni – żyją. Może więc warto interesu szukać 
w pisaniu coraz to nowych legend?

Ksiądz szaleje w parku 
Ksiądz w Zawidowie zakasał rękawy  i zabrał się do pracy 

przy pielęgnowaniu Parku Miejskiego im. Jakuba Boehme. 
Mieszka nieopodal, zna się na pielęgnowaniu krzewów i 
drzew, więc pracowicie przycina, sprząta, dosadza i stara się, 
by ten skrawek miasta wyglądał możliwie najlepiej. Ale... nie 
można go spotkać na żadnej parafii. Wszystkich tych prac 
dokonuje bowiem Ksiądz. Jan Ksiądz, mieszkaniec Zawido-
wa, za co są  Mu wdzięczni i mieszkańcy, i władze. 

Warta „fantasy”
Warta Bolesławiecka jest nietypową wsią, bo i ona, i jej okoli-

ce są uprzemysłowione bardziej, niż niejedno miasto. Ale.. nikt 
nie przypuszcza, że Warta mogłaby być wspomniana w książce 
o charakterze „fantasy”, a właśnie tak się stało w powieści „Lux 
perpetua” autorstwa Andrzeja Sapkowskiego, wydanej w 2006 r. 
To trzecia część „Trylogii husyckiej”, opowieść o przygodach Re-
inmara z Bielawy. Trudno powiedzieć, dlaczego akurat Warta, ale 
nie jest wykluczone, że autor, znany z wielu swoich opowieści w 
tym stylu skorzystał z faktu, że właśnie w Warcie są jeszcze pozo-
stałości Gwiezdnego Zamku, warowni templariuszy. Wzmianka 
o Warcie w powieści A. Sapkowskiego nie jest wprawdzie obszer-
na, ale warto ją odnotować. 

Ile jest wody w wodzie?
Tego usiłowały się dowiedzieć dzieci ze znanego naszym Czy-

telnikom przedszkola „Akademia Rozwoju” w Tomaszowie Bo-
lesławieckim. A na serio – przedszkolaki poznawały tajemnice 
wody, zastanawiały się – jak można ją oszczędzać i wykonywały 
przeróżne doświadczenia. Impreza odbyła się w połowie marca 
br. z okazji Światowego Dnia Wody, ale w przedszkolu zajmowa-
no się ciekawszymi problemami, niż globalna idea i dzieci bar-
dziej interesowały się tym, co w wodzie pływa i jak można zrobić 
lemoniadę i wodę gazowaną, niż zamartwiały się sprawami Gan-
gesu, czy Nilu. Na to mają jeszcze bardzo dużo czasu.

OSP jest wieczne
Spośród czterech OSP istniejących w gminie Warta Bolesła-

wiecka żadna z nich nie ma mniej niż 64 lata, większość jest 
nieco starsza. Wprawdzie przez ponad półwiecze rola OSP się 
nieustannie zmienia i dziś nie ma już takiej potrzeby, by straża-
cy-ochotnicy jeździli do pożarów z ręczną pompą (z reguły mają 
specjalistyczne wozy bojowe dobrych marek), ale... Najważniej-
szą sprawą jest integracja środowiska wiejskiego i deklaracja spo-
łecznej pracy na jego rzecz. A tę rolę OSP (nie tylko w Warcie) 
wypełniają znakomicie.

„Kujawy”
Kino „Kujawy”, o którym pisaliśmy szerzej w ub. roku jest bo-

daj jedynym w Polsce, a z pewnością jedynym na Dolnym Śląsku 
kinem na wsi. Wprawdzie czynne jest tylko raz w tygodniu, w 
niedzielę, nie może się więc utrzymać ze sprzedaży biletów, ale 
w tym środowisku jest wciąż potrzebne. Z żalem informujemy, iż 
zmarł szef kina, z którym rozmowę opublikowaliśmy w „Echach” 
kilka wydań temu, ale jego dzieło przetrwało, a warto wiedzieć, 
że powstało w 1950 roku i wciąż jest czynne, choć wiele miejskich 
kin zniknęło już dawno z mapy placówek kultury. 

Pigułki z Warty Bolesławieckiej
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MARZEC

09.03, Międzynarodowy Dzień Kobiet – 
wieczór artystyczny, Sala widowiskowa w 
Ośrodku Kultury i Sportu w Leśnej, OKiS 
Leśna

21.03.2014, Festyn z okazji 1-go Dnia Wiosny, 
Lubomierz, OKiS

marzec, Marcowa liga tenisa stołowego, No-
wogrodziec, GCKiS

25 marca , Powiatowy Konkurs Recytatorski 
„PEGAZIK”, Mirsk, Klub Środowiskowy 
Mirsk 

08.03.2014, Międzynarodowy dzień Kobiet 
pn. „Babski Wieczór”, Zawidów, Ośrodek 
Kultury

28.03, Wieczór autorski Krystiana Jankiewicza, 
Zawidów, Ośrodek Kultury

marzec, Jarmark Wielkanocny, Szkoła w 
Żarskiej Wsi, GOK

KWIECIEń

12.04, Powiatowy Konkurs Dekoracji Wiel-
kanocnych w Wojciechowie, Świetlica 
Wiejska w Wojciechowie, PZD Lwówek 
Śląski, OKiS

13.04, Jarmark Wielkanocny, Gryfów Śląski - 
rynek, Ośrodek Kultury, UMiG

13.04, Jarmark Wielkanocny (niedziela pal-
mowa ), Rynek we Wleniu, Ośrodek Kultury, 
Sportu i Turystyki we Wleniu

18.04, Droga Krzyżowa – inscenizacja w Parku 
Miejskim, Zawidów, Ośrodek Kultury

11-12.04, Warsztaty rękodzielnicze oraz 
Gminne Konkursy Wielkanocne, No-
wogrodziec, Gminne Centrum Kultury i 
Sportu

kwiecień, Kiermasz Świąteczny, Artystyczna 
Galeria Izerska w Starej Kamienicy, Artystyc-
zna Galeria Izerska

Kwiecień, Bal seniora, Teren gminy Radomier-
zyce, GOK

MAJ

2-5.05, Majówka, świetlica lub wiata/ 
w zależności od pogody/ Mikułowa, 
Stowarzyszenie Wiejskie Wspólnie w 
Przyszłość oraz Rada Sołecka Mikułowa

3.05, Święto Konstytucji 3 maja , scena 
plenerowa Henryków Lubański, Sołectwo 
Henryków

3.05, VIII Mistrzostwa Zawidowa w wycis-
kaniu sztangi leżąc o Puchar Burmistrza 
Zawidowa, Zawidów, Ośrodek Kultury w 
Zawidowie

3.05, Franciszkański Festyn Sportowy , Janice, 
Fundacja Wioski Franciszkańskiej

maj, Lotna Premia XXII Międzynarodowego 
Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk-Karkonosze 
Tour”, Lubomierz, TK Jelenia Góra, OKiS, 
OSP

10.05, Izerska Parada Powozów, Lubomierz, 
Grupa inicjatywna, OZHK, OKiS, UGiM 
Lubomierz

10-11.05, Puchar Polski w Kajak-Polo, Leśna, 

10.05, Festyn majowy, Przesieczany, GOK

10-11.05, Biesiada Górnołużycka, ŁOŚ Łagów, 
GOK

11.05, XXIII Memoriał Uliczny im. Michała 
Fludra, Wleń, Ośrodek Kultury, Sportu i 

W tym przypadku tytuł jest 
pogodny, ale dotyczy sprawy sk-
rajnie ponurej – nazistowskich 
obozów w najczarniejszych latach 
II wojny światowej, a właściwie 
– historii, która zaczynała się na 
kilka dni przed jej wybuchem. I 
trwa. Kolejny jej etap, ale nie ostatni, zakończy 
się niebawem. Ale on będzie pogodny, wręcz ra-
dosny. A kolejne – jeszcze bardziej.

- Wróćmy myślą do sierpnia 1939 – mówi 
(bo przecież nie wspomina, jeszcze go nie było 
na świecie), Marek Wolanin sekretarz Gminy 
Zgorzelec. – To wtedy, dokładnie 26 sierpnia 
1939 r. zainstalowano komendanturę obozu nr 
VIIIA. Kilka dni później, września,  na dworzec 
w Goerlitz wjechał pierwszy transport jeńców 
wojennych – Polaków, ok. 8 tysięcy ludzi, którzy 
musieli sami dla siebie zbudować więzienie. 
Początkowo po 300 – 500 osób spali w wiel-
kich namiotach, później, w grudniu – w kolejno 
powstających barakach. Były momenty, kiedy 
w obozie, zbudowanym tuż przy drodze do 
dzisiejszej Bogatyni przebywało prawie 50.000 
ludzi, przez okres całej wojny – ponoć ponad 
120.000 tys. Ponad 10.000 więźniów tego nie 
przeżyło. 

- Można byłoby tę ponurą historię zamknąć, 
stawiając kolejny ważny, kamienny, martwy 
pomnik – mówi M. Wolanin. – Ale historia 
sprawiła, że pomnik, który tu powstanie będzie 
jednym z najbardziej pogodnych miejsc. Będzie 
nawiązywał do koszmarnej przeszłości, ale też 

wskazywał jasną perspektywę. I takie 
jest hasło tego przedsięwzięcia – „Od 
przestrogi przeszłości do nadziei 
przyszłości”.

Początek tej nowej wizja daje rok 
2006, którzy „zdarzył się” blisko 70 lat 
po tamtych fatalnych miesiącach. Ni-

emiec, Albrecht Goetze i Polacy, wójt 
Zgorzelca, Kazimierz Janik oraz Marek Wola-
nin uwierzyli w możliwość budowy w miejscu 
koszmarnego Stalagu VIIIA specjalnego „Eu-
ropejskiego Centrum Edukacyjno-Kulturalne-
go Zgorzelec – Goetlitz, Meetingpoint Music 
Messiaen”. Nazwa jest fatalnie długa, ale każdy 
jej element – ważny. W dodatku godzi interesy 
kilkuset beneficjentów, bo tyleż (prawie 700 
firm i instytucji) wzięło udział w jego mrówc-
zej realizacji. Nie zawsze zresztą przebiegała 
ona bez napięć, zgrzytów i opóźnień. Skala 
przedsięwzięcia sprawiała, że okresami „duch w 
narodzie” upadał.

- Ale... – mówi M. Wolanin – to były krót-
kie chwile i zawsze udawało się nam od nowa 
zmobilizować, choć nie od razu mogliśmy 
zacząć budowę wielkich obiektów tu zaplanow-
anych. Zaczynaliśmy od sprawa małych. Pier-
wszym sukcesem był odsłonięcie miejsca, gdzie 
stał swego czasu tzw. barak teatralny Stalagu, w 
którym francuski jeniec wojenny, a w cywilu 
artysta-muzyk, Oliver Messiaen (1908 – 1992) 
wykonał z trójką swoich kolegów, 15 stycznia 
1941 r. napisany w Stalagu utwór „Kwartet na 
koniec czasu”. To jest zadziwiające – w mrozie i 

Nuty i druty 

Wolność muzyki ponad zasiekami 
Obliczono, że w zasięgu dostępności 
powstającego Centrum, na styku 
trzech granic Polski, Czech i Ni-
emiec mieszka dziś ponad 460 tys. 
ludzi, a gdyby policzyć mieszkańców 
Euroregionu NYSA, to będzie ich 
grubo ponad 2.600.000. Oni wszy-
scy mogą, a właściwie – powinni, raz 
na jakich czas zajrzeć do Centrum, 
które planuje tu zajęcia dla setek 
uczestników równolegle, w dodatku 
w bardzo rozmaitych formach, od 
muzycznych warsztatów („I ty możesz 
zostać Messiaenem”), przed edukację 
regionalną i historyczną, akademie 
rysunku i malarstwa, zajęcia dla kon-
struktorów, dla najmłodszych dzieci, 
adeptów dziennikarstwa, fotografii, 
archeologii, graficiarzy i poetów, 
witrażystów i fanów ekosztuki. 

o głodzie słuchało go ponoć 400 więźniów, ale i 
strażnicy obozowi...

Centrum ma być swoistym muzeum, ale 
żywym. Zapraszającym fundatorów do zain-
teresowania się łożeniem na jego działalność, 
ale i emanującym efektami pracy z młodzieżą.

- Dopiero teraz odetchnąłem – przyzna-
je Marek Wolanin. – Ten projekt pochłonął 
prawie 10 lat życia, niektórzy jego inicjatorzy 
już odeszli. Mam tę satysfakcję, że byłem przy 
jego inicjacji i – oby – będę widział inaugurację 
jego działalności. Wierzę w to, bo realizacja 
tego projektu jest już na takim etapie, że nawet 
nagłe przeszkody nie zdołają jej zatrzymać. Na 
własne oczy można zobaczyć już konstrukcje 
wielkich budynków. A niebawem pozostanie już 
„tylko”, by napełniać je wciąż nową, atrakcyjną 
treścią. Możemy sobie powiedzieć, że proroct-
wo zawarte w nienajweselszym tytule muzycz-
nego utworu patrona Centrum, O. Messiaena na 
szczęście nie spełniło się. 

Turystyki we Wleniu 2014

15-18.05, ELEVEN BIKE FEST 2014 , Złoty 
Potok Resort, 

17.05, XXII Igrzyska Samorządowe Związku 
Gmin KWISA, Lubomierz, ZG Kwisa, OKiS, 
UGiM 

17.05, Festyn Kwiatowy w Wykrotach, Plac przy 
Świetlicy Wiejskiej w Wykrotach, 

17.05, Zawody dla rolkarzy, ŁOŚ Łagów, GOK

22-25.05, V edycja Międzynarodowego Festiwa-
lu pn. J.I. Schnabla, Nowogrodziec, Kościół 
pw. Św. Piotra i Pawła w Nowogrodźcu, 
Kościół pw. Św. Mikołaja w Nowogrodźcu

31.05, I spotkanie miłośników pojazdów z epoki 
PRL-u oraz DZIEŃ DZIECKA, plenerowe 
miejsce spotkań Mikułowa, Stowarzyszenie 
Wiejskie Wspólnie w Przyszłość oraz Rada 
Sołecka Mikułowa

maj, Bieg uliczny, Radomierzyce, GOK

maj, Święto kwiatów w Kwiatowie, Żarska Wieś, 
GOK

CZERWIEC

2.06, Wleńlandia- Miasto Dzieci

Średniowieczny Jarmark, Wleń, Ośrodek Kul-
tury, Sportu i Turystyki we Wleniu 2014

6.06, Konferencja „Materialne i niematerialne 
dziedzictwo kulturowe gminy Gryfów Śląski”, 
Gryfów Śląski, UMiG, 

6.06, Dzień Talentów, Szkoła Podstawowa im. 
K. Makuszyńskiego w Osieku Łużyckim, 
Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w 
Osieku Łużyckim

6-8.06, XIV Kwisonalia, Bulwar nad Kwisą, 
UMiG, Ośrodek Kultury

15.06, Bieg uliczny „Nowogrodziecka 10-tka”, 
Nowogrodziec, GiM Nowogrodziec

21.06, IV Festiwal Współczesnej Kultury Lu-
dowej „Swojskie Granie i Śpiewanie” , Park 
rekreacyjny w Smolniku, scena plenerowa, 
Leśna

21.06, Wyścig Kolarski MTB o Puchar św. Anny 
z Proszówki, Proszówka, 

21.06, I Turniej siatkówki plażowej „Liga Trzech 
Plaż”, Zawidów, OK w Zawidowie

21.06, III Edycja NOCY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ, 
Aleja Kasztanowa Mikułowa, Stowarzyszenie 
Wiejskie Wspólnie w Przyszłość oraz Rada 
Sołecka Mikułowa

27.06, Witamy Wakacje, Gryfów Śląski - rynek, 
UMiG

27-29.06, Jubileusz 800-lecia Wlenia, Wleń, 
Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki we 
Wleniu 

28.06, Święto rodziny w Młyńsku, Młyńsko, 
Sołectwo Młyńsko

28.06, „Dzień Sąsiada”, Radoniów, Stowarzysze-
nie „Wiemy czego chcemy” i sołectwo 
Radoniów

28.06, „Streetball na Granicy”, Zawidów, OK w 
Zawidowie

czerwiec, Święto Błękitnej Niezapominajki, ŁOŚ 
Łagów, GOK

czerwiec, Noc Świętojańska, Spytków, GOK

LIPIEC

5.07, IV Piknik Rodzinny, Pławna, Stowarzysze-
nie Pławna

5-6.07, Święto Pieczenicy w Gościszowie, Park 
w Gościszowie, GiM Nowogrodziec

19.07, Izerskie Klimaty Izerskie Bogactwa, 
Mirsk - stadion, Stowarzyszenie LGD Part-
nerstwo Izerskie

19-20.07, XVI Izerska Gala, Mirsk – Stadion 
Miejski, OKiS Mirsk

12-13.07, IX Ogólnopolskie Imieniny Henryka, 
Henryki i Henrykowa, Henryków Lubański, 
Sołectwo Henryków Lubański

19.07, Festyn „Postaw na rodzinę” w Kierżnie, 
Kierzno, 

19.07.2014, Międzynarodowe Leśniańskie 
Poławianie Pereł , Leśna, 

19.07, Aleja Gwiazd i kino pod chmurką, 
plenerowe miejsce spotkań Mikułowa, 
Stowarzyszenie Wiejskie Wspólnie w 
Przyszłość oraz Rada Sołecka Mikułowa

27.07, Orka Konna, Złoty Potok, Klub 
Jeździecki Jedenastka Izerska

lipiec, Dni Rybnicy, Rybnica, Stowarzyszenie 
Rybniczanki

SIERPIEń

02.08 , Memoriał Irka Kielera dla dzieci i weter-
anów w slalomie , Leśna, 

8-10.08, Festiwal Legend w Pławnej Dolnej, 
Pławna Dolna – Zamek Śląskich Legend, 
Stowarzyszenie Wspierania Kultury Wiejskiej 
Pławna 9

15.08, Święto Wojska Polskiego , Nawojów 
Śląski, 

15-17.08, XVIII Ogólnopolski Festiwal Filmów 
Komediowych w Lubomierzu, Lubomierz-
rynek, OKiS, Stowarzyszenie Sami Swoi

16-17.08, Dni Gminy Nowogrodziec 2014 
II Jarmark Garncarski, Wielki Garniec z 
Nowogrodźca nad Kwisą, Nowogrodziec, 
Miasto Nowogrodziec

sierpień, Święto Małej Kamienicy, Mała 
Kamienica, Sołectwo Mała Kamienica

WRZESIEń

09, Wystawa Koni Śląskich i Koników Polskich, 
Lubomierz – plac k/tartaku przy ul. Majowej, 
OZHK, OKiS, UMiG

5-7.09, Dni Zawidowa, Park Miejski w Zawid-
owie, OK w Zawidowie

13.09, III Spotkanie pokoleń, Mikułowa, 
Stowarzyszenie Wiejskie Wspólnie w 
Przyszłość oraz Rada Sołecka Mikułowa

21.09, Święto Chleba – XIX edycja konkursu na 
tradycyjne wypieki chlebowe, Plac i świetlica 
wiejska w Milikowie, Gmina i Miasto No-
wogrodziec

wrzesień, Michałki, Barcinek, Sołectwo w 
Barcinku

wrzesień, Dni Kromnowa, Kromnów, Sołectwo 
Kromnów

PAźDZIeRNIK

17-19.10, Lwówecki Sejmik Mineralogiczny, 
Lwówek Śląski, Miasto i Gmina Lwówek 
Śląski

GRuDZIEń

17.1, Bożonarodzeniowy Nowogrodzki Jar-
mark Ceramiczny zakończono Kolędą na 
Nowogrodzieckim Rynku, Nowogrodziec, 
Miasto Nowogrodziec

21.12, Konkurs Dekoracji 
Bożonarodzeniowych, Lubomierz, PZD 
Lwówek Śląski, OKiS

21.12, Jarmark Bożonarodzeniowy, Gryfów 
Śląski, UMiG

21.12, Lwóweckie Jasełka Uliczne, Lwówek 
Śląski, 

21.12, VIII Jarmark Adwentowy, Rynek Miasta 
Wleń, Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki 
we Wleniu

27.12, Wieczór poezji – tradycje 
bożonarodzeniowe, świetlica wiejska 
Mikułowa, Stowarzyszenie Wiejskie 
Wspólnie w Przyszłość oraz Rada Sołecka 
Mikułowa

grudzień, Kiermasz Świąteczny, Stara Kamien-
ica, Artystyczna Galeria Izerska w Starej 
Kamienicy

grudzień, Barbórka, Wojcieszyce, Sołectwo 
Wojcieszyce

KALENDARIuM WYDARZEń

Wizualizacja obiektu, który stanie na terenie Stallagu VIII A

Sto (prawie) roczników

W Rybnicy 
Dokładnie 11 marca 1914 roku dzisiejsza 

Rybnica (wówczas Reibnitz) zyskała obiekt 
świadczący ponad wszelką wątpliwość o ówcz-
esnym statusie tej wsi – nową szkołę. Zachowały 
się dokumenty, kto był jej kierownikiem, a także 
ten, że akt otwarcia uświetnił swoją obecnością 
osobiście rezydent rejencji legnickiej.

Po wojnie już kolejnych 58 roczników dzie-
ci, niemal wszyscy młodzi Rybniczanie, stąd 
zaczynali swoją drogę do edukacji i karier. Ale... 
demografia ma swoje prawa, szkoła w Rybnicy 
nie przyjmuje już uczniów od 10 lat. Wieś jest 
spora, ale młodzieży zbyt mało, by taka placów-
ka mogła istnieć. To jednak nie znaczy wcale, że 
poszkolny budynek stracił na znaczeniu. Mieści 
się tu imponujące zbiorami wiejskie muzeum, 
mają swoje siedziby OSP i klub sportowy, a 
przede wszystkim Towarzystwo Przyjaciół 
Rybnicy, którego prezes, Zenon Szkudlarek nie 
ustaje w wysiłkach, by dokumentować historię i 

teraźniejszość wsi, podkreślać wartościowe zmi-
any, dbać o to, by pamiątki rodzinne Rybniczan 
nie przepadły, a zostały jako wartość wspólna.

8 marca br. przy szkole, na pamiątkę tego ju-
bileuszu, a przede wszystkim – dorobku pokoleń 
- posadzono „Dąb Pamięci”. Pod korzeniami 
drzewa ulokowano „kapsułę czasu”, w której 
umieszczono rozmaite dokumenty, w tym akt 
fundacyjny, listę fundatorów drzewa i uczest-
ników uroczystości, itp. A u schyłku roku szkol-
nego, 28 czerwca 2014 r. o godz. 15.00 nastąpi 
uroczystość wmurowania pamiątkowej tablicy 
na budynku byłej szkoły. 

W Nowogrodźcu

”Kurier”, waltornia, 
puzon, trąbka... 

... a właściwie nawet dwie trąbki, bo na taki 
zespół instrumentów ma być rozpisany hejnał 
Nowogrodźca. W regulaminie konkursu, na 
który już wpłynęło aż dziewięć ofert zapisano 
szczegółowo skład zespołu, który ma wykonać 
utwór stanowiący od tej pory hejnał miasta. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przed połową 
kwietnia i wtedy się okaże, którą kompozycję 
najwyżej oceniło jury. Sprawa jest o tyle ory-
ginalna, iż z reguły hejnały wygrywane są przez 
pojedynczych muzyków, hejnał jeleniogórski 
(istniejący od 1958 r., napisany na jubileusz 
850-lecia miasta) skomponowany jest na dwójkę 
trębaczy. W Nowogrodźcu zabrzmi pełniej.

A już od dwóch miesięcy, to znaczy od 
lutego br. ukazuje się tu „Kurier Nowogrodźca”, 
nowy na Pogórzu Izerskim miesięcznik loka-
lny. Wydawany w nakładzie 2.000 egz., dociera 
nieodpłatnie do mieszkańców Miasta i Gminy, 
ale dostępny jest też w sieci, więc można o 
wszystkim przeczytać nie ruszając się sprzed 
domowego monitora. Nowego „kolegę” na 
rynku lokalnych mediów witamy serdecznie. 

Czy wiecie, że...
Kolejna jednostka OSP w obszarze Po-
górza Izerskiego została wpisana do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga-
śniczego. U schyłku ub. roku decyzją 
nr I/80/2013 włączono do Systemu 
Ochotniczą Straż Pożarną w Starej 
Kamienicy.

Gdzie może być Bogdan Sztuba?

Właściwie... wszędzie
Kiedy, w poszukiwaniu Bogdana Sztuby 

zajechaliśmy na leśniański Rynek i pytaliśmy, 
gdzie można go znaleźć, każdy przechodzień go 
znał i wiedział, gdzie może być, ale nikt nie był 
pewien, czy tam jest. – Może być w lesie, albo w 
swojej kuźni, ale może te trenować chłopaków-
kajakarzy na basenie, albo sam może trenować 
biegi... – rozkładali bezradnie ręce.

Jak to piszą w raportach służb – „w wyni-
ku intensywnych poszukiwań” znaleźliśmy B. 
Sztubę i jego kuźnię. Widzieliśmy jego kow-
alskie rękodzieło (próbkę też mogą zobaczyć 
Czytelnicy „Ech”). Nawet udało się nam z nim 
porozmawiać, ale... opublikujemy tę rozmowę 
w kolejnym wydaniu naszej gazety. Nie udało 
się nam po prostu jej zakończyć, bo B. Sztuba 
musiał przed wieczorem załatwić jeszcze „kilka 
drobnych spraw”. Dlatego o tym, jak doścignąć 
kajakarza i maratończyka – w czerwcowym 
wydaniu „Ech Izerskich”.

Pigułki ze Świeradowa Zdroju

Torfowisko z mamutem w tle
Turysta idący szlakiem przez Izerską Halę 

niemal ociera się o... epokę lodowcową. I to 
wcale nie jest metafora. Torfowiska Izerskie, 
leżące po polskiej i czeskiej stronie wielkie ob-
szary podmokłych gruntów porastają bowiem 
niekiedy rośliny znane już w plejstocenie, zwa-
nym bardziej obrazowo właśnie „epoką lodow-
cową”. Wtedy właśnie, a było to „z grubsza” po-
nad... 2 miliony lat temu, rosły tu m.in. brzozy 
karłowate, które i dziś można spotkać. Tu i w 
niewielu innych miejscach w Polsce, a z pewno-
ścią na Torfowisku rośnie zdecydowanie więcej 
okazów tej rośliny, niż gdzie indziej. Sprzyja 
temu klimat, bo przeciętna temperatura roczna 
jest wyjątkowo niska, a że towarzyszy jej wyso-
ka wilgotność, to rośliny (bo brzozę karłowatą 
trudno nazwać drzewem) mają tu warunki eg-
zystencji zbliżone do tych, jakie im towarzyszy-
ły w plejstocenie, kiedy ten obszar pokryty był 
„lądolodem”. Rośnie tu i turzyca skąpokwiato-
wa i bażyna czarna. Wprawdzie na torfowisku 
mamuta, ani nawet jego szczątków raczej nie 
znajdziemy, ale fakt, że będziemy mogli zoba-
czyć na własne oczy roślinki z gatunków, które 
i one widziały, z pewnością działa na wyobraź-
nię.

A turystów bardziej wygodnych, którzy się 
w tę podróż w czasie nie chcą wybrać, bo za 
daleko – zapraszamy do Nadleśnictwa Świe-
radów Zdrój, gdzie dwa lata temu odtworzono 
na skrawku gruntu warunki torfowiska i brzozę 
karłowatą – niemal w centrum Świeradowa – 
też można zobaczyć.

Kurak, Kufel i inne
Co wspólnego ze sobą mają Kurak i Kufel?  

A Kobyłka i Jastrząbek? Pierwsze dwa – to na-
zwy szczytów wzniesień, a drugie – potoków 
na Pogórzu Izerskim i w Górach Izerskich. Ten 
region celuje w nazwach odnoszących się do 
setek przeróżnych zjawisk i rzeczy, bo trzeba 
było jakoś nazwać szczyty, dolinki, rzeki i skał-
ki. Dlatego też, jeśli ktoś z Czytelników usłyszy, 
że jacyś ludzie mówią o Małym Ciemniaku, to 
wcale nie znaczy, że usiłują kogoś obrazić. To 
po prostu niewysoki (niespełna 600 m n.p.m.) 
szczyt na Pogórzu. Zresztą Ciemniak też istnie-
je,  jest niewiele wyższy, raptem o 100 m
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nie. Trzydzieści lat temu, kiedy trzeba było 
wykwaterować ludzi z walących się kamienic w 
Rynku (domów znanych właśnie z filmu „Sami 
Swoi”) wybudowano „deleżaki” na czas planow-
anego wtedy remontu. Miał trwać... trzy lata. 
Potem tamte domy wyburzono, a deleżaki – 
zostały. Trzeba je sukcesywnie przebudowywać 
i modernizować, by można tam było godnie 
żyć.

– A Lubomierz – mówi W. Ziółkowski – jest 
takim rodzajem perełki architektonicznej, która 

tylko dzięki swojej historii mogłaby czerpać 
profity, ale jednocześnie wymaga to ponosze-
nia sporych kosztów na utrzymanie obiektów. 
Mamy tu 56 zabytkowych budowli, niekiedy 
– ogromnych. Wystarczy powiedzieć, że sama 
powierzchnia dachu na klasztorze (z zmien-
iono tam pokrycie w ub. roku) to... 60 arów! Dla 
porównania – to wymiar piłkarskiego boiska 
100 x 60 m. A przecież każdy mówi, że Lubomi-
erz jest malutki... 

- Znaleźliśmy się w Przecznicy nieprzypad-
kiem, bo poznaliśmy właścicieli ArtPension i 
ich pasje – powiedział Michał Filipiak z Uni-
wersytetu Artystycznego w Poznaniu. – Doce-
niamy i ich twórczość i miejsce, które budują, 
znakomite i do wypoczynku, i do organizacji 
warsztatów młodzieży artystycznie uzdolnion-
ej. Dlatego zorganizowaliśmy tu plener naszych 
studentów, którzy pochodzą niemal z wszyst-
kich kontynentów świata. Od Europy (Bułgaria, 
Rosja, Ukraina, Cypr, aż do USA i Kanady z 
jednej strony, Gruzji Korei i Chin – z drugiej. 
To jest miejsce wielu możliwości. Począwszy 
od krajobrazu, poprzez zabytki, a skończywszy 
na mieszkańcach – wszystko to (i wszyscy) 
mogą być i stali się tematami prac naszych stu-
dentów. 

Tę samą opinię prezentowali dwaj inni 
opiekunowie  grupy, Jarosław Klups i Tomasz 
Kalitko. – Tematem pleneru jest „gra światła i 
cienia w przestrzeni”, ale pozostawiliśmy stu-
dentom sporą dowolność w sposobie rozumien-
ia tej sprawy. I efekty tego są łatwodostrzegalne, 
co zresztą przewidzieliśmy, bo uczestników 
pleneru różni wszystko – i kraj pochodzenia, a z 
tym związana kultura i obyczajowość, i kierunki 
studiów (bo jest to i scenografia, i grafika (także 
komputerowa), malarstwo, intermedia, fotogra-
fia, i in.), a także stopień zaawansowania, bow-
iem jedno niemal już kończą, a drudzy dopiero 
zaczynają naukę. Każdy więc inaczej widzi tę 
„przestrzeń” i ich wybory są bardzo ciekawe. 

Gruzin (fotograf) w zamku 
Czocha znalazł wiele inspiracji, 
Shina z Chin jest zafascyn-
owana rytmiką tutejszych 
pejzaży, inni szukają sposobu 
wyrażenia się przez portret. 
Rozmaite jest też podejście do 
pracy – jedni wstawali świtem, 
bo wtedy „grało” im ostre 
światło, inni woleli delikatne 
przejścia i wielość odcieni, jak 
Koreańczyk.

- Nie możemy tuż po plen-
erze ocenić wszystkich jego 
wyników – powiedział Michał 
Filipiak – bo niektórzy fotogra-
fowali aparatami analogowymi, muszą więc 
dopiero wywołać i opracować swoje zdjęcia, nie 
sposób było też zabrać komplet farb malarzy. 
Dla nas było najważniejsze, by tu powstały 
szkice i żeby studenci stąd zabrali aurę tych 
miejsc. Nie wykluczam, że może się zdarzyć, 
że za jakiś czas pokażemy te prace tutaj, już 
skończone i kompletne. Ciekawi – co oczywiste 
– bylibyśmy, jak mieszkańcy Pogórza Izerskiego 
mogą ocenić obrazy Pogórza widziane przez 
naszych studentów. Taka konfrontacja sposo-
bu postrzegania mogłaby być interesująca dla 
obu stron, bo prace plastyczne4 nie są przecież 
prostym odwzorowaniem tego, co widzimy, a w 
niemałym stopniu abstrakcyjnym przetworze-
niem tych krajobrazów.

No w i n k i  Gr y f o w s k i e I my do świata, i świat do nas

Z Chin i Korei do... Przecznicy (przez Poznań)

Czy wrócą tu osobiście Chinka i Ko-
reańczyk, Kanadyjczyk i Gruzin ze 
swoimi obrazami ? – trudno powie-
dzieć. Z pewnością wróci, i to wkrót-
ce, ich opiekun, Michał Filipiak, ale 
już z inną grupą studentów i innym 
zadaniem. 
- Będziemy chcieli stworzyć system 
swoistej informacji turystycznej – 
mówi. – To będzie jeszcze bardziej 
skomplikowany eksperyment, cho-
ciaż ta kolejna grupa, która tu zje-
dzie w kwietniu, to polscy studenci 
z kierunku wzornictwa. Podjęliśmy 
się opracowania koncepcji i częścio-
wego jej wdrożenia – takiego sys-
temu, który byłby nowoczesny, ale 
czytelny i dla bardzo młodych, i tych 
dojrzałych. To zadanie jest określone 
nie tylko opisem, ale i konkretnym 
budżetem, więc ta „ścieżka tury-
styczna”, która powinna powstać w 
efekcie naszego pobytu ma być cał-
kiem realna i wpisać się w charakter 
Przecznicy. Jestem optymistą, a efekt 
naszej pracy każdy będzie mógł za 
jakiś czas zobaczyć i ocenić. 

O Lubomierzu mówimy najczęściej w 
kontekście filmu „Sami Swoi” i Festiwalu Ko-
medii Filmowych, ale to przecież – poza tym 
– zwyczajne miasto, w którym trzeba też zw-
yczajnie żyć poza trzema dniami sierpniowych 
szaleństw. 

- Czasami myślę, że duch „Samych Swoich” 
krąży nad niektórymi rozwiązaniami prawny-
mi dotyczącymi Lubomierza – przyznaje bur-
mistrz, Wiesław Ziółkowski. – Choćby w przy-
padku sytuacji, gdy jedna i to nie najdłuższa 
ulica w mieście ma dwóch właścicieli. Biegnąca 
tuż przy Urzędzie i dalej do skrzyżowania na 
Gryfów i Oleszną Podgórską jest na pewnym 
odcinku gminna, a na drugim – powiatowa. 
Uzgodnienie harmonogramów i koszty re-
montów nie jest łatwe, a zresztą byłoby dziwac-
zne, gdyby tę samą drogą w tym samym czasie 
remontowały dwie firmy wybrane w drodze 
dwóch różnych przetargów, organizowanych 
przez dwie instytucje. Ale... radzimy sobie.

Lubomierz się zmienia – w najbliższym 
czasie powstanie siłownia na wolnym powi-
etrzu, razem z placem zabaw dla dzieci. Teren 
będzie monitorowany, bo „lepiej pilnować, niż 
żałować”. Zostanie poddany rewitalizacji zniszc-

zony w pożarze dom tkaczy z XCII w., pojawi się 
niebawem wizualizacja tego przedsięwzięcia. 
Najłatwiej dostrzegalnym będzie pewnie 
przełożenie bruku na Rynku. Nawierzchnia 
jest już nierówna i powybijana, ale zadbano 
o to, by gładzony bazalt, który wytrzymał tak 
długo, pozostał. Nie ma na Pogórzu, a i daleko 
poza nim, drugiego takiego miasta, w którym 
centralna część wybrukowana jest bazaltową 
kostką.

Powstanie dom komunalny dla dziesięciu 
rodzin w jednym z przebudowywanych 
obiektów i – co ważne dla komfortu życia – 
będzie realizowany kolejny etap kanalizacji. 
Wprawdzie miasto już w 1994 r. wybudowało 
oczyszczalnię ścieków (zmodernizowaną w 
ub. roku), ale przecież nie wszystkie domy 
są do niej podłączone. – I nie ma sensu, żeby 
na siłę podłączać, przedłużając sieć, bo wt-
edy wzrosną koszty eksploatacji. Będziemy 
dopłacać z budżetu do budowy przydomow-
ych oczyszczalni, to bardziej racjonalne. A 
celem jest osiągnięcie wskaźnika unijnego, żeby 
nie groziło naliczanie kar za brak dbałości o 
środowisko.

Powiedzenie, że „nic nie jest tak trwałe, jak 
prowizorka” i w Lubomierzu ma potwierdze-

...piłkarskie boisko na dachu klasztoru,  itp. 

LuBOMIERZ ODMIENIANY 

Gryfowski Kuuuurieeeer!

Piętnaście lat donoszenia
Jubileusz piętnastolecia donoszenia wszystkim o wszyst-

kim obchodzić będzie w tym roku „Kurier Gryfowski”, jeden z 
miesięczników najstarszych stażem, ukazujących się na Pogórzu 
Izerskim.

Pierwszy numer ukazał się we wrześniu 1999 roku i był pro-
wadzony (oraz następne trzy) przez obecnego burmistrza, Ol-
gierda Poniźnika. A później rozwinęła się sztafeta „naczelnych 
redaktorów”, wśród których byli i tacy, co wytrzymali tylko jedno 
wydanie (bo to nerwowa robota), ale też inni, którzy wytrzymy-
wali rok (Marzena Korpysa), albo i dłużej. Co ciekawe, sporo 
wydań (49) ukazało się pod redakcją Mariusza Junika, który był 
„człowiekiem z zewnątrz”, ale rekord trudny do pobicia ustaliła 
Marzena Wojciechowska, która kieruje „Kurierem” od stycznia 
2007 r. i pod jej kierownictwem pojawiło się już 80 wydań.

Gratulujemy Koleżankom i Kolegom takiego osiągnięcia. 
„Echa Izerskie” po przeszło dwudziestu wydaniach też zaczynają 
być – a przynajmniej mamy taką nadzieję –widocznym elemen-
tem krajobrazu prasowego na Pogórzu Izerskim, ale... jesteśmy 
kwartalnikiem i ukazujemy się na obszarze 17 gmin, więc trudno 
o bezpośrednie porównania. 

Liczymy na jakiś (choćby mały) skandal w trakcie obchodów 
jubileuszu, będziemy mieli jesienią smaczny temat dla naszych 
Czytelników:) – a na serio – życzymy sukcesów.

Słowo o Gryfowie...
...padnie niejedno, bo 6 czerwca 2014 r. w tutejszym Ratu-

szu odbędzie się bardzo interesująca (co widać z tematyki i listy 
zaproszonych naukowców) konferencja o historii miasta. Wygło-
szone zostaną referaty m.in. o odbudowie Rynku w świetle zacho-
wanych materiałów archiwalnych, o historii gazowni miejskiej i o 
pastorze z Górnej Wieży, to znaczy gospodarzu nieistniejącej już 
świątyni ewangelickiej w tej podgryfowskiej wsi, Danielu Rau-
schu. Zaplanowano też wykład pod intrygującym tytułem „Ne-
kropolia gryfowska – wielcy nieobecni”. Intrygujący m.in. dlate-
go, że cmentarz w Gryfowie jest jednym z lepiej zachowanych w 
tej części Dolnego  Śląska i może służyć do przeróżnych badań 
naukowych, a stan zachowania rzeźb nagrobnych (to osobna 
dziedzina tzw. sztuki sepulkralnej) jest na tyle dobry, że można 
na ich podstawie napisać niejedną ważką publikację.

To nie jest ani pierwsza, ani zapewne ostatnia konferencja w 
Gryfowie na temat historii miasta, a ważne jest to m.in. dlatego, 
że w wielu miejscowościach podobnej wielkości takich inicjatyw 
za wiele nie widac.

Raz, dwa, trzy, czyli

Jubileusz księdza Jordanka
Ksiądz prałat Tadeusz Jordanek jest już od dwudziestu lat na 

emeryturze, po 55 latach kapłańskiej posługi, ale... - Wyjątkowo 
pracowita ta emerytura – zauważa burmistrz Gryfowa Śląskiego, 
Olgierd Poniźnik, który publicznie w kościele powiedział o ks. 
Jordanku, że trudno za nim nadążyć, także w sensie fizycznym, 
bo choć w połowie 2014 r. ukończy 90-ty rok życia, to nadal jest 
żwawy i bez pracy życia sobie nie wyobraża.

Kiedy odszedł nominalnie na emeryturę podzielił otrzymy-
waną kwotę na trzy części, przekazując je m.in. dzieciom specjal-
nej troski w jednym z domów opieki, stowarzyszeniu św. Brata 
Alberta, opiekującym się bezdomnymi i stowarzyszeniu pomocy 
sierotom. Na pytanie: a co sobie zostawił odpowiedzią było wzru-
szenie ramion, bo emerytowany prałat uważa, że skoro otrzymał 
pokój w domu księży-emerytów, a potem lokum na plebanii w 
Gryfowie, gdzie się przeniósł jako rezydent stale wspomagający 
pracę parafii, to doprawdy jego wszystkie bieżące potrzeby są za-
spokajane w wystarczającym stopniu. 

- Uroczystości związane z jubileuszem naszego nestora – 
mówi O. Poniźnik – odbędą się u nas 2 czerwca i będą to ważne 
chwile dla tych wszystkich, którzy zetknęli się z ks. T. Jordan-
kiem, a trudno ich przeliczyć.

Punkt odniesienia
Od tego wydania „Ech Izerskich” będziemy starać się publiko-

wać felietony, ilustrowane zdjęciami, które mają tę przewagę nad 
informacją bieżącą, że pozwalają na dystans, refleksję i powinny 
dawać do myślenia. Będą dotyczyć poszczególnych gmin, więc i 
refleksja będzie konkretna, chociaż jej przesłanie ma być ogól-
ne... A podpowiadamy taką zabawę w felietony nauczycielom 
przedmiotów humanistycznych, bo właśnie ta forma pozwala na 
osobiste przemyślenia, które mogą być cenne także dla innych.

Zapraszamy. Gdyby się okazało, że krótkie próbki felietonów 
uczniowskich pedagodzy skierują do naszej gazety, to będzie 
możliwość ich opublikowania.

Zaczynamy...
Warto pamiętać...
Jesteśmy – jako społeczność – wciąż co najmniej „trochę nie-

zadowoleni”, żeby nie napisać wprost, że bywamy malkontenta-
mi. Nie umiemy się cieszyć z drobnych postępów, a nawet jeśli 
są duże, to albo nie tak wielkie, jak tego byśmy chcieli, ani nie 
tak wyglądają ostatecznie, jak tego oczekiwaliśmy. Można powie-
dzieć, że w odbiorze społecznym większości z nas rzeczywistość 
wygląda tak, że „miały być fajerwerki, a wyszedł mokry kapiszon”. 
Trochę to przypomina samoocenę u wymagających kobiet, które 
NIGDY nie ważą tyle, ile chciałyby ważyć, a jeśli nawet waga się 
zgadza, to te kilogramy rozłożone są nie w tych miejscach, w któ-
rych powinny były być.

Podobnie jest z oceną rozwoju wsi, miast i gmin. Narzekamy, 
że wydajemy za wiele na oświatę, ale protestujemy, kiedy z przy-
czyn ekonomicznych trzeba zamknąć jakąś szkołę. Narzekamy 
na wysokie podatki lokalne, ale mamy pretensje, że remonty dróg 
nie są realizowane w tempie, w jakim chcielibyśmy je widzieć. 
Ubolewamy, że „u nas nic się nie dzieje”, ale kiedy są imprezy, to 
nie mamy czasu, siły, ochoty lub przekonania, żeby wyjść z domu. 
Mówimy o tym, że pleni się chuligaństwo, ale kiedy widzimy, jak 
ktoś maże farbą po murze, to dyskretnie odwracamy wzrok, bo 

Dawnych wspomnień czar

S K O R Z Y N I C E
Jedna z tych wsi na Pogórzu Izerskim, o których  nikt by nie 

pomyślał, że mogą być tematem pocztówki, a przecież wciąż za-
chowały się tu domy szachulcowe, niektóre z nich są właśnie teraz 
poddawane rewitalizacji za prywatne pieniądze. Odnaleźliśmy 
jedną pocztówkę ze starych Skorzynic, która ma prawie 100 lat. 
Widoczny na niej zespół budynków nadal istnieje, bo współczesne 
zdjęcie zostało wykonane w marcu 2014. Być może nie wszystkie 
detale nadają się już do tego, aby były tematem pamiątkowej kart-
ki, ale urok tego zespołu budynków pozostał. Wracamy do Skorzy-
nic od kilku lat, by patrzeć, jak starannie remontowane są niektóre 
domy. Jesteśmy przekonani, że szybko nadchodzi moment, kiedy 
Skorzynice staną się tematem przepięknych widokówek.

przecież to nie nasza sprawa, tylko policji, straży gminnej, na-
uczycieli, albo kogoś tam jeszcze.

A warto pamiętać, że jeszcze kilkana-
ście lat temu żyliśmy w innej rzeczywi-
stości, gdzie nie było telefonów komórko-
wych, laptopów, internetu, podjazdów dla 
niepełnosprawnych, a ludzie jakoś sobie 
dawali radę w życiu. Może dlatego, że roz-
mawiali ze sobą? I to osobiście, a nie przez 
facebooka, twittera, czy inne wynalazki.

I warto pamiętać, że było siermiężnie, 
żeby nie powiedzieć – przerażająco bied-
nie. I że trudno było czerpać optymizm, 
kiedy się rozglądaliśmy wokół siebie. 
Kiedy dziś słyszymy mieszkańców – dla 
przykładu – Lubomierza, którzy są moc-
no krytyczny wobec tego, co ich otacza, to 
wyciągamy z archiwów redakcyjnych zdję-
cia sprzed niespełna 20 lat i nie możemy 
się nadziwić, że to tak mogło wyglądać.

Ale to prawda, warto być umiarkowanie 
niezadowolonym, bo wtedy mamy marze-
nia do spełnienia i nie gnuśniejemy. Ale... 
jak to mówił mistrz Fredro... we wszyst-
kim „znaj proporcjum, mocium panie...”.

Co to jest – PKS?
Skojarzenia są proste – przewoźnik, firma transportowa, itp. 

Czy są prawdziwe? – Owszem, ale niekoniecznie w przypadku 
Zawidowa, bo w tym mieście „PKS Józek”, to... Parafialny Klub 
Sportowy, który organizuje dla dzieci i młodzieży zajęcia głównie 
w sferze lekkoatletyki. Wprawdzie zakres tej działalności nie jest 
za duży, ale chyba dostrzegalny, bo komisja samorządowa uznała, 
że warto tę działalność odrobinę dofinansować. 

Mirsk ma głos. I wybór
W Pałacu Prezydenckim w Warszawie, w go-

ścinie u Prezydenta RP, Bronisława Komorow-
skiego pojawili się delegaci sołectwa Rębiszów i 
przedstawiciele władz samorządowych Mirska. 
To oni zostali bowiem laureatami wręczonych 
w lutym 2014 nagród w konkursie „Masz głos, 
masz wybór”, zorganizowanej przez Fundację 
Batorego, a objętym patronatem przez Prezy-
denta RP. Konkurencja była spora, bo do akcji 
zgłosiło się aż 250 gmin, sołectw, stowarzyszeń i 
organizacji. Z Dolnego Śląska były jeszcze inne 
nominacje, ale tytuł „Super Samorząd 2013” 
zdobyli tylko przedstawiciele Mirska.

Zgorzelec ma ambasadora...
... a nawet wielu. Gmina Zgorzelec bowiem 

postanowiła nadawać honorowe tytuły ludziom, 
który „niosą dobrą nowinę” o tym, co się tutaj 
dzieje. Nie ma jednego klucza, by dostąpić tego 
zaszczytu, bo wśród wyróżnionych widzimy i 
Bogumiłę Turzańską-Chrobak, znaną z kiero-
wania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska, i Martę Matyjasik, znaną z urody (a 
dokładnie z konkursu Miss Polonia) oraz Agatę 
Korc i Elenii Takuridu (obie znane z osiągnięć 
sportowych). W piątce ambasadotów jest tylko 
jeden mężczyzna, w dodatku – obcokrajowiec, 
Albreht Goetze, co mężczyznom wydaje się 
krzyczącą wręcz niesprawiedliwością ze strony 
kapituły, przyznającej owe honory. Może radni 
będą postulować, by – w ramach równoupraw-
nienia – i tutaj mają obowiązywać parytety?

Jedni po drugich
Przywykło się uważać, że ta część Dolnego 

Śląska jest terytorium polskim od 1945 r., a 
wcześniej były to ziemie niemieckie. Nic bar-
dziej błędnego, niż taka teza, o czym dobrze 
świadczy m.in. przykład Zawidowa. Pierwszy-
mi mieszkańcami ziem, gdzie teraz istnieje to 
miasto (miasteczko właściwie, bo liczy niespeł-
na 5 tys. mieszkańców), byli Słowianie połab-
scy, a potem – Serbołużyczanie, więc także ludy 
słowiańskie. W X w. Łużyce Górne włączono do 
Polski (relatywnie niedługo później, bo w 1186 
roku pojawiła się pierwsza informacja o istnie-
niu Zawidowa), a w granicach pańska polskiego 
Łużyce były aż do XIV wieku, po czym przeszły 
w ręce Czech. Dopiero od 1638 roku stały się 
lennem (a więc formą dzierżawy, a nie własno-
ścią) elektorów saskich i dopiero to rozpoczę-
ło początek powolnej germanizacji tych ziem. 
Warto tę skomplikowaną historię poznać, nim 
się zacznie o niej mówić.
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Świńska sprawa 
- Patrz pan, jak nam ześwinili rynek – po-

wiedział jeden z mężczyzn niepewnie stąpają-
cych po całkiem równym chodniku. – Najpierw 
wyremontowali, ustawili i zegar, i latarnie, i ła-
weczki, jak należy, wszystkie pięknie, a potem 
podłożyli tu świnię. Przecież to nie miejsce dla 
czegoś takiego, to nie chlew, to nasz piękny ry-
nek... – mówił z poczuciem rosnącej krzywdy, 
ale machnął ręką, widząc brak jakiejkolwiek 
reakcji.

A cała sprawa ma – jak to zwykle bywa 
– drugie i kolejna dna (DNA). Po pierwsze – 
Sulików kojarzy się z bazaltem i wspomniana 
świnia, to spory kawałek tej skały, efektownie 
pomalowany. Na pomysł wykorzystania bazaltu 
z pobliskiej kopalni wpadł Grzegorz Żak, szef 
GOK, który poprosił artystów, by „uzupełnili” 
malowaniem kształt skalnej bryły. Na różnych 
kamieniach naniesiono więc różne malowidła. 
Jest – dla przykładu – sowa pod GOK-iem, i in. 
Ale w tym miejscu najbardziej stosowna była 
właśnie świnia, a precyzyjnie -  „świnka-skar-
bonka”. Tuż obok bowiem znajduje się siedziba 
oddziału jednego z banków. Ale... trudno o ta-
kie skojarzenia u kogoś, kto w życiu złotówki do 
świnki nie odłożył..., bo i z czego? I po co? 

Czy radość jest tym samym, co szczęście? 
A jeśli nie, to czym się różnią? Czy można być 
szczęśliwym, będąc w trudnej  sytuacji? Czy 
prawdą jest, że pieniądze szczęścia nie dają? – to 
wyjątkowo trudne pytania, wręcz o charakterze 
egzystencjonalnym, dlatego nie prosiliśmy ni-
kogo z ważnych urzędników rozmaitych gmin, 
by odpowiedzieli, bo mogliby mieć kłopoty. Z 
prośbą o refleksję na ten temat zwróciliśmy się 
do przedszkolaków w Gryfowie.

- Jesteśmy szczęśliwi, jak świeci słońce i 
możemy wyjść na dwór – powiedziało wielu i 
chcieli się już zająć własnymi sprawami, któ-
rych po śniadaniu w przedszkolu jest mnóstwo, 
ale... jak to „w narodzie” bywa – odezwała się 
opcja przeciwna. Widać nie tylko w Sejmie RP 
trudno dojść do zgody.

- A ja jestem szczęśliwy, jak pada deszcz – 
stwierdził oponent poprzedniej tezy i uzasadnił: 
- Wtedy można sobie poskakać po kałużach, a 
jak świeci słońce, to z kałużami jest marnie.

Na takie dictum gwałtownie stopniała liczba 
zwolenników słońca, bo okazało się, że amato-
rów skakania w kałuży jest więcej, tylko sobie 
tego nie przypomnieli w odpowiednim mo-
mencie.

Rozgorzała dyskusja, czy lepiej, żeby słońce, 
czy jednak deszcz, pojawiły się też „zdania od-
rębne” (jak w każdym parlamencie), że nawet 
jeśli lepszy jest deszcz, to jednak nie dla wszyst-
kich, czego najlepszym przykładem mogą być 
dżdżownice, bo one wtedy wypełzają spod 
ziemi i może je zjeść kura. Wtedy kura, nawet 
zmokła, jest szczęśliwa, czego jednak nie można 
powiedzieć o dżdżownicy.

Spór zakończył mały negocjator, którzy 
stwierdził sentencjonalnie, że trudno każde-
mu dogodzić, bo każdy szuka szczęścia gdzie 
indziej i każdy ma własne szczęście, a z faktu, 
że po deszczu wyłażą skądś ślimaki nie można 
wywnioskować, czy wyłażą dlatego, że lubią 
deszcz, czy wręcz odwrotnie. Ślimaki się bo-
wiem nikomu nie zwierzają. 

Żeby sprawę skomplikować jeden z młodych 
mężczyzn stwierdził, że on jest zawsze szczęśli-
wy i dyskusja rozgorzała od nowa, choć już ten 
wątek wydawał się wyczerpany.

- A czy podróże mogą sprawiać radość? – za-
pytaliśmy podstępnie.

- Owszem – padła natychmiastowa odpo-
wiedź – ale muszą być dalekie. I od nowa zaczę-
ły się rozważania, co to znaczy „daleko”. Jedni 
twierdzili, że do Jeleniej Góry jest wystarczająco 
daleko, żeby być szczęśliwym w podróży inni, 
że i Mirsk też nie jest za blisko, natomiast jed-
na z dziewczynek była zdania, że nie odległość 
jest ważna, a to, co na końcu podróży. Bo ona 
wprawdzie pojechała do hotelu, raptem kilkaset 
metrów, ale tam jest basen i można sobie popły-
wać. I to sprawia większą radość, niż podróż, 
nawet do Jeleniej Góry. Biegunowo inną opinię 
miał chłopiec, który powiedział, że jego wujek 
jeździ do Chin i tam jest szczęśliwy. – A po co 

O radości i szczęściu 

Z przedszkolakami z Gryfowa Śląskiego
jeździ? – usiłowaliśmy sprecyzować.

- Po pieniądze – padła oczywista odpowiedź, 
która uruchomiła nowy wątek dyskusji. Roz-
mówcy (zdecydowanie spokojniej niż w Sej-
mie RP) różnili się w opiniach, czy pieniądze 
dają szczęście. Większość była „na nie”, ale nie 
brakowało rozterek. – Dają, ale nie mogą być 
chińskie – wątpili jedni. – Może i dają, ale tylko 
wtedy, kiedy jest ich dużo – mówili inni Wyci-
szyliśmy emocje biznesowe małolatów pytając, 
czy są szczęśliwi, kiedy dostaną lizaka?

Okazało się, że bardzo i wszyscy zapomnieli 
już o pieniądzach, nawet chińskich.

Na przykładzie lizaka usiłowaliśmy rozważyć 
różnicę między radością i szczęściem, podsuwa-
jąc wątpliwość, czy kiedy dostaniemy lizaka to 
jest radość, a kiedy mamusia przyjedzie ze szpi-
tala z nowym braciszkiem, to jest szczęście?

Większość uznała, że tak właśnie jest, ale... 
Jeden chłopiec w tajemnicy zwierzył się nam na 
ucho, że on też tak uważał, aż do czasu, gdy bra-
ciszkowi urosły zęby, bo wtedy „ugryzł mnie w 
żebro i to chyba nie jest takie wielkie szczęście” 
- wyszeptał.

Usiłując odwrócić uwagę od tego nieszczę-
snego żebra zadaliśmy „podchwytliwe” (w 
naszym pojęciu) pytanie: - Czy jeśli ktoś jest 
bardzo ciężko chory i leży w łóżku, a wygrał w 
toto-lotka, czy to jest szczęście, czy radość?

Grupa zadumała się chwilę, ale jeden rezo-
lutny popatrzył na nas z politowaniem i powie-
dział: - Proszę pana, to nie jest żadne szczęście, 
ani żadna radość, tylko fuks...

Poczuliśmy się sponiewierani tą błyskotliwo-
ścią i zdecydowaliśmy, że może już lepiej o nic 
nie pytać, bo może być tylko coraz trudniej... 

Rozmawialiśmy z grupą „Misie” (sześciolatki), w składzie – alfabetycznie: Natasza Becia,  Błażej Bo-
cheński, Jakub Firek, Agata Jezierska, Igor Kędzierski, Milena Kołodziejska, Nikodem Korpysa, Łukasz 
Kozubek, Małgorzata Krasucka, Dawid Kuźniar, Marcin Lewandowski, Kacper Łoziński, Łucja Ły-
siak, Franciszek Matusewicz, Mikołaj Musiał, Hanna Nanowska, Nela Nowosielska, Oliwia Palewska, 
Emilai Reimann, Jagoda Reszko, Aleksandra Tomaszewska, Zuzanna Wnukowicz, Mateusz Żyworo-
nek, którymi zajmują się panie – Marzena Rzeszut i Jadwiga Lewandowska z pomocą Agnieszki Szewc. 
Na zdjęciu brakuje dwóch ostatnich pań i nieobecnego w tym dniu Michaela Murschela

Powiedzieli… 
Pomyśleli?

Bywamy na sesjach, warsztatach, podczas 
dyskusji na tematy rozmaite i uważnie przysłu-
chujemy się dyskusjom, w których padają sło-
wa 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 telewizo-
ra, czy z ambony warto słyszeć, co się mówi. Na 
przykład:

Urządzeniem sportowym o charakterze ma-
sowym występującym w gminie jest stadion w.... 
(tu pada nazwa miejscowości). To wierny (!) nie-
stety cytat ze strony internetowej jednej z gmin 
Pogórza Izerskiego. Nie piszemy – jakiej? – mając 
nadzieję, że administrator się połapie i poprawi, 
zanim w Teleekspresie ktoś to zacytuje i przyzna 
„Złotą Czcionkę”

- nie będę generalizował, ale generalnie jest 
tak ...- powiedział „szczegółowo” jeden z mów-
ców. Logiki może w tym nie ma, ale ile jest wdzię-
ku...?

- szukam kogoś, kto wymyśli kreatywny po-
mysł – zastanowiło nas, czy są pomysły niekre-
atywne, i jak to jest z „wymyślaniem pomysłów”, 
ale poza tym lubimy ludzi poszukujących

- zasadność współpracy w dynamizowaniu 
relacji w trójkącie umiejętności, władzy i kom-
petencji wynika z tego, że często marnotrawiony 
jest potencjał wartości dodanej... potem było też 
o czerpaniu korzyści z implementacji wartości 
dodanej – a to wszystko w zaproszeniu na kon-
ferencję, naukową oczywiście. Jedynym klarow-
nym zdaniem było, iż przyjęcie zaproszenia kosz-
tuje 200 zł. Pojechalibyśmy, bo to niezbyt drogo, 
ale... skoro trudno zrozumieć zaproszenie, to czy 
można zrozumieć konferencję?

O mowo polska
Z rosnącym przerażeniem obserwujemy ka-

rierę „słowa” – MEGA. Zawrotną. Określenie 
MEGA jest w stanie zastąpić wszystkie inne, 
i jest wytrychem (bo przecież nie kluczem) 
do stopniowania przymiotników ocennych. 
Dla przykładu – szanujący się młodzieniec 
nie powie, że coś mu się podoba, tylko, że jest 
MEGA. Może też być MEGAładne, a jeśli trafi 
na coś wyjątkowego, to może też być MEGA-
super (występuje też w odmianie superMEGA). 
Wydawałoby się, że wyrazem absolutnego za-
chwytu jest powiedzenie – zasłyszane na uli-
cy – „takie super, że aż MEGA”, ale jednak to 
nie jest koniec słowotwórstwa ludzi, którzy nie 
chcą się uczyć zwyczajnego języka polskiego, 
ale muszą się nim posługiwać. Odnosimy wra-
żenie, że rodzajem apogeum w tej – pożal się 
Boże - twórczości lingwistycznej jest określenie 
„przeMEGA”. Wprawdzie można byłoby powie-
dzieć „prześliczne”, ale z pewnością jest to już 
„małokul”? 

Z naszego na polski – tłumaczenia
• „mam mega poryte pomysły” – jestem (we 

własnym mniemaniu) bardzo oryginalny 
• „walnąłem misiaczka w biedronce” – przy-

witałem się serdecznie w sklepie wielkopo-
wierzchniowym

• „śmierdzi mi wałkiem na kasę” – podejrze-
wam nieuczciwość

• „dżizas, kto to focił?” – kto na miłość boską  
robił te zdjęcia?

• „na jamie walę łychę” – w domu pijam whi-
sky

• „szukam czegoś na petardzie” – potrzebuję 
emocji 

• „mega fun ivent” – bardzo zabawne zdarze-
nie, odmiana „ robię coś dla funu” – to dla 
zabawy

• „szukamy modela – wymagana stylówa fajne-
go ziomka” – nie umiemy tego przetłumaczyć 
w żaden sposób w obawie, że nasze tłumacze-
nie ducha tekstu nie odda. Być może oznacza 
to, iż fotograf poszukuje kogoś, kto nosi się w 
stylu, który odpowiada fotografowi, niemniej 
jaki to styl? – nie wiadomo.

Wędrowcze, 
przysiądź...

... i odpocznij przed podróżą PKS-em – 
chciałoby się powiedzieć. Jakiś wyjątkowy pa-
sażer, zapewne mieszkaniec wsi Mojesz (gmina 
Lwówek Śląski) był tak zirytowany wystawa-
niem pod słupkiem przystanku autobusowe-
go, że przytargał, pewnie z domu, rozłożysty 
fotel i ustawił go, by już nigdy nie czekać na 
stojąco. I teraz jawi się przed nami pytanie: czy 
następny aktywny obuduje to ścianami i da-
chem i stworzy pełny luksus, czy tez właściwy 
Zarząd Dróg przyjdzie do tego „wynalazcy od 
fotela” i zażąda opłaty za zajęcie pasa drogowe-
go przez inicjatora tej zmiany. Możliwe są też 
inne opcje. Obiecujemy, że będziemy czekać 
na rozwój wypadków i poinformujemy Czytel-
ników „Ech”, jeśli się w tym miejscu przydarzy 
coś nowego.

Fakty i mity przedszkolne
O tym, jak różnie można zinterpretować 

ten sam fakt, świadczy najlepiej przypadek 
Marka Wolanina, Sekretarza Gminy Zgo-
rzelec. W wieku niespełna 5 lat został po 
raz pierwszy odprowadzony do przedszkola 
i... uciekł stamtąd po pół godzinie pobytu, 
samodzielnie wracając do domu.

Później długo kierował zgorzelecką 
oświatą, co skłaniało znających ten incydent 
do wynurzeń. Jedni twierdzili – żartobliwie 
– że nie ma kwalifikacji, by się zajmować 
przedszkolami, skoro był w jednym z nich 
(jako wychowanek) raptem kilkadziesiąt 
minut w całym swoim życiu. Drudzy z kolei 
– całkiem serio – przekonują, że to geniusz, 
skoro w pół godziny zdołał poznać wszyst-
kie mankamenty wychowania przedszkol-
nego na tyle, że zdecydował się salwować 
ucieczką, by wrócić do normalności.

I jak się tu dziwić posłom, z których każ-
dy inaczej widzi rzeczywistość?


