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Kultura

XII Festiwal Małych Form Teatralnych w Języku Niemieckim w Łodzi
Sukces Liceum Ogólnokształcącego w Mirsku

W dniach 22 i 23 marca br. odbył się w Łodzi w Centrum Kultury Młodych 
XII Festiwal Małych Form Teatralnych w Języku Niemieckim. Inicjatorem 
i organizatorem tego przedsięwzięcia są Szkoły Krzysztofa Augustyniaka i 
Europejskie Centrum Młodzieży. Po raz pierwszy w festiwalu udział wzięli 
uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Mirsku. 

Przygotowana inscenizacja pt. “Die 
Kunst, falsch zu reisen... und richtig zu 
leben”- “Sztuka złego podróżowania i... 
dobrego życia”, dotycząca życia Kurta 
Tucholskiego (1890-1935), poety, saty-
ryka, redaktora “Weltbühne”, tworzącego 
w okresie Republiki Weimarskiej pod 
pięcioma pseudonimami, pozbawionego 
obywatelstwa przez reżim hitlerow-
ski, tragicznie zmarłego na emigracji, 
spotkała się z ogromnym uznaniem 
jury i samych uczestników. Scenariusz 
spektaklu powstał w oparciu o teksty 
K. Tucholsky’ego, skłaniające widza do 
refl eksji nad istotą człowieczeństwa. W 
spektaklu wystąpiło pięć uczennic: Iga 
Alchimowicz, Marta Harbich, Edyta 
Krakowska, Anna Lęba oraz Katarzy-
na Puchalska. Swojego męskiego głosu 
użyczył spektaklowi Paweł Tartak, nagra-
niem muzyki zajął się Adrian Wasilewski, 
zdjęcia wykonała Paulina Krakowska, a 
pan Piotr Czembrowski po mistrzowsku 
wykorzystał możliwości techniki kom-
puterowej do plastycznego opracowania 
plakatu i programu przedstawienia

Jury oceniało sprawność językową 
uczestników, dekoracje i kostiumy, cho-
reografi ę, oprawę muzyczną i warsztat 
aktorski. Skład jury stanowili m.in. pra-
cownicy naukowi Instytutu Filologii Ger-
mańskiej Uniwersytetu Łódzkiego i ulu-
bieniec Polaków Steffen Möller. Mirskie 
licealistki otrzymały wszystkie możliwe 
nagrody. Poza zdobyciem I miejsca przy-
znane dwie nagrody indywidualne “w 
uznaniu osobowości scenicznej” trafi ły 

do uczennic na-
szego  Liceum: 
Igi Alchimowicz 
i Marty Harbich, 
a także wyróż-
nienie za plakat 
i program oraz 
zaproszenie na 
U n i w e r s y t e t 
Łódzki do In-
stytutu Filologii 
Germańskiej w 
celu przedsta-
wienia spekta-
klu studentom 
g e r m a n i s t y k i . 

Nagrodą rzeczową za zdobycie I miejsca 
był ufundowany przez organizatorów te-
lewizor, który trafi ł do pracowni języka 
niemieckiego.

Laureatem II miejsca zostało II LO z 
Białegostoku, a III miejsce zajęło I LO z 
Łodzi.

Pytane o wrażenia same uczestnicz-
ki przyznają, że udział w festiwalu był 
dla nich dużym przeżyciem, a praca 
nad spektaklem poprawiła ich warsztat 
językowy i znacznie wzbogaciła zasób 
słownictwa. Edyta Krakowska cieszy 
się, że dzięki temu spektaklowi poznała 
część historii i kultury Niemiec: „Kurt 
Tucholsky jest dla mnie symbolem walki 
z faszyzmem, człowiekiem intelektu, który 
walczył z hitleryzmem za pomocą umysłu 
i słowa.”. Paulina Majkut, towarzyszą-
ca grupie w wyjeździe do Łodzi jako 
obsługa techniczna, podzielała radość z 
wygranej: „Całą drogę powrotną śpiewa-
łyśmy piosenki ze spektaklu i starałyśmy 
się rozmawiać w języku niemieckim. Było 
to niesamowite uczucie dumy z sukcesu 
koleżanek, które spisały się na medal i 
zrobiły coś naprawdę wielkiego”. Iga 
Alchimowicz podsumowuje: „Festiwal 
był dla mnie przede wszystkim wspaniałą 
przygodą pełną niecodziennych przeżyć 
i niezapomnianych emocji, przygodą z 
teatrem, z językiem niemieckim, z twór-
czością Kurta Tucholsky’ego. Magia 
miasta Łódź, obecność Steffena Mölle-
ra, a przede wszystkim niespodziewane 
zwycięstwo sprawiły, że festiwal na za-
wsze pozostanie w mojej pamięci, choć 
wszystko wydawało się jedynie pięknym i 

nieprawdopodobnym snem. Cieszę się, że 
nasz ogromny wkład pracy przy tworzeniu 
spektaklu został doceniony nie tylko przez 
jury, ale i samych uczestników. Radością 
napełnia mnie myśl, że wygrałyśmy znacz-
nie więcej niż telewizor. Mam nadzieję, że 
spektakl zostanie także pozytywnie ode-
brany w naszej szkole.”

Grupa ma także zaproszenia do Opola 
i Wrocławia. Spektakl zostanie zaprezen-
towany w Mirsku w kwietniu, także z 
tekstem w języku polskim, dla uczniów 
Gimnazjum, Liceum i Technikum, dla 
rodziców oraz mieszkańców Mirska, 
wśród których znajdą się z pewnością 
miłośnicy teatru, literatury i sympatycy 
naszej szkoły.

Teatr niemieckojęzyczny ma w mir-
skim liceum 20-letnią tradycję. Pierw-
szym spektaklem wystawionym w 1990r. 
był „Kopciuszek”, następnie „Śpiąca 
królewna”, „Wizyta starszej pani” wg F. 
Dürrenmatta, „Maria Skłodowska-Curie. 
W 100-lecie odkrycia polonu i radu”, 
„Anegdota o spadku moralności pracy” 
wg H. Bölla, „W sklepie z kapeluszami”, 
„Życie jest podróżą”.
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Danuta Alchimowicz - autorka scenariusza, 
reżyser spektaklu i opiekunka grupy
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Katyń - to nie tak daleko.
Złowieszcza nazwa „Katyń” zapadła głęboko w świadomość wszystkich 
Polaków. Nie ma chyba potrzeby po raz kolejny rozwodzić się nad całym 
rozmiarem zbrodni, którą tam popełniono i kłamstw, które miały służyć 
zbrodni tej zatajeniu. Chcę jedynie wspomnieć o człowieku, który był 
osadnikiem wojskowym, mieszkał w Skarbkowie i na którego życiu wizyta 
w Katyniu odcisnęła swoje piętno.

Aby osadzić tę historię w czasie mu-
szę przypomnieć kilka wydarzeń. Rozkaz 
o eksterminacji ok. 22 tysięcy polskich 
obywateli (ofi cerów oraz osób cywil-
nych) przetrzymywanych w specjalnych 
obozach jenieckich NKWD i więzie-
niach, został wydany na mocy decyzji 
Biura Politycznego KC WKP (b) z dnia 5 
marca 1940 roku. Mord ten miał miejsce 
pomiędzy 3 kwietnia a 13 maja 1940 roku 
w Katyniu, Miednoje i Piatichatkach. 
Miejsce spoczynku 7 tysięcy osób nie jest 
znane. W ostatnich dniach pojawiły 
się informacje o odnalezieniu kolej-
nych grobów.

Okres ten w ZSRR charakteryzo-
wał się szybkim rozwojem sił zbroj-
nych. W chwili rozpoczęcia II wojny 
światowej Armia Czerwona liczyła 
2 miliony żołnierzy, 1 stycznia 1941 
roku -4 mln 207 tys. Wprowadzano 
też na wyposażenie nowe rodzaje 
broni, jak choćby słynny T-34. W 
pojawiających się coraz liczniej pu-
blikacjach można znaleźć przesłanki 
do tezy, że w tym okresie zadecy-
dowano już o uderzeniu na Niemcy. 
Można polemizować na temat daty, 
ale rozwój wojsk ofensywnych 
(wojska pancerne i powietrznodesanto-
we) wskazują na charakter planowanej 
wojny. Charakterystyczne jest też to, że 
ta zbrodnia zbiegła się z uderzeniem Nie-
miec na Skandynawię (9 kwietnia 1940 r.) 
i zachód Europy (10 maja 1940 r.). Można 
odnieść wrażenie, że uznano, iż więzieni 
obywatele polscy w niczym nie będą już 
przydatni, stanowią „zdeklarowanych i 
nie rokujących nadziei poprawy wrogów 
władzy radzieckiej”, a reakcji państw eu-
ropejskich nie będzie z prostego powodu 
– będą okupowane przez Niemcy. 

Teren Lasu Katyńskiego został zaję-
ty przez Niemców w lipcu 1940 roku i 
przez 18 miesięcy kwaterował tam 537 
pułk łączności. Na przełomie stycznia i 
lutego 1943 roku czterej radzieccy jeńcy 
wojenni odkryli groby, o czym poinfor-
mowali dowódcę tej jednostki. Pierwsze 
poszukiwania potwierdziły obecność 
zwłok polskich ofi cerów, po czym od 1 
marca do połowy kwietnia 1943 r. Niem-
cy przygotowywali się do ekshumacji i 

wielkiej akcji propagandowej. Sytuacja 
na frontach była dla nich coraz gorsza. 
Na przełomie stycznia i lutego 1943 r. 
poddały się wojska spod Stalingradu, 
jest bombardowany Berlin i istotne jest 
poróżnienie ze sobą państw koalicji 
antyhitlerowskiej. Postanowiono wyko-
rzystać w tym celu ujawnienie grobów w 
Katyniu. Aby uwiarygodnić winę ZSRR 
prace były prowadzone przy współpracy 
z naukowcami różnych krajów europej-
skich, na miejsce kaźni sprowadzono 

dziennikarzy, jeńców alianckich, a także 
przedstawicieli Polskiego Czerwonego 
Krzyża i obywateli polskich z Generalne-
go Gubernatorstwa. Jedną z tych osób był 
Mikołaj Marczyk. Od 1915 r. mieszkał on 
w Witebsku w Rosji, później w Niżnym 
Nowgorodzie. W 1921 r. wraz z rodziną 
powrócił do Polski, lecz pozostał sympa-
tykiem komunistów, nawet był członkiem 
Związku Młodzieży Komunistycznej, a 
później Komunistycznej Partii Polski. W 
okresie wojny pracował jako brygadzista 
w podległych Niemcom zakładach zbro-
jeniowych w Stalowej Woli. W 1943 r. 
miał 38 lat. Jego perypetie zaczęły się 
w majową noc, gdy wezwany został na 
portiernię zakładu, w którym pracował. 
W rozmowie telefonicznej z dyrektorem 
został zapytany, czy zna język rosyjski. 
Po pozytywnej odpowiedzi został wezwa-
ny do dyrektora, któremu towarzyszyło 
dwóch niemieckich ofi cerów. Od dyrekto-
ra dowiedział się, że poleci samolotem do 
Katynia, gdzie będzie się mógł przekonać 
jak wygląda w rzeczywistości komunizm. 

Nie dały efektu próby wycofania się z wy-
jazdu, zagrożono wręcz, że za jego postę-
powanie może odpowiedzieć pozostająca 
w rękach niemieckich rodzina. Wyjazd 
miał nastąpić następnego dnia rano, po-
wrócił więc do domu, gdzie przekazał żo-
nie informację o wyjeździe służbowym, 
zataił jednak dokąd. Następnego dnia, 
po odebraniu w fabryce dokumentów i 
pieniędzy na przejazd, wyruszył do Rado-
mia, gdzie czekał na niego inny uczestnik 
grupy, Stanisław Kłosowicz, 37-letni 
robotnik z Radomia. W dalszą podróż do 
Warszawy udali się pociągiem. W War-
szawie poznali kolejnych uczestników 
tej podróży: trzech dziennikarzy (Szweda 
i dwóch Portugalczyków), Kazimierza 
Kaweckieg - dziennikarza „Gońca Kra-
kowskiego”, pisarza Józef Mackiewicza 
oraz, podobnie jak Marczyk, robotników 
Włodzimierza Ambrożego, Jana Symo-

na, Leona Kowalewicza i Edmunda 
Killera (wszyscy pochodzili z War-
szawy). „Nowy Kurier Warszawski” 
(gazeta okupacyjna) opisywał wizytę 
tej grupy następująco: „[członkowie 
delegacji] złożyli na jednej ze świeżo 
wzniesionych mogił polskich ofi ce-
rów skromny wieniec z gałęzi jedliny, 
przybrany polnym kwieciem, który 
ponadto zdobiła szarfa z napisem 
„Pomordowanym przez bolszewików 
ofi cerom Armii Polskiej — Rodacy”. 
Akt ten poprzedziło krótkie, podniosłe 
przemówienie p. Mikołaja Marczyka 
ze Stalowej Woli i złożenie hołdu cie-
niom bohaterów-męczenników wyra-
żone trzyminutowym milczeniem.(...) 

W ten uroczysty sposób przedstawiciele 
polskiego świata pracy oddali cześć 
cieniom poległych męczeńską śmiercią 
Polaków.”.

Grupa przebywała w Katyniu dwa dni. 
Byli świadkami ekshumacji, rozmawiali z 
przedstawicielami Polskiego Czerwonego 
Krzyża oraz z zamieszkałymi nieopodal 
Rosjanami, mieli dostęp do laboratoriów, 
w których odczytywano znalezione doku-
menty. Przed wyjazdem otrzymali przed-
mioty, które znaleziono przy zwłokach 
(polskie banknoty, naramienniki, guziki 
od mundurów i inne drobne rzeczy osobi-
ste), aby mogli je zaprezentować w swych 
zakładach pracy. Marczyk odbył cykl spo-
tkań z załogą, na których wygłaszał ro-
dzaj referatu z podróży. Podczas spotkań 
udowadniał, że zbrodni dokonali Rosjanie 
(„żydokomuna”). Według relacji kolegów 
z pracy nie można do końca określić, co 
właściwie uważał za prawdę. Większość 
twierdziła, że uważał, iż zbrodni dokonali 
Niemcy. Część pamiętała, że konsekwent-

fot. Feliks Chojnacki

Inskrypcja na Ścianie Pamięci znajdującej się na przykościel-
nym cmentarzu w Mirsku sugeruje, że zbrodni dokonali Niemcy.
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nie o zbrodnię oskarżał Rosjan. W 1944 
r. został wysłany do szpitala, do Warsza-
wy, skąd powrócił do Stalowej Woli już 
po wkroczeniu wojsk radzieckich. Był 
działaczem PPR, lecz niebawem przypo-
mniano sobie o jego katyńskiej delegacji. 
Zgłosił się do burmistrza Stalowej Woli, 
który tak opisał jego wizytę: „Zgłosił się 
do mnie mówiąc, że zgodnie z przyrzecze-
niem zgłasza się pod sąd ludowy. Uważa-
jąc za swój obowiązek zgłosiłem o przy-
byciu Marczyka komendantowi miasta 
— ofi cerowi armii radzieckiej, mówiąc, że 
w okresie okupacji jeździł on z Niemcami 
do Katynia, po czym wygłaszał referaty, w 
których twierdził, że zbrodni na ofi cerach 
polskich dokonała „żydokomuna”. Po za-
meldowaniu wysłałem Marczyka do woj-
skowej komendy miasta, gdzie przesłuchi-
wany był przez cały dzień, po czym został 
zwolniony.”. Kolejnym etapem była służ-
ba wojskowa, w której doszedł do stopnia 
starszego sierżanta. Z naszą okolicą wiąże 
swój los po zdemobilizowaniu, ponieważ 
jako osadnik wojskowy zamieszkał w 
Skarbkowie, gdzie prowadził warsztat 
samochodowy. Nie zapomniało o nim 
jednak w UB (Urząd Bezpieczeństwa), 
bowiem został aresztowany 7 paździer-
nika 1949 r. w czasie pracy w warsztacie 
(w depozycie aresztu były m.in. klucz 
francuski, wiertła, punktak...). Na prze-
biegu śledztwa i późniejszym wyroku 
zaważyła niewątpliwie komunistyczna 
przeszłość Mikołaja Marczyka. Po blisko 
dwóch latach w akcie oskarżenia zapi-
sano: „Oskarżony Marczyk Mikołaj (...) 
w perfi dny sposób przedstawił zbrodnię 
katyńską, przekonując słuchających, że 
dokonała tego Armia Radziecka. W ten 
sposób oskarżony Marczyk Mikołaj usiło-
wał powstrzymać, zahamować zapał pol-
skiego ruchu oporu do zbrojnego działa-
nia i wyzwolenia się spod jarzma okupacji 
imperializmu niemieckiego oraz wzbudzić 
nienawiść do Związku Radzieckiego, ostoi 
pokoju światowego niosącego wyzwo-
lenie uciskanym narodom.”. 14 lutego, 
przy drzwiach zamkniętych, rozpoczął się 
proces. Skazano go na dwa lata więzienia. 
Wyszedł z więzienia 27 lutego 1952 roku 
po wystąpieniu o łaskę do prezydenta 
Bieruta przez jego żonę- Lidię Marczyk. 
Nie są znane jego dalsze losy.

Feliks Chojnacki

PS. Dziękuję dr B. Pappowi za udo-
stępnienie materiałów, bez których ten 
artykuł nie mógłby powstać. Jeżeli ktoś z 
czytelników posiada informacje na temat 
dalszych losów Pana Mikołaja Marczyka, 
bardzo proszę o kontakt(tel. redakcyjny)

KACZANÓWKA cz. III
Gościnni Państwo Maria i Józef Zającowie są rodowitymi Polakami z 
Kaczanówki. Przyjechali do Giebułtowa w 1957 roku. Była to tak zwana 
druga repatriacja. Razem z nimi wyjechało z tej wsi jeszcze wielu miesz-
kańców, którzy osiedlili się na terenie Dolnego Śląska. Gdy było wiadomo, 
kto i kiedy wyjeżdża to spotykali się by wspominać i pożegnać rodzinne 
domy i życzliwych sąsiadów. Spontanicznie powstała wtedy pieśń pełna 
nadziei na nowe życie w nieznanych stronach. 

PIEŚŃ POŻEGNALNA

Hej pijmy bracia kieliszek pełny
Hej pijmy, pijmy dopóki czas
Bo niezadługo pociągi ruszą
Bo niezadługo nie będzie nas

Już pojedziemy do polskiej ziemi
Tam w polskiej ziemi wesoło żyć
Już uciekniemy od banderowców

Bo tu się nie da ni chwili żyć

Ach dosyć, dosyć nas tam namęczyli
W krwi ręce myli, mordowali

Nie jeden Polak na froncie zginął
Jego rodziny w domu wyrżnęli

A na to Pan Bóg patrzeć nie może
Skierował rządem, rząd bierze nas

Musimy żegnać swoją Ojczyznę
Musimy jechać w zimowy czas

Żegnam Was żegnam rodzinne ściany
W których ja byłem wychowany

Żegnam Was żegnam rodzinne progi
Któremi chodzić już nie mogę

Prowadź mój Boże szczęśliwą podróż
Niech te pociągi już wiozą nas

Pociesz nas Boże biednych Polaków
Niech dla nas błyśnie radosny czas.

Kaczanówka to była ziemia zamiesz-
kała przez swoich od pradziada, miesz-
kańcy opuszczali ją z wielkim żalem i 
bólem. Jechali w nieznane, na ziemie na-
leżące kiedyś do Niemców. Podróż trwała 
wiele tygodni. Całe rodziny jechały ze 
swoim dobytkiem w towarowych wago-
nach często bez dachu nad głową. Pociągi 
z repatriantami nie zatrzymywały się na 
stacjach tylko na polach. Ludzie szukali 
jakiegoś pokarmu dla siebie i paszy dla 
zwierząt. Szerzyły się choroby, głód i 
robactwo. Pierwsza tura ludności, która 
zamieszkała w Giebułtowie i okolicach 
zatrzymana została pod Krakowem na 
kilka tygodni. Nie wolno było opuszczać 
terenu bocznicy, pomimo strachu, że 
pociąg w każdej chwili może odjechać 
wszyscy szukali jedzenia. Gdy w końcu 
udało się dotrzeć do miejsca przydzielo-
nego kwitem, czyli do Giebułtowa, trafi a-
li do rozszabrowanych domostw. Były też 
takie, gdzie jeszcze mieszkali Niemcy, ci 
w ciągu kilku miesięcy byli wysiedlani 
za Odrę.

Polacy byli repatriantami, Niemcy 
wysiedleńcami a nawet wypędzonymi 
(?)…. Są to ofi cjalne określenia doty-
czące ludności zmieniającej miejsce 
zamieszkania w okresie powojennym. 
Dla mieszkańców Kaczanówki bardziej 
trafne byłoby określenie uciekinierzy lub 
przymusowi wysiedleńcy. 

Jola Szczepańczyk

Kościół ewangelicki w Proszowej
Po kontrreformacji przeprowadzonej przez katolików w roku 1576 skoń-
czyła się wolność religijna dla ewangelików. W 1654 roku pojawia się na-
wet komisja, która zamknęła wszystkie kościoły ewangelickie. Tak było 
do roku 1707 kiedy to ewangelicy otrzymali więcej wolności. W 1741 roku 
pod naciskiem szwedzkiego króla ewangelicy mogli znowu budować swoje 
kościoły, ale bez wieży i tylko metodą pruskiego muru.

Budowę kościoła ewangelickiego w 
Proszowej też rozpoczęto w 1742 roku, 
wkrótce po zdobyciu Śląska przez Prusy. 
Katolicy przejęli były kościół ewangelicki 
i nie chcieli go oddać, pomimo faktu, że w 
parafi i mieszkały tylko 2 rodziny katolickie. 
Ci ludzie chodzili do katolickiego kościoła 
w Gierczynie lub Mirsku. W marcu 1742 
roku został zatrudniony pierwszy pastor i 

pierwsza msza odbyła się w dużej stodole 
wdowy Elsner. Ale tam nie było wystarcza-
jąco miejsca dla wszystkich, więc pastor 
głosił kazanie stojąc w drzwiach tak, aby 
wszyscy mogli go słyszeć. Ten pastor, He-
inrich Buchardii, był dobrym kaznodzieją 
i świetnym budowniczym. W roku 1743 
szybko zbudował plebanię, aby zimą móc 
na poddaszu celebrować msze. Budowa 
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kościoła została zakończona 4 lipca 1744 
roku.

Johann Schrock były pomocnik leśni-
czego, który został śmiertelnie ranny w 
bitwie pod Mollwitz był pierwszą osobą, 
która została pochowana na cmentarzu ko-

ścioła ewangelickiego.
Od roku 1742 począwszy od 

Niedzieli Palmowej, msza miała 
miejsce w każdym tygodniu. Budy-
nek kościelny nie miał wieży, miał 2 
poziomy wspierane przez 12 fi larów. 
Duży dach opierał się na ścianach 
nośnych zbudowanych na zasadzie 
tzw. muru pruskiego. W 1820 roku 
kościół otrzymał nowe ozdoby, oł-
tarz, ambonę i organy pomalowane 
na biało i złoto. Pastorem w 1842 
roku został niejaki Degener. W 1891 

roku kościół został odnowiony. Około 1920 
roku pastorem został dr Bunzel. W 1922 
roku Pastor Bunzel odrestaurował kościół 
nadając mu styl barokowy. Po nim pastorem 
został Kraft. Jego syn wciąż posiada krzyż 
znajdujący się wówczas na dachu.

 Po roku 1945, po-
dobnie jak w większości 
miejsc, gdzie znajdowały 
się dwa kościoły, ten w 
lepszym stanie zostawał 
wybrany na kościół ka-
tolicki. Te inne pozosta-
wiono własnemu losowi 
i większość z nich uległa szybkiemu znisz-
czeniu. W 1983 roku kościół w Proszowej 
został zburzony, fundamenty są do dzisiaj 
widoczne. Miejsce to jest obecnie wykorzy-
stywane jako parking przykościelny. 

Ciekawe co się stało z archiwum ko-
ścielnym, z organami… Jeśli ktoś ma jakieś 
informacje na ten temat, prosimy o podjęcie 
kontaktu ze mną, nr tel. 609 – 500035.

Lwówek Śląski - miasto pokuty i pojednania
Kamienne krzyże, opuszczone, zaniedbane, samotne i tajemnicze od lat 
fascynowały historyków, badaczy i miłośników zabytków. W XIII wieku 
rozpoczęto próby ich identyfi kacji. Natomiast w XIX i XX wieku ukazało 
się wiele publikacji na ich temat. Dopiero po wojnie wyselekcjonowano i 
opisano najciekawszą i najliczniejszą grupę – krzyży pokutnych. 

W średniowieczu obowiązywało prawo 
Hammurabiego. Wszelkie przewinienia 
karano zazwyczaj śmiercią. Takie postę-
powanie nie odpowiadało 
chrześcijańskim duchow-
nym. Stopniowo łagodzili 
obowiązujące zwyczaje i 
wprowadzili inne formy 
kary. Jedną z nich był 
zwyczaj stawiania krzyży 
pokutnych .Na tereny 
Śląska przybył on wraz z 
osadnikami z Europy Za-
chodniej prawdopodobnie 
w XIII wieku. 

Rezygnując z roz-
praw sądowych, rodzina 
zmarłego podpisywała z 
winowajcą umowę kom-
pozycyjną. Był to rodzaj 
umowy pokutnej zawieranej przez zainte-
resowane strony w obecności dostojników 
świeckich oraz kościelnych. Zbrodniarz 
najczęściej odbywał pielgrzymkę do miej-
sca uważanego za święte, pokrywał koszty 
pogrzebu lub utrzymywał dzieci zmarłego. 
Tym samym zmierzał się z cierpieniem bli-
skich pokrzywdzonego i odczuwał wyrzuty 
sumienia oraz żal za grzechy. Po odbyciu 
kary winowajca własnoręcznie rzeźbił i sta-
wiał krzyż lub kapliczkę, aby upamiętnić 
popełniony czyn, uświadomić sobie ogrom 
popełnionego zła, a także przestrzec po-
tomnych przed podobnymi występkami. 

Obie strony czerpały z tego korzyści: 

rodzina zmarłego materialne, natomiast 
przestępcy darowano życie. Krzyże stały 
się symbolicznym elementem zawarcia 

umowy pomiędzy familią 
ofi ary, a winnym. Stawia-
nie kamiennych krzyży 
było specyfi czną formą 
gestu mającego na celu 
pomóc w oczyszczeniu 
duszy osoby pozbawio-
nej życia i pomóc w jej 
wstąpieniu do nieba. Po 
1532 roku zaprzestano 
stosowania podobnych 
kar, gdyż cesarz Karol V 
wprowadził nowy kodeks 
karny. Zbrodniarze nie 
stawiali pomników, lecz 
robiła to rodzina zmarłego 
w celu upamiętnienia jego 

śmierci. Zwyczaj ten przetrwał aż do II po-
łowy XIX wieku. 

W Europie znajduje się kilka tysięcy 
rozmaitych krzyży kamiennych. W Pol-
sce jest ich kilkaset, z czego większość 
na Dolnym Śląsku. Zazwyczaj można na 
nich znaleźć wyryte narzędzie zbrodni 
lub, według innej teorii, symbole zawodu 
wykonywanego przez zamordowanego: 
miecz, topór, siekierę, kuszę, dzidę itp., 
czasami datę zabójstwa albo inicjały ofi ary 
bądź sprawcy. 

W latach 70-tych XV wieku pewien 
mistrz krawiecki dopuścił się nieumyśl-
nego morderstwa na swoim uczniu. W ra-

mach zadośćuczynienia powstała kapliczka 
pokutna, którą umieszczono w nieistnieją-
cej już nekropolii kościoła parafi alnego. 
Stała tam do momentu wkroczenia wojsk 
szwedzkich do miasta w 1640 r. W 1648r., 
po zakończeniu wojny 30-letniej, jej 
szczątki ułożono przy kościele. Na prze-
łomie XVII i XVIII wieku w czasie prac 
remontowych kościoła przypuszczalnie 
została ona wmurowana w przykościelny 
mur obwodowy. Po pewnym czasie część 
tego muru rozebrano. Dalsze losy kapliczki 
nie sa jednak znane. Uważano, iż została 
wmurowana w północny mur Kościoła 
Parafi alnego pw. WNMP. Jednak w czasie 
prac remontowych w 2008 r. okazało się, że 
jest to zwykłe okienko gotyckie. 

Innym zabytkiem dawnego prawa jest 
krzyż znajdujący się przy ulicy Przyjaciół 
Żołnierza, w kierunku drogi na Bolesła-
wiec, kilkadziesiąt metrów od wiaduktu 
kolejowego. Najprawdopodobniej jest 
kamiennym symbolem zbrodni popełnio-
nej na miejskim stróżu. Doszło do niej w 
Wigilię Bożego Narodzenia w 1582 roku. 
Wspomniany krzyż ma 100 cm wysokości, 
80 cm szerokości i 26 cm grubości. Należy 
do grupy krzyży łacińskich. W porównaniu 
do innych nie jest zbyt okazały. Wykonany 
z piaskowca ma wyryte słabo widoczne 
litery BC oraz rok 1846 (mimo, iż morder-
stwa dokonano znacznie wcześniej).

Pomimo, że ów krzyż należy do naj-
starszych zabytków naszego miasta, to 
wciąż jest zaniedbywany przez mieszkań-
ców i omijany przez turystów. Może warto 
byłoby się nim zainteresować? Odnowić i 
uczynić go jedną z atrakcji turystycznych 
Lwówka?

fot. Aleksandra Kupińska

Krzyż pokutny we Lwówku Śląskim.

Aleksandra Kupińska z Klubu Młodego 
Dziennikarza w Gimnazjum im. Jana Pawła II 

we Lwówku Śląskim

Erik Wejis

Fotografi a archiwalna kościoła ewangelickiego w Proszowej.
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Sieroty Sybiru
Relacja Alojzego Indyka, jednego z siedmiorga dzieci wywiezionych w roku 1940 na Sybir – część 1.

Miałem 14 lat, kiedy wybuchła II wojna światowa. Był rok 1939, mieszka-
liśmy na Kresach Wschodnich we wsi Kiryłucha, leżącej w powiecie łuc-
kim. Pamiętam dobrze nasze gospodarstwo rolne, sąsiadów i rówieśników, 
nasz dom, wszelki dobytek.

Pomagałem ojcu w gospodarstwie 
codziennie. Mieliśmy dwa dorodne konie, 
które podobały się wszystkim, posiada-
liśmy też rasowe krowy, czarno-białe, 
jakich wówczas prawie nikt nie miał. 
Całe nasze gospodarstwo było prowa-
dzone wzorowo. To w szczególności od 
ojca Ukraińcy uczyli się uprawy roli i 
prowadzenia gospodarstwa. Mój ojciec 
był tam bardzo poważanym człowiekiem. 
Jeśli trzeba było doradzić komuś w jakiejś 
sprawie lub w czymś pomóc, nigdy niko-
mu nie odmawiał, chociaż był bardzo za-
jęty. Wybierano go kilka razy na sołtysa. 
Nam, dzieciom, niczego nie brakowało. 
Nasi rodzice byli bardzo zaradni i pra-
cowali na roli w dużym, 12-hektarowym 
gospodarstwie. Na tym terenie gospo-
darstw o takim areale było bardzo mało, 
o ile dobrze pamiętam w Kiryłusze było 
zaledwie kilka. Większe gospodarstwa 
posiadali tylko Polacy i Niemcy. Ukraińcy 
w większości nie troszczyli się o jakość 
swej własności, żyli z dnia na dzień.

Nadeszła wiosna 1939 roku. Mówio-
no wówczas, że Hitler wysuwa żądania w 
stosunku do Polski i chce udostępnienia 
korytarza do Prus Wschodnich. Na takie 
ustępstwa rząd Polski nie godził się. Przy-
puszczano także, że może dojść do wojny 
z Niemcami. Ojciec mówił, że do nas na 
Wołyń jest daleko, dlatego czuł się bez-
pieczny i nie wierzył w to, że wybuchnie 
wojna. Polacy jej nie wywołają. Jak się 
okazało, wrzesień tego roku  przyniósł 
nam Polakom straszliwe cierpienia. Z 
jednej strony od zachodu natarli Niem-
cy, z drugiej zaś Sowieci- obie strony 
nie wypowiedziały wojny. Obydwa kraje 
cechowały socjalistyczne systemy poli-
tyczne. Tak w Niemczech jak i w Związku 
Radzieckim ideologie oparte były na 
zasadzie dążenia do realizacji obranych 
celów, bez względu na rodzaj i okrucień-
stwo stosowanych środków wobec innych 
narodów. W niemieckim państwie Hitlera 
i sowieckim państwie Stalina deportacja 
służyła totalnej dezintegracji narodów 
i grup społecznych uznanych za niepo-
żądane i szkodliwe. Szczególnie zajęto 
się Polakami, których uznano za bardzo 
niebezpiecznych wobec ideologii państwa 
niemieckiego i rosyjskiego. Zbratanie tych 
państw było zgubą dla Narodu Polskiego. 
Ludzie więzieni lub wywożeni mieli być 

jeszcze przed zagładą wykorzystani przez 
zbrodniarzy jako darmowa siła robocza. 
Cechą szczególną nowej formy deportacji 
stosowanej przez Sowietów i Niemców 
było to, że „wyroki” na setki tysięcy wy-
wożonych rodzin (w tym małych dzieci) 
wydawali ofi cerowie polityczni, a nie 
sądy. Na obszarach zajętych przez Niem-
ców było to gestapo Sicherheitsdienst i 
grupy specjalne. Na obszarach zajętych 
przez Rosjan- NKWD (tzw. Ludowy 
Komisariat Spraw Wewnętrznych), w któ-
rego szeregach było wielu Żydów (na 22 
komisarzy 17-tu było Żydami).

Wszystko zaczęło się 17 września 
1939 r., kiedy wtargnęły butne sowieckie 
hordy wojskowe na Kresy Wschodnie, 
w tym na Wołyń. Ojciec opowiadał nam 
jak deportowano na Syberię walczących 
o swą wolność Polaków od ponad 150 
lat. Żołnierze walczyli w powstaniach: 
kościuszkowskim, listopadowym, stycz-
niowym i w czasie okrutnej Rewolucji 
Październikowej. Tylko dlatego, że byli 
Polakami i odważyli się walczyć o wol-
ność. Patrzyliśmy na jadących wojsko-
wych rosyjskich, którzy byli pewni siebie 
jak gdyby mieli kontrolę nad naszym 
życiem. W gazetach rosyjskich i ukra-
ińskich wypisane były wielkim literami 
żądania wymazania Polski z mapy świa-
ta. Przeprowadzono agitację w wiosce, 
że Polska upadła i nigdy jej nie będzie. 
Agitator wykrzykiwał: „Pozostaną tylko 
dwa kraje, Niemcy i ZSRR oraz najwięksi 
dowódcy- Hitler i Stalin”. Zapowiadano, 
że wszyscy Polacy zostaną wywiezieni w 
głąb Rosji. Ojciec wiedział, co oznaczają 
te słowa-Sybir, ale sam myślał, że tak chy-
ba źle nie będzie z jego rodziną, bo prze-
cież dobrze żyje z tutejszymi sąsiadami, 
również z Ukraińcami. Ojciec nam mówił: 
„Jesteśmy uczciwymi ludźmi, nikomu nie 
szkodzimy, ja się polityka nie zajmuję, 
uprawiam ziemię należycie, moje gospo-
darstwo może służyć za wzór dla innych. 
Polska to mój kraj, o który walczyłem z 
Rosjanami. Pamiętajcie dzieci, jesteście 
Polakami z krwi i kości” Dużo z tego, 
co nam mówił ojciec, przypominaliśmy 
sobie z bratem Władkiem po wywiezieniu 
na Sybir, dodawało to nam otuchy. Po 17 
września życie stawało się z dnia na dzień 
coraz trudniejsze. Brakowało wszystkie-
go, ale rodzice byli zaradni, mieli zapasy 

soli, cukru, smalcu, w gospodarstwie były 
krowy- było mleko, było masło. Chleb 
mama piekła sama od dawna. Bieda nam 
jeszcze nie dokuczała. Wkrótce rozpo-
częła się czystka- mordowano rodziny 
polskie, szczególnie osadników, w imię 
oczyszczania Kresów Wschodnich z 
„elementów” wrogich, kapitalistycznych, 
pomieszczyków i wyzyskiwaczy, jak 
określano tu Polaków. Ojciec panował 
nad wszystkim, pewność jednak go za-
wiodła. Dodać trzeba, że Polacy od tej 
pory czuli się zagrożeni. Ci, których dotąd 
nie zamordowali Ukraińcy, głośno mówi-
li, że wszyscy Polacy zostaną wywiezieni 
w głąb Rosji. 10 lutego 1940 r., w środku 
nocy sowieci wpadli z krzykiem do domu, 
w tym momencie była z nami matka. 
Nakazali nam ustawić się pod ścianą 
(matka i siedmioro dzieci). Musieliśmy 
odpowiadać na wszystkie pytania, jeden 
z oprawców trzymał wycelowany w nas 
karabin. Zabijanie Polaków było tu co-
dziennością, mordowanie całych rodzin, 
nawet małżeństw polsko-ukraińskich było 
regułą. Kobietom obcinano piersi, wydłu-
bywano oczy, toteż obawa o nasze życie 
była ogromna. Wszystko to działo się na 
naszych oczach, chociaż mama kryła to 
przed nami dziećmi. Stojąc pod ścianą 
płakaliśmy i prosiliśmy zbirów, żeby nas 
nie zabijali. „Wy i tak zginiecie tam dale-
ko na białych niedźwiedzich”- wymamro-
tał jeden z nich. W międzyczasie trzech z 
nich plądrowało szafy, zabierali, co im się 
podobało. Kazano nam się ubierać. Było 
nas siedmioro dzieci: Władysław (15 lat), 
Alojzy (13 lat), Józefa (11 lat), Eugenia 
(9 lat), Krystyna (7 lat), Stanisława (5 
lat), Stanisław(3 lata) i Jan (2 lata). Nasz 
lament i płacz nie robił na konwojach 
żadnego wrażenia. Pamiętam jak jeden 
z nich powiedział do mamy: „Stamtąd 
już nigdy nie wrócicie, bo Polski już nie 
ma!” Zezwolono zabrać podręczny bagaż 
i trochę pościeli. W takiej sytuacji, takim 
pospiechu nie wiadomo było, co zabrać. 
Mama płacząc, brała rzeczy do rąk i od-
kładała z powrotem nie wiedząc co robić, 
jak się zabezpieczyć przed wszelkimi 
zagrożeniami ze strony oprawców. My-
śmy rzewnie płakali, a mama najbardziej 
chyba zdawała sobie sprawę z tego co nas 
czeka. My- dzieci- baliśmy się bardzo, 
nie wiedzieliśmy właściwie jaki los nas 
czeka, a płacz mamy był naszym płaczem. 
Tuliliśmy się do niej i razem płakaliśmy.

Wspomnienia Pana Alojzego Indyka zebrał i 
spisał Edmund Maziarz
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Śladami mirskich dzwonów - wątek świeradowski
w kontekście wydarzeń historycznych ( cz. II)

„Los dzwonów -Los ludzi”

Ostatnio na nowo rozgorzała dyskusja na temat nowego podziału administracyjnego granic gminy Mirsk i miasta 
Świeradów Zdr. I choć tym razem zamiast wytoczenia dział, skończyło się to cudownym porozumieniem-kom-
promisem, to pozostaje nam mieszkańcom wierzyć , że ci, którzy nas reprezentują , zadbają o wspólne dobro obu 
gmin. Dobrze, że niektóre, powiedzmy „punkty sporne” , zostaną rozstrzygnięte „zdroworozsądkowo,” a inne 
przyniosą wymierne zyski dla kas dwóch miast. Na pewno nie jest to koniec problemów i wciąż będą pojawiać się 
nowe pytania, na które trudno będzie odpowiedzieć naszym włodarzom. Same umiejscowienie obu miast w róż-
nych powiatach nie jest korzystne. Przekonał się o tym ten, który znalazł pracę w Świeradowie, a zgłoszony był w 
Urzędzie Pracy we Lwówku. Tak czy inaczej historia miast była i jest ze sobą ściśle powiązana.

Świeradów Zdrój pierwotnie był bazą 
wypadową w góry dla zbieraczy ziół, po-
szukiwaczy kruszców i drwali zajmujących 
się wyrębem lasu. Z czasem powstała osa-
da składająca się z kilku chat. Mieszkańcy 
utrzymywali się z tego co można było 
pozyskać w górskich lasach. Na przełomie 
XIII i XIV w. zaczęto kojarzyć osadę z na-
zwą Flins (Flyns), która prawdopodobnie 
pochodzi od słowiańskiego bożka świata 
zmarłych Flinsa. Miał on przedstawiać 
brodatego umarlaka z różnego rodzaju 
akcesoriami w towarzystwie lwa lub jak 
sami świeradowianie wolą, lwa z koroną 
na głowie. Inne źródła podają, że nazwa 
pochodzi od karczmy wybudowanej przy 
szlaku handlowym z Mirska do Czech, 
która miała się nazywać Fegebeutel czyli 
Czyścisakwa. Owa karczma swą gościn-
nością darzyła przybyszów między 1524 
a 1559 r.(w zależności od źródeł). 

Gdzieś w tym czasie, niejaki Marcin 
Luter swoimi naukami porządnie namie-
szał w Europie. Jego ruch reformacyjny 
zbudowany na barkach kościoła rzymsko-
katolickiego, poróżnił znaczną część sta-
rego kontynentu. Bratobójczej wojnie miał 
zapobiec Pokój Augsburski, uchwalony w 
1555 r. Wprowadził on zasadę „czyj kraj 
tego wyznanie”. W owych czasach narody 
niemieckie, tak zwana Rzesza, choć pod 
władzą cesarską to tak naprawdę podzie-
lone na księstwa (państewka) prowadziły 
własną politykę, posiadały własne armie 
i w myśl postanowień z Augsburga miały 
różne religie. A zatem jeżeli „pan”, wła-
ściciel ziem był zreformowany to ludność 
zamieszkująca jego włości też musiała być 
protestancka. Dziś nas to może śmieszyć, 
ale pamiętajmy, że wszystko to działo się 
ok.500 lat temu. I tak oto pan zamku Gryf 
i podległych mu ziem Urlik I Gotsche 
Schoff w 1526 r. wraz ze swoją rodziną 
przeszedł na protestantyzm. Ok. 1572 r. 
kościół w Mirsku został symbolicznie 
przejęty przez ruch zreformowany, ponie-
waż w Mirsku, jak i w znajdujących się 
pod zarządem mirskiego kościoła osadach, 
zabrakło katolików. Z tego też roku po-

chodzi pierwsza wzmianka o leczniczych 
wodach mineralnych płynących ze źródła 
świeradowskiego, autorstwa jednego z 
berlińskich lekarzy. Następne publikacje, 
tym razem miejscowego autora Kaspra 
Schwenckfelda z Gryfowa, ukazały się w 
1600 i 1607r. Pisarz zachwalał lecznicze 
atrybuty wód zlokalizowanych w odległo-
ści 1 mili za Mirskiem, przy rzece Kwisie, 
obok wsi Fegebeutel. Wieści o cudownych 
właściwościach wód rozeszły się po ziemi 
śląskiej niemal błyskawicznie. Wydawać 
by się mogło, że niewielką osadę w Gó-
rach Izerskich czeka burzliwy rozkwit. 
Niestety wybuch wojny trzydziestoletniej 
na długie lata odsunął nadejście dobrej 
passy. Otóż, gdy po śmierci Cesarza Ma-
cieja I jego następcą zostaje gorliwy ka-
tolik Ferdynand, postanawia on wcielić w 
życie plan Habsburgów, czyli zjednoczyć 
narody niemieckie pod jedną religią kato-
licką. Nie przypadło to do gustu czeskiej 
i węgierskiej szlachcie protestanckiej, 
ponieważ obawiali się całkowitej utraty 
autonomii. Zawiązali oni tak zwaną Unię 
Ewangelicką, w skład której weszły: pro-
testanckie księstwa niemieckie, Czechy z 
Węgrami oraz Holandia, Francja, Dania i 
Szwecja. Francja obawiała się powstania u 
swych granic silnego państwa katolickie-
go, natomiast Duńczykom i Szwedom za-
leżało głównie na panowaniu nad brzega-
mi Bałtyku. Dla zachowania przeciwwagi 
powstała Unia Katolicka z Księstwami 
Habsburgskimi i Hiszpanią oraz Polską, 
która była tylko sprzymierzeńcem Habs-
burgów. Choć Polska nie zaangażowała 
się bezpośrednio w działania wojenne to 
formalnie przebywała w stanie wojny ze 
Szwecją. Dopiero zawarcie pokoju w Sta-
rym Targu, umożliwiło Szwedom w 1630 
r. przystąpienie do wojny. Dodajmy, że 
Szwedzi mieli najnowocześniejszą i naj-
lepiej wyszkoloną armię w Europie. Dziś 
z upływem czasu przymierze z I Rzeszą 
brzmi wręcz niewiarygodnie, ale gdyby 
nie wewnętrzne problemy kraju oraz 
zabiegi dyplomacji francuskiej to Polska 
prawdopodobnie przystąpiłaby do Ligi 

Katolickiej. Jedynym polskim akcentem 
było udzielenie pomocy Habsburgom w 
listopadzie 1619 r., kiedy to Książę Sied-
miogrodu okupował Wiedeń, a król polski 
Zygmunt III Waza wysłał na odsiecz 
tak zwanych lisowczyków. Wojska Unii 
Protestanckiej zostały zmuszone do wy-
cofania się z pod Wiednia. A zdarzenie to 
nazwano Pierwszą Odsieczą Wiedeńską.

W czasie wojny trzydziestoletniej pa-
nem na zamku Gryf i Chojniku oraz wła-
ścicielem rozlicznych majątków był Johan 
Urlik II Gotsche Schaff. Posiadał on jedno 
z największych dominiów na Śląsku. Uży-
wał tytułu barona i był zwierzchnikiem 
konnego regimentu w randze generała ka-
walerii. Dowódcą naczelnym wojsk Ligi 
Katolickiej w owym czasie był Albrecht 
Wallenstein, książę Friedlandu i od 1627r. 
pan Księstwa Żagańskiego. Za zasługi w 
wojnie z Unią Ewangelicką zyskał liczne 
przywileje. Niestety mimo przeróżnych 
dostojeństw i bogactwa przystąpił on 
ukradkiem do rozmów z protestantami. 
Prawdopodobnie chodziło o utworzenie 
własnego państwa, całkowicie niezależ-
nego od cesarstwa. Z zarzutami o zdradę 
stanu został zamordowany 23 lutego 1643 
r. z polecenia samego cesarza. Zbliżony 
los spotkał Johana Urlika II, który służył 
pod dowództwem Wallensteina. 24 lute-
go 1634 r. aresztowano go i oskarżono o 
spisek przeciwko władzy cesarskiej. Po 
okropnych torturach Johan przyznał się 
do winy i w 1635 r. został ścięty w Raty-
zbonie. Majątek barona uległ konfi skacie 
a na poddanych nałożono dodatkowe 
podatki. Synowie Urlika II mieli zostać w 
kolegium jezuickim tak długo, aż nie na-
wrócą się na wiarę katolicką. Gdy w 1641 
r. wrócili do domu, cesarz Ferdynand III 
zwrócił im część majątku. Najstarszy z 
nich Krzysztof Leopold, prawowity spad-
kobierca, po wojnie odbudowuje zamek 
Gryf i fi nansuje powstanie kapliczki na 
nieodległym wzgórzu. Wojna trzydzie-
stoletnia to był chyba najczarniejszy okres 
w historii naszego regionu. Przewalające 
się oddziały zbrojne grabiły, mordowały 
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i dopuszczały się gwałtów na tutejszej 
ludności. I nie miało znaczenia czy były to 
wojska sojusznicze, czy wrogie. To, czego 
nie zrabował człowiek, strawił ogień, a 
tych co stawiali opór mordowano. Niedo-
żywioną ludność dziesiątkowały choroby. 
Znane były przypadki kanibalizmu. Po-
wszechne stało się żebractwo. Nastąpiło 
typowe dla okresu wojennego zezwierzę-
cenie gatunku ludzkiego i upadek ludzkiej 
godności. 

Kościół w Mirsku raz był katolicki, 
a raz protestancki. Jedni zbierali podatki, 
drudzy żądali kontrybucji wojennych, a 
na dodatek trzeba było ich karmić, poić 
i dawać tytoń. Kasy miejskie z Gryfowa 
i Mirska zdeponowano w sztolniach gier-
czyńskich, tam też trafi ł skarbiec Schaf-
fgotschów, ludność natomiast szukała 
schronienia w górskich lasach. Flinsberg 
był w nieco lepszej sytuacji, bliskie są-
siedztwo lasów pozwalało na czas uzyskać 
schronienie, a mniej rozwinięta urbani-
stycznie osada nie była narażona na po-
ważniejsze straty. Konfl ikt zakończył się 
po ponad 30 latach pokojem westfalskim. 
Zmienił on układ sił w Europie, osłabił 
Habsburgów a wzmocnił pozycję Francji 
i Szwecji. Saksonia otrzymała Łużyce a 
Brandenburgia urosła w siłę, dając pod-
waliny państwa pruskiego. Wprowadzono 
wolność wyznania. Bilans powojenny był 
taki, że w niektórych regionach blisko 
50% populacji poniosło śmierć. Niespełna 
100 lat później ciemny scenariusz miał się 
powtórzyć. W 1740 r. Prusy zajęły Śląsk i 
w trzech kolejnych wojnach śląskich nie 
udało się cesarstwu (wtedy już Austrii) 
odzyskać ziemi śląskiej. Po zakończeniu 
wojny trzydziestoletniej zaczęto odbudo-
wywać miasta i osady. Pomału wracała 
normalność i choć pamiętano o dramacie 
wojny i o tragediach rodzin to rodziła 
się nadzieja na lepsze jutro. W 1654 r. 
ofi cjalnie odebrano kościół protestantom. 
Dwa lata później Krzysztof Leopold już 
Schaffgotsch (nazwisko zmieniono dla 
zatarcia niedobrego wrażenia po ojcu) 
ożenił się i pomału zaczął odzyskiwać 
straconą pozycję. Utrzymywał liczne 
kontakty z polską szlachtą i rodziną kró-
lewską, chciał podkreślić w ten sposób 
swoją przynależność do rodziny katolic-
kiej. Świeradów również otrząsnął pył z 
zawieruchy wojennej, na nowo zrobiło się 
głośno o leczniczych źródłach. Ale mimo 
to pojedyncze nieszczęścia nie omijały 
naszego regionu. W wielkim pożarze Mir-
ska w 1699 r. spłonęło prawie całe miasto 
i dwa kościoły (parafi alny i św. Barbary). 
Krzysztof Leopold wraz z synem Janem 
Antonim Gotthardem, wspomogli odbu-

dowę kościołów i miasta. To właśnie oni 
byli fundatorami dzwonów mirskich a w 
szczególności dużego z 1700 r. i to o nich 
mówi inskrypcja „…Krzysztof ojciec i 
Jan Antoni syn…”(fragment inskrypcji w 
tłumaczeniu). Oprócz tego dużego odlano 
jeszcze trzy mniejsze dzwony z 1699 r. 
Swój wkład w odbudowę Mirska wniosły 
też okoliczne osady i miasta.

 W tamtych czasach Flinsberg nie 
posiadał swojego kościoła, terytorialnie 

był przynależny do mirskiego kościoła i 
tam też mieszkańcy Świeradowa udawa-
li się na mszę. W Mirsku też grzebano 
obywateli Świeradowa, trumnę z ciałem 
transportowano etapami bez względu na 
porę roku na mirski cmentarz. Miesz-
kańcy Świeradowa chodzili również na 
mszę do Pobiednej, oddalonej o 10 km, 
tam znajdował się kościół ewangelicki. 
Własnego kościoła ewangelickiego do-
czekali się dopiero po zagarnięciu Śląska 
przez Prusy. Z początku był to drewniany 
kościółek otoczony cmentarzem, by w 
końcu 1780 r. powstała murowana bryła, 
barokowa nieistniejącego już kościoła. 
Świątynia z bogato zdobionym wnętrzem 
i organami, była dumą gminy ewangelic-
kiej. Nieco później bo w 1786 r. po inter-
wencji Schaffgotscha u króla pruskiego 
postawiono katolicką kaplicę im. św. Jana 
Neupomucena. W tym czasie Świeradów 
liczył ponad 225 chat i już prowadził 
działalność uzdrowiskową. Po 110 latach 
wybudowano dwuwieżowy kościółek, 
gdyż stara drewniana kaplica nie oparła 
się srogim warunkom atmosferycznym 
i upływającemu czasowi. Wyposażenie 
nowej murowanej kaplicy pochodziło 
w dużej części ze starej, między innymi 
zabytkowy ołtarz poświęcony św. Józe-

fowi. Katolicy liczyli wówczas 280 dusz, 
a msze gromadziły ludność z Krobicy, 
Orłowic oraz nieistniejącej już Gross Iser. 
Formalnie kaplica należała do kuracji mir-
skiej, dla tego też dzwon z Mirska znalazł 
się w Świeradowie. Obecne informatory 
turystyczne podają, że dzwon do Świera-
dowa trafi ł w 1785 r., a więc jeszcze do 
tej pierwszej kaplicy. Tu jest chyba pewna 
nieścisłość, gdyż ks. Faustmann ostatni 
niemiecki duszpasterz z Mirska w swojej 
publikacji z 1952 r. pisał, że dzwon mirski 
znajdował się w Świeradowie od 1932 r. 
Trudno tu się z ks. Faustmannem spierać, 
jako przełożony z pewnością posiadał 
stosowne informacje, poza tym dzwon, 
choć najmniejszy z trzech, nie mógł nie-
postrzeżenie przemieścić się z Mirska do 
Świeradowa. Wszak to nie książeczka do 
nabożeństwa. Dzwon ten ma ok. 76 cm 
średnicy i 50 cm wysokości, nosi im. św. 
Jana Ewangelisty. W górnej części dzwo-
nu znajdują się umieszczone na obwodzie 
dwa pierścienie z roślinnym zdobnic-
twem. Na części frontowej widnieje scena 
z ukrzyżowania Pana Jezusa, pod którą 
umieszczony jest napis Jan Olitoriusz 
kanonik z Raciborza Proboszcz Mirska. 
Na samym dole na obwodzie dzwonu 
Eliasz Emrich. Po drugiej stronie napis, 
który mówi o wielkim pożarze miasta w 
1699 r. i o ufundowaniu dzwonu. I tu nie 
ma pewności czy fundatorem była parafi a 
gryfowska z proboszczem Bartłomiejem 
Francgregerem czy Bartłomiej Francgre-
ger to wykonawca dzwonu, możliwa też 
jest inna opcja. Sporna jest również postać 
Eliasza Emricha, według wiarygodnych 
źródeł był on w tym czasie kościelnym w 
Mirsku, a ofi cjalne informatory dowodzą, 
że był ludwisarzem. Obecnie do dzwonu 
dołączony jest mechanizm młotkowy, któ-
ry za pomocą sygnału dźwiękowego przy-
pomina o upływającym czasie. Urządzenie 
młotkowe zespolone jest z odnowionym 
zegarem wieżowym. Panowie Eugeniusz 
Rychter i Henryk Kapszewicz w 1983 r. 
sprawili, że zegar ponownie zaczął od-
mierzać czas, a mechanizm wygląda jak 
nowy. Kościół ma też własne dzwony, za-
kupione w 1998 r. wpisują się one w nową 
historię miasta. Większy im. św. Józefa i 
drugi mniejszy im. Jana Pawła II.

W latach 1945-46 decyzją traktatu z 
Jałty rdzenna ludność niemiecka została 
zmuszona do opuszczenia granic państwa 
polskiego. Zapotrzebowanie na nauki 
w kościele ewangelickim spadło prawie 
do zera. Czynnik ludzki sprawił, że nie-
odwiedzana przez wiernych świątynia 
stała się łupem wandali i złodziei. I zanim 
biurokratyczna machina podjęła decyzję 

fot. Mariusz Lenik
,,Mirsko-świeradowski” dzwon pokryty bogatymi 
zdobieniami i inskrypcjami.



9Czasopismo Społeczności Lokalnej “IZERY”

Historia, Aktualności

o ochronie zabytku, nie było już czego 
chronić. Rozpadający się kościół został 
zburzony w 1973 r. Rok później podjęto 
prace mające na celu rozbudowę kaplicy 
św. Józefa. Budowę prowadzono tak, aby 
stary kościół harmonizował z nowo dosta-
wionymi elementami. Nowy Dom Boży 
poświęcił 29.09.1979 r. biskup Tadeusz 
Rybak. Należy tylko żałować, że nie uda-
ło się parafi i katolickiej przejąć kościoła 
ewangelickiego. Zawiodła tu dobra wola 
ludzi i brak porozumienia, by zabytek tej 
klasy na zawsze zniknął z panoramy Gór 

Izerskich. 
Osada uzyskała prawa miejskie w 

1946 r. a obecna nazwa zaczęła funkcjo-
nować rok później. Miano miejscowości 
wywodzi się od św. Andrzeja Świerada, 
mającego swoje pustelnie w południo-
wo-zachodniej Polsce. Kluczowym dla 
Świeradowa Zdr. był fakt otwarcia w paź-
dzierniku 1909 r. linii kolejowej. Miejsco-
wość stała się już nie tylko kurortem, ale 
i ośrodkiem sportów zimowych. Posiadała 
dwie skocznie narciarskie, tor bobslejowy, 
tor saneczkowy i lodowisko. Ludność z 

całych Niemczech (i nie tylko) chętnie 
przyjeżdżała do modnego wówczas uzdro-
wiska jakim niewątpliwie był Świeradów 
Zdr., ale i korzystała z możliwości upra-
wiania sportu. 

Trzymamy kciuki, aby tak jak kiedyś 
otwarcie linii kolejowej spowodowało 
lawinę sukcesów, tak teraz, nowo otwarta 
kolej gondolowa sprawiła, by Świeradów 
Zdr. znalazł się ponownie na liście naj-
chętniej odwiedzanych miejsc w Polsce.

Mariusz i Emil Lenik

Historia kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Rębiszowie
Większość osób przejeżdżających główną drogą przez Rębiszów zauważa 
stojący tuż przy niej kościół pw. św Barbary. Widoczny jest też z oddali, 
mimo utraty w wyniku wichury hełmu, który zwieńczał jeszcze niedawno 
wieżę. Niewiele osób zwraca uwagę na to co znajduje się po przeciwnej 
stronie, w głębi starego cmentarza. Stoi tam skromny, ale cenny pod wzglę-
dem architektonicznym i historycznym obiekt. 

Budowa pierwszego w Rębiszowie ko-
ścioła przypada na lata 1565-1567. Pierwot-
nie była to świątynia ewangelicka i miała 
związek z powstałą w 1530 roku gminą 
ewangelicką w tej miejscowości. Świątynia 
ta, podobnie jak wiele innych budowli tego 
typu wznoszonych na Śląsku, otoczona 
była cmentarzem. Cmentarz ów został 
poświęcony w 1568 roku przez pastora 
Wagenknechta i jest używany także obec-
nie. Los kościoła związany jest nieroze-
rwalnie z burzliwą historią Śląska. W 1654 
roku, a więc już po zakończeniu krwawej 
i wyniszczającej wojny trzydziestoletniej 
(1618-1648), rębiszowski kościół został 
przekazany katolikom. Ustanowiono także 

katolickiego proboszcza w Rębiszowie. Po 
zajęciu Śląska przez Prusy ludność ewange-
licka wzniosła tu także swój dom modlitwy, 
jednak nie posiadał on wieży. Dzwony z 
kościoła katolickiego wykorzystywane 
były zarówno przez katolików jak i przez 
protestantów. Cmentarz wykorzystywany 
był również przez oba wyznania. Świątynia 
ta została w 1764 roku przebudowana. Była 
też kilkakrotnie remontowana. Wewnątrz 
znajduje się kamienna chrzcielnica, pocho-
dząca z 1576 roku. Zarówno ołtarz jak i am-
bona pochodzą z początków XVIII wieku. 
Warto podkreślić, że świątynia ta od 1654 
roku aż do zakończenia II wojny światowej 
służyła zamieszkałej tu nielicznej ludności 

katolickiej. Po II wojnie światowej przyby-
ła tu ludność polska wyznania katolickiego 
przejęła duży kościół ewangelicki (obecnie 
kościół pw. św. Barbary). 

Kościół pw. Nawiedzenia NMP służył 
do 22 czerwca 2009 miejscowym katolikom 
jako świątynia cmentarna, obecnie, jak się 
okazało, prawo kanoniczne zabrania wy-
korzystywania kościołów do takich celów. 
Zamknięto go dla ludzi. Przez 443 lata im 
służył, teraz oni chcieli zadbać o swój ko-
ściół , chcieli pomóc odzyskać mu dawną 
świetność, niestety nie mogą tego zrobić . 
Dlaczego tak jest, dlaczego ktoś chce po-
zwolić aby najstarszy zabytek Rębiszowa 
popadł w ruinę ?

E.H.

Wykorzystane materiały:
Groβ R.A. Heimatbuch des Kreises Lőwenberg i. 
Schlesien, Friedeberg / Queis 1925
Scholz K. Chronik Rabishau, Holzminden 1967
Staffa M. i in,: Słownik geografi i turystycznej Sude-
tów. Pogórze Izerskie. Tom 2. Wrocław 2003 

RUSZA UNIWERSYTET
III WIEKU

STOWARZYSZENIE NA RZECZ 
OŚWIATY W POWIECIE LWÓWEC-
KIM zaprasza chętne osoby w wieku od 
40 lat do udziału w zajęciach mających 
na celu rozwijanie własnych zaintereso-
wań, pasji i zdolności, w zajęciach Uni-
wersytetu III Wieku.

Zajęcia prowadzone będą przez 
specjalistów w formie kursów, spotkań, 
warsztatów w Zespole Szkół Licealno-
Gimnazjalnych w Mirsku przy ul. Wod-
nej 2 jak również w plenerze Pogórza 
Izerskiego.

Rozpoczynamy od kursów:
1. Komputer dla każdego ( łatwość ob-
sługi, możliwości porozumiewania się, 
zakupy, rachunki przez komputer).
2. Podstawy komunikowania się i nauka 
języków obcych (j. niemiecki, j. angiel-
ski).
3. Zdrowie w starszym wieku ( formy ak-

tywnego spędzania czasu wolnego – min. 
Nordic Walking, gimnastyka lecznicza) 
oraz wiele innych według Waszych po-
mysłów.

Zapisy prowadzą oraz udzielają 
dodatkowych informacji:
Katarzyna Tomków - zastępca dyrektora 
Zespołu Szkół Licealno – Gimnazjalnych 
w Mirsku,
Andrzej Bielak - zastępca dyrektora Ze-
społu Szkół Licealno – Gimnazjalnych w 
Mirsku,
Paweł Śliwiński – dyrektor Zespołu 
Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Mir-
sku oraz Prezes STOWARZYSZENIA 
NA RZECZ OŚWIATY W POWIECIE 
LWÓWECKIM.
Telefon kontaktowy: 75 7834250

Jest to program wielokierunkowych 
działań adresowany do środowisk osób 
dorosłych, będących na emeryturze 
bądź w okresie przedemerytalnym z 
bardzo mocnym akcentem na integra-
cje pokoleniową i międzypokoleniową. 

Uwzględniając różnorodność wiekową, 
środowiskową i zdrowotna znaczącej 
grupy społecznej, jaką są ludzie w wieku 
dojrzałym, przygotowana została oferta 
różnorodnych propozycji. Charakter pro-
gramu jest otwarty i będzie dopełniany 
przy szerokim udziale seniorów: działa-
czy Klubu Seniora, Związku Emerytów 
i Rencistów, innych organizacji, osób 
nigdzie nie zrzeszonych.

Cywilizacyjny postęp techniczny 
okazał się dla niektórych osób barierą 
rozwojową. Znajomość komputera, moż-
liwości korzystania z Internetu, stały się 
źródłem łatwego dostępu do informacji, 
a niekiedy wręcz koniecznością. Dlatego 
też powstał pomysł pomocy, szczególnie 
tym ludziom, którzy mają potencjał, aby 
uczestniczyć we wspólnych zajęciach. 
Z jednej strony chcących poszerzyć i 
uzupełnić swoją wiedzę, z drugiej zaś in-
tegrujących społeczeństwo dla tworzenia 
wspólnego dziedzictwa.
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Wywiad z autorami „Szkła Kontaktowego” 
W połowie marca br. w Świeradowie Zdroju gościła redakcja programu 
„Szkło kontaktowe” realizowanego przez stację TVN24. Przez dwa dni 
program był emitowany na żywo z Hali Spacerowej. „Izerom” udało 
namówić się na krótką rozmowę prowadzących program dziennikarzy 
- Grzegorza Miecugowa i Tomasza Sianeckiego.

Bartosz Kuświk: Witam panów 
i tak jak większość dzwoniących 
do programu widzów na początek 
chciałbym pogratulować świetnego 
programu. Czujecie się panowie au-
torami tego sukcesu?

Tomasz Sianecki: Nie ukrywamy, 
że w pewnym sensie wyniósł 
nas wiatr historii, barwnych 
przemian, jakie się dokonały, 
a właściwie zostały przepro-
wadzone w naszym kraju. 
Może nie odbyło się to tak 
bezwiednie, jak poniesio-
ne zostało piórko w fi lmie 
„Forrest Gump”. My jednak 
trochę tym podmuchem ste-
rowaliśmy. Formuła „Szkła 
kontaktowego” rodziła się 
w bólach. Mamy nagrane 
pierwsze programy. Przygo-
towywaliśmy je dla recen-
zentów telewizyjnych. Mogę 
tylko powiedzieć, że ich 
opinia była druzgocąca. Wo-
lałbym do tego nie wracać.

Grzegorz Miecugow: 
Prawdopodobnie bez działań 
rządzących, poczynając od 
SLD, kończąc na PIS, LPR 
i Samoobronie, nie byłoby 
tego sukcesu. Ale nie mam 
żadnych wątpliwości, że bez 
nas ich starania nie przynio-
słyby takiego efektu.

B.K.: Przygotowując się 
do rozmowy z panami zna-
lazłem informację, że wiele 
osób, uzależniło się od oglą-
dania „Szkła kontaktowe-
go”. A od czego uzależnieni 
są jego autorzy? 

T.S.: Przede wszystkim od pracy. 
Spędzanie w niej tylu godzin z pew-
nością nie może dobrze świadczyć o 
naszym zdrowiu psychicznym. Jestem 
też uzależniony od mojego syna.

G.M.: Ja od gry w scrabble.

T.S.: Lubimy też czasami usiąść 
razem i napić się whiskey. Grzesiek z 
lodem, ja z coca-colą, po „discopolo-
wemu”.

B.K.: Co wspominacie przy szkla-
neczce whiskey? Jakie jest panów 
pierwsze wspólne wspomnienie? 

G.M.: Chyba rozmowa kwalifi ka-
cyjna, którą przeprowadziłem z Tom-
kiem, kiedy przyszedł do radia na staż. 
Powiedziałem, że jeżeli przyszedł od-
bębnić praktyki tylko dlatego, że musi, 
to mogę od razu podpisać mu ten papier, 
żeby nie pałętał mi się po redakcji. Pra-
wie się na mnie za to zdanie obraził. I 
odpowiedział, że przyszedł, bo chce się 

czegoś nauczyć.

T.S.: Pamiętam, że był jeszcze je-
den szczegół, który przekonał mnie do 
wybrania zawodu dziennikarza. Wtedy 
posiadanie malucha było szczytem 
możliwości młodego człowieka, potem 
czekało się do czterdziestki, żeby móc 
ewentualnie dorobić się poloneza. Kie-
dy przyjechałem do radia rozpadającym 
się maluchem, zobaczyłem Miecugowa 
wysiadającego z Łady 1500. Pomy-
ślałem dobry zawód. Dopiero później 

dowiedziałem się, że to był 
samochód jego teścia.

G.M.: Szybko zorien-
towałem się, że Tomek 
jest zdolny. Zacząłem go 
wysyłać na coraz bardziej 
odpowiedzialne nagrania. 
Przekonał mnie do siebie 
ostatecznie, kiedy pojechał 
zrobić reportaż o jakimś 
dużym spędzie partyjnym. 
Zaczął go od tego, że 
zszedł do podziemi, żeby 
porozmawiać z ludźmi, 
którzy przygotowywali tam 
wodę sodową dla członków 
zjazdu.

B.K.: Czy poza whisky 
uprawiają panowie jakieś 
sporty?

T.S.: Oczywiście. Jak 
można było dzisiaj zoba-
czyć na stoku jeździmy na 
nartach, a kiedyś graliśmy 
razem w piłkę. Codziennie 
biegam pięć kilometrów. 
Między 25 a 27 minutami 
się wyrabiam. Ciężko w to 
uwierzyć, ale grywam także 
w koszykówkę.

G.M.: Miałem ciężką 
kontuzję nóg, więc piłka i 
kosz odpadają. Kiedyś tre-

nowałem fl oret w krakowskim KKS-ie. 
Dzisiaj narty, pływanie, windsurfi ng.

B.K.: Czy po emisji „Szkła kon-
taktowego” któryś z polityków miał 
do panów pretensje?

T.S.: Ofi cjalnie nie.

B.K.: A nieofi cjalnie?

Grzegorz Miecugow i Tomasz Sianecki w Świeradowie Zdroju.
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G.M.: Kamery nagrywają różne 
rzeczy.

T.S.: Myślę, że część polityków wy-
gaduje głupoty, żeby trafi ć do naszego 
programu.

B.K.: Który z parlamentarzystów 
„występuje” w „Szkle kontaktowym” 
najczęściej?

T.S.: Nie ma takiego Lance’a 
Armstronga, ale jest grupka, która 
wszystkim już uciekła i nikt jej nie 
dogoni. Przestrzegamy jednak, żeby nie 
wrzucać „Szkła kontaktowego” do pro-
gramów satyrycznych, bo to niezgodne 
z jego założeniem. Jesteśmy raczej 
programem edukacyjnym. Na przykład 
uczymy, żeby przy całowaniu kobiety w 
dłoń nie podciągać jej ręki do góry.

B.K.: Na co dzień macie do czynie-
nia z potokiem informacji. Są jeszcze 
jakieś poglądy, które was szokują?

T.S.: Jestem za legalizacją związ-
ków homoseksualnych i nawet miałem 

Z Grzegorzem Miecugowem
i Tomaszem Sianeckim 

rozmawiał Bartosz Kuświk

zamiar pójść na paradę równości. Ale 
kiedy słyszę o możliwości adoptowania 
dzieci przez pary homoseksualne, to au-
tentycznie jestem w szoku.

G.M.: Mnie to chyba nic nie szo-
kuje.

B.K.: Nasz miesięcznik „Izery” 
funkcjonuje od niespełna półtora 
roku, w związku z tym jakie mieliby-
ście panowie rady dla „początkują-
cych adeptów lokalnego dziennikar-
stwa” ?

G.M.: Dużo czytać, mieć otwartą 
głowę, ciekawość świata i być zawsze 
po stronie odbiorców, gdyż odbiorcy są 
najważniejsi, nie ma dziennikarza bez 
odbiorcy. Jeżeli ktoś napisze najmą-
drzejszy artykuł na świecie i nikt tego 
nie przeczyta, to nie istnieje. To jest 
zwodnicze troszkę, dlatego że to jest 
na przykład jasnym powodem tego, iż 
istnieją tabloidy. Istnienie tabloidów, 
ba, liderowanie przez „Fakt” rankin-
gowi najbardziej poczytnej prasy w 
Polsce jest bowiem dowodem na to, 
że ludzie lubią czytać historie o tym, 

jak ktoś wynalazł okulary pozwalające 
zobaczyć innych bez ubrania albo, że 
jest jeziorko pełne wódki. Tylko to już 
nie jest dziennikarstwo. Dziennikarstwo 
jest podążaniem za odbiorcą, ale także 
proponowaniem. I jeżeli się tylko podą-
ża to jest tabloid, a jeśli się też propo-
nuje to, to już jest dziennikarstwo. Bo 
tak naprawdę dziennikarstwo polega na 
czterech krokach: słyszeć co ludzi inte-
resuje, wiedzieć kogo pytać o daną spra-
wę, która ludzi interesuje, zrozumieć 
istotę zagadnienia oraz je wytłumaczyć. 
W tych czterech krokach zawiera się 
całe dziennikarstwo. Natomiast to nie 
jest tak, że można tylko i wyłącznie 
zaspokajać potrzeby, bo ludzie od me-
diów oczekują dwóch rzeczy, niestety 
w kolejności takiej, jaką przedstawię: 
rozrywki i tłumaczenia świata. Tam 
gdzie zajmujemy się tylko rozrywką, 
to dziennikarstwo jest słabiutkie, a tam 
gdzie tłumaczymy świat, jest mocne.

B.K.: Dziękuję za rozmowę
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W sprawie artykułu
,,Słowa zmienne

jak wiatr”
W marcowym numerze miesięcznika 

„Izery” ukazał się artykuł pt. „Słowa zmien-
ne jak wiatr” autorstwa redaktora naczelnego 
Bogusława Nowickiego. Zawarto w nim 
wiele nieprawdziwych, wręcz kłamliwych 
informacji. Moje zdziwienie wzbudza fakt, 
iż przytacza je radny Rady Miejskiej Gminy 
Mirsk. Oświadczam, że nigdy nie informo-
wałem radnych o rzekomych dochodach w 
kwocie 1 mln zł z tytułu budowy elektrowni 
wiatrowych. Nigdy nie powiedziałem, że 
nie przewiduję konsultacji w Grudzy, po-
nieważ nie było ich w Giebułtowie. Moje 
słowa brzmiały inaczej, stwierdziłem na 
posiedzeniu komisji Rady, iż w przypadku 
prowadzenia konsultacji w Grudzy, tak samo 
należy postąpić w Giebułtowie. Wszyscy 
radni dokładnie tak zrozumieli moje słowa, 
tylko radny Nowicki usłyszał coś innego. 
Biorąc jeszcze pod uwagę to, że Rada Gminy 
ma w kompetencji decydowanie o konsulta-
cjach społecznych, próba manipulowania 
wypowiedzią burmistrza jest niestosowna i 
ukazuje brak wiedzy w zakresie kompetencji 
organów gminy. Nigdy nie zgłosiłem pomy-
słu zmiany usytuowania farmy wiatrowej w 
innym miejscu Giebułtowa, natomiast przed-
stawiłem wniosek złożony przez kolejną fi r-
mę, do czego jestem zobowiązany, ponieważ 
w takich przypadkach decyzja należy do 
Rady. Radny Nowicki usprawiedliwia swój 
głos za rozpoczęciem prac planistycznych, 
mimo swoich wątpliwości, niechęcią do 
blokowania przedsięwzięcia. Zapomniał 
dodać, iż jego wypowiedź zachęciła być 
może niezdecydowanych do zagłosowania 
za uchwałą. Stwierdził przed głosowaniem, 
że nie możemy wszystkiemu się sprzeci-
wiać, mając na myśli dotychczasowy brak 
akceptacji Rady w sprawie budowy kopalni, 
czy wiatraków w Mroczkowicach, więc nie 
trzeba sprzeciwiać się budowie wiatraków w 
Giebułtowie. Z relacji jednego z radnych wy-
nika, że przed głosowaniem radny Nowicki 
pojechał na miejsce potencjalnej inwestycji 
w Giebułtowie i nie zgłosił żadnych wątpli-
wości co do jej lokalizacji. Sugerowanie, że 
uwierzył burmistrzowi jest kpiną, gdyż jako 
jedyny radny głosuje przeciwko lub wstrzy-
muje się od głosu praktycznie przy każdej 
uchwale proponowanej przez burmistrza.

W związku z ewidentnymi kłamstwami 
zamieszczonymi w gazecie oczekuję od re-
daktora naczelnego Bogusława Nowickiego 
przeprosin w numerze kwietniowym. Brak 
przeprosin spowoduje skierowanie sprawy 
na drogę sądową.

Andrzej Jasiński

Człowiek, Przyjaciel, Polityk
10 kwietnia br. w katastrofi e samolotu tragicznie zginęli prezydent Lech 
Kaczyński wraz z małżonką oraz wiele wspaniałych i wybitnych osób 
świata m.in. polityki, kultury, duchowieństwa i gospodarki. Wśród ofi ar 
tej strasznej tragedii jest również osoba, która związana była z Mirskiem 
– Jerzy Szmajdziński, wieloletni poseł okręgu legnicko – jeleniogórskiego, 
ostatnio Wicemarszałek Sejmu RP.

Praktycznie od początku stworze-
nia struktur SdRP w Mirsku poseł Jerzy 
Szmajdziński odwiedzał tereny naszej 
gminy. Pierwsze biuro Pana Posła mieściło 
się w pomieszczeniu, gdzie obecnie swoją 
siedzibę ma Straż Miejska. Kiedy struktury 
SdPR zostały przekształcone w Sojusz Le-
wicy Demokratycznej okazało się, że biuro 
w dolnej części ratusza jest za małe. Wów-
czas udało się pozyskać nowy lokal skła-
dający się z dwóch 
pomieszczeń na 
piętrze przy Placu 
Wolności 40. Biura 
te wspólnie użytko-
wali posłowie Jerzy 
Szmajdziński i Ol-
gierd Poniźnik oraz 
senator Jerzy Cie-
ślak. Doskonale pa-
miętam jak wszyscy 
przygotowywaliśmy 
się do uroczystego 
otwarcia nowego 
biura poselskiego, był to dla nas zaszczyt, 
że w Mirsku swoją siedzibę będzie miało 
biuro posła i jednocześnie Ministra Obro-
ny Narodowej, które uroczyście i osobiście 
otworzył Jerzy Szmajdziński. 

Wypełniając funkcję ministra Pan 
Poseł nie miał już tak dużo czasu, aby 
odwiedzać Mirsk osobiście, w związku z 
tym wizyty te były sporadyczne. Z tego 
okresu przypominam sobie spotkanie, któ-
re odbyło się wiosną 2003 roku w mirskiej 
sali miejskiej poświęcone zbliżającemu 
się referendum unijnemu. Wówczas do 
Mirska przyjechał Jerzy Szmajdziński w 
randze Ministra Obrony Narodowej i długo 
w spokojny i zrównoważony sposób prze-
konywał do poparcia wstąpienia Polski 
do struktur europejskich. Po zakończonej 
pracy w ministerstwie już jako poseł i 
wicemarszałek częściej uczestniczył w 
różnych spotkaniach w naszym regionie. 
Praktycznie nie było obchodów świąt 
jak i zarówno imprez miejskich gdzie nie 
pojawiał się Jerzy Szmajdziński. Zawsze 
znalazł czas aby przyjechać do Gryfowa, 
Lubomierza, Mirska, Leśnej czy Olszyny. 
Potrafi ł w jednym dniu odwiedzić wszyst-
kie wymienione miejscowości. 

Kiedy przyjeżdżał do Mirska, głównie 
na spotkania z mieszkańcami i sympatyka-

mi, był zawsze bardzo punktualny, nigdy 
nie musieliśmy czekać bądź przekładać 
wizyty. W ostatnim czasie stało się już 
tradycją, że przed każdym spotkaniem 
przy fi liżance kawy opowiadałem Jerzemu 
Szmajdzińskiemu o najważniejszych i ak-
tualnych sprawach miasta i gminy po czym 
udawaliśmy się do sali miejskiej bądź 
świetlicy środowiskowej. Bardzo często 
wiedzę zdobytą „przy kawie” wykorzy-

stywał na spotkaniu 
z mieszkańcami. 
Interesował się za-
wsze problemami 
ludzi, sprawami 
samorządowymi, 
oświatowymi (był 
gościem mirskiego 
liceum) oraz aktyw-
nością sportową w 
gminie.

Jerzy Szmaj-
dziński w wolnych 
chwilach, których 

praktycznie nie miał, ponieważ był bardzo 
pracowitym posłem (posiadał największą 
liczbę biur poselskich), najchętniej wypo-
czywał w Górach Izerskich. Pana Posła 
można było spotkać w Świeradowie Zdroju 
w „Klinice Młodości” dr Bohdana Łasisza. 
Kiedy Jerzy Szmajdziński przyjechał do 
Mirska na święto Dożynek Powiatowych 
jesienią 2008 roku był zauroczony piękną 
panoramą Gór Izerskich, którą podziwiał 
z mirskiego stadionu. Wówczas wyraził 
zachwyt i duże zainteresowanie trwającą 
budową kolei gondolowej. Po raz ostatni 
Jerzy Szmajdziński odwiedził Mirsk 12 
października 2009 roku. Na posiedzeniu 
wspólnych rad miejskich Mirska i Świe-
radowa wyraził wielkie zadowolenie i 
zachwyt owocną współpracą obydwu 
samorządów.

Jako kilkuletni współpracownik i 
organizator spotkań z posłem Jerzym 
Szmajdzińskim wiem, że straciliśmy do-
brego człowieka o ciepłym spojrzeniu, 
serdecznym uśmiechu i wspaniałym po-
czuciu humoru, wzorowego i kompetent-
nego polityka z wielką klasą, na którego 
wsparcie, pomoc i dobrą radę można było 
zawsze liczyć.

Bartosz Kuświk

Jerzy Szmajdzinski

fot. Joanna Kuświk
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W sprawie
artykułu

,,Cel uświęca środki”
„Cel uświęca środki” to tytuł artyku-

łu, który pojawił się w marcowym nume-
rze miesięcznika „Izery”. Jego autorem 
jest p. Stanisław Wojciechowski, który 
ponownie opisał budowę pawilonu han-
dlowego TESCO. Stwierdził w nim, że 
burmistrza rozpiera duma z powodu na-
gromadzenia takich obiektów w mieście 
i pod tym względem nie będziemy gorsi 
od sąsiadów tj. mieszkańców Gryfowa 
Śląskiego. Pragnę podkreślić, że jestem 
dumny z inwestycji realizowanych przez 
gminę, a inwestycje mieszkańców i pod-
miotów gospodarczych na terenie naszej 
gminy powodują moje zadowolenie. 
Jestem dumny z tego co realizuję. Nie 
prowadzę wyścigu ani rywalizacji z sąsia-
dami co do budowy sklepów, ale jeśli ich 
obecność cieszy mieszkańców gminy, to 
jest to powód do radości. Sądząc z treści 
artykułów, Pana budowa tych sklepów nie 
cieszy, co jest zrozumiałe. Podkreślam, ja 
nie czerpię z tego powodu jakiejś spe-
cyfi cznej satysfakcji. Takie są po prostu 
prawa rynku. Budowa TESCO niewąt-
pliwie bardzo absorbuje uwagę autora. 
Ja proponuję p. Wojciechowskiemu dwa 
rozwiązania. Jeżeli uważa Pan, że przy 
tej inwestycji doszło do złamania prawa 
wystarczy zgłosić ten fakt Prokuraturze 
Rejonowej we Lwówku Śląskim, która 
ustali ewentualne nieprawidłowości. 
Najwyraźniej takiej pewności Pan nie ma 
skoro nie skorzystał Pan z takiego rozwią-
zania. Druga możliwość to profesjonalne 
podejście do tematu poprzez umówienie 
się z burmistrzem na rozmowę, której 
treść można będzie przedstawić na ła-
mach miesięcznika „Izery”. To pozwoli 
zarówno Panu jak i burmistrzowi przed-
stawić swoje stanowiska. Jednocześnie 
proszę o przedstawienie dowodów na to, 
że warunki przetargu zostały pominięte za 
przyzwoleniem gminy, bo pomówienie to 
jest zbyt poważne bym mógł potraktować 
je jako element walki o rynek. Jeśli nie 
ma takich dowodów proszę o stosowne 
sprostowanie i przeprosiny władz gminy 
w kwietniowym numerze gazety „Izery”.

Andrzej Jasiński

Aktualności

Zamiast polemiki
Przejrzałem w piątek 9 -tego kwietnia 2010 r. odpowiedź Pana Burmi-
strza Andrzeja Jasińskiego na mój artykuł ,,Słowa zmienne jak wiatr”. 
Zamierzałem przeczytać go dokładnie w dniu następnym i odnieść się do 
zawartych tam słów. Ze zrozumiałych dla większości Polaków względów 
nie byłem w stanie skupić się, uporządkować myśli i z trudem przychodzi 
mi to w tym momencie gdy piszę te słowa. 

Po głębszej refl eksji postanowiłem nie 
prowadzić w tej sprawie dalszej polemiki. 
Nie będę odnosił się do poszczególnych 
tez, fragmentów wypowiedzi i sformu-
łowań. Postanowiłem przychylić się do 
kategorycznego oczekiwania mojego 
interlokutora i z innych niż strach przed 
sądem przyczyn, przeprosić go:
- za wszystko co napisałem w swoich 
artykułach od pierwszego do ostatniego 
numeru Izerów,
- za to, że jako radny głosowałem za, prze-
ciw czy wstrzymywałem się od głosu ,
- za dociekliwość stawianych pytań,
-za podejmowanie polemiki na komisjach 
rady i w czasopiśmie,
- za składane wnioski i interpelacje,
- za inne niż Pan spojrzenie na funkcjono-
wanie naszej gminy,
- za to wreszcie, że byłem inicjatorem 
powstania tego czasopisma,
- za inne moje przewinienia, których tu 
być może nie wymieniłem.

Chcę zakończyć ten wiatraczny temat, 
informując czytelników o dzielących nas 
różnicach w tej sprawie.

Przed kilkoma miesiącami nie mia-
łem takiej wiedzy na temat szkodliwego 
oddziaływania na ludzi i środowisko przy-
rodnicze farm wiatrowych w zakresie: 
emisji infradźwięków, efektu disco (mi-
gotania), spadku wartości nieruchomości 
położonych w pobliżu farm, oszukań-
czych praktyk niektórych deweloperów 
podpisujących z rolnikami niekorzystne 
umowy, zmniejszenia ruchu turystyczne-
go na ,,zawiatraczonych” terenach.

Po lutowym spotkaniu w Lubomierzu 
i prelekcji inż. d-ra Henryka Wojciechow-
skiego oraz meteorologów i przyrodni-
ków oraz specjalistów od architektury 
krajobrazu, nabrałem przekonania, że 
130-160 metrowe wieże wiatraczne nie 
powinny zasłaniać pięknego widoku Gór 
Izerskich i nie zrekompensują tego żadne 
pieniądze.

Wymienię co zrobiłem od tego czasu 
w sprawie rezygnacji z budowy elektrow-
ni wiatrowych w gminie Mirsk:
1. Zwróciłem się do Burmistrza Miasta i 
Gminy Mirsk z wnioskiem o wstrzymanie 
prac planistycznych.(04.02.2010 r.)
2. Zwróciłem się do Przewodniczącej 
Rady Miejskiej Gminy Mirsk z wnio-

skiem o wstrzymanie prac planistycznych. 
.(04.02.2010 r.)
3. Byłem współorganizatorem spotkania/
konferencji, która odbyła się Mirsku w 
dniu 18.03.2010 r. oraz wyraziłem zgodę 
na udział w podobnym w Olszynie.
4. Uczestniczyłem w dniu 09.04.2010 r. 
zebraniu wiejskim w Giebułtowie poświę-
conym wstrzymaniu budowy tam farmy 
wiatrowej.
5. Złożyłem na marcowej sesji wniosek o 
następującym brzmieniu:
,,W związku z protestami mieszkańców 
Giebułtowa i Grudzy oraz w oparciu o 
fakty dotyczące zagrożeń wynikających 
z budowy elektrowni wiatrowych, zgła-
szam wniosek o zobowiązanie Pana Bur-
mistrza do podjęcia w jak najkrótszym 
czasie działań , które uniemożliwią bu-
dowę farm wiatrowych na tych terenach. 
Burmistrz powinien przeprowadzić to w 
taki sposób, aby budżet gminy nie poniósł 
strat lub ograniczyć je do minimum.”

W głosowaniu brało udział 12 rad-
nych. Za przyjęciem tego wniosku(czyli 
przeciwko budowie farm wiatrowych) 
zagłosowali radni: Majkut Małgorzata, 
Bartosz Kuświk, Tadeusz Poznański, 
Bogusław Nowicki. Przeciwko przyjęciu 
tego wniosku głosowali:  Joanna Sikora, 
Tadeusz Pindel, Marianna Zawiślak i Piotr 
Konsur. Wstrzymali się od głosu: Ewa 
Ferensowicz, Janusz Machulak, Tadeusz 
Przybylski i Wojciech Firek. Nieobecni 
na sesji: Józefa Tomczuk, Danuta Ławni-
kowska i Ryszard Hnydyszyn.

W związku z tym, że były 4 głosy 
,,za”, 4 ,,przeciw” i 4 ,,wstrzymujące się”, 
wniosek nie przeszedł i dalej jesteśmy w 
,,stanie zawieszenia”. Bardzo żałuję , że 
tak się stało. Nie będę tego komentował, 
niech zrobią to za mnie czytelnicy.

W przeciwieństwie do mnie, Pan 
Burmistrz nie dowierza ekspertom i do tej 
pory nie wyrobił sobie zdania na ten te-
mat, ponieważ zapytany o to wprost przez 
mieszkańców na spotkaniu w Mirsku, a 
następnie w Giebułtowie odpowiedział, 
że pojedzie z radnymi gdzieś w Polskę, 
w miejsce gdzie stoją farmy wiatrowe i 
będzie temat rozpoznawał w praktyce. 

W tym miejscu się zasadniczo różni-
my. Ja już mam zdanie, a Pan Burmistrz 
będzie je sobie wyrabiał.

Tymczasem po okolicy krążą już 
podobno ludzie zainteresowani budową 
kolejnej farmy wiatrowej w pobliżu Mlą-
dza. Może liczą na to, że mieszkańcy tej 
miejscowości okażą się mniej waleczni 
jak Giebułtów.

Bogusław Nowicki
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Komentarz w sprawie Tesco
Pan Burmistrz zamiast konkretów zajmuje się 
z uporem moim stanem emocjonalnym związa-
nym z budową Tesco oraz czuje się dotknięty 
moją krytyką. Zmuszony jestem w tej sytuacji 
do ponownej, nużącej już polemiki.

Twierdzi Pan ,że budowa Tesco bardzo mnie absor-
buje. Otóż tak nie jest . Interesuje mnie fakt, dlaczego 
pomimo wyraźnych ograniczeń w przetargu na przedmio-
towym terenie buduje się inny obiekt niż ten, który był 
jego treścią.

Gdyby tam np. stanął wieżowiec mój sprzeciw byłby 
taki sam. Moja krytyka nie wynika z walki rynkowej, ale 
z czystości i przejrzystości o jaką powinien Pan przy tej 
inwestycji zadbać.

Ponadto jeżeli chodzi o walkę rynkową, chcę tu po-
wiedzieć, że i dzisiaj, pomimo drapieżnej walki, liczy się 
rzetelność oraz kompetencje, dlatego też zarząd Tesco 
zaproponował mi prowadzenie stoiska mięsnego. Propo-
zycję z całym szacunkiem odrzuciłem ze względu na moje 
przekonanie o braku opłacalności tego przedsięwzięcia. 
Zbyt duże koszty oraz świadomość siły nabywczej nasze-
go lokalnego rynku przekonały mnie do takiej decyzji.

Wracam do meritum sprawy czyli do przetargu z 
2007r. 

Aby nie było niedomówień tekst przetargu cytuję 
dosłownie, a zamieszczony jest on w Wieściach Mirska 
sierpień- wrzesień 2007r :

,,Działka przeznaczona jest pod budowę budynku 
usługowego (hotel- motel, zajazd), który będzie posiadał 
minimum 50 miejsc gastronomicznych i 30 miejsc noc-
legowych  oddanie inwestycji do użytku 3 lata od daty 
nabycia”.

To co ma powstać na tej działce zapisano jednoznacz-
nie. Więc ani ja, ani żaden inny obywatel Mirska, ani też 
inna sieć handlowa nie miała szans pozyskania tej działki 
ze względu na wyraźnie cytowane wyżej ograniczenia. In-
aczej mówiąc kto nie chciał budować hotelu, ten nie brał 
udziału w przetargu.

Nabywca nie zastosował się do warunków przetargu. 
W tej sytuacji akceptacja władz gminy, bo nie wiemy o 
żadnym skutecznym przeciwdziałaniu tej sytuacji, jest 
niesprawiedliwa dla innych potencjalnych nabywców. 

Miał Pan argumenty i odpowiednie narzędzia, aby ten 
przetarg podważyć i rozpisać na nowo, zmieniając warun-
ki i tym samym dopuszczając też innych nabywców.

To, że na tej działce buduje się inny obiekt niż hotel 
jest absolutnie namacalnym dowodem, że warunki prze-
targu zostały pominięte. Więc pytam się Pana, Panie Bur-
mistrzu, za co mam Pana przepraszać.

Jako były samorządowiec z zamiłowania oraz oby-
watel Mirska zwyczajnie jestem zainteresowany pracą 
swojego Burmistrza. W tym przypadku jest wyraźna 
bezdyskusyjna rozbieżność pomiędzy przetargiem, a 
obecną inwestycją i na to jako obywatel zwracam uwagę, 
prosząc wcześniej o publiczne wyjaśnienie. Pan natomiast 
nieustannie zasłania się moją bojaźnią przed konkurencją, 
tracąc na to czas i energię zamiast podjąć temat rzeczowo 
i merytorycznie. 

Stanisław Wojciechowski
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Kabelek Izerski

Kabelek Izerski, Turystyka

Najdroższa energia elektryczna 
w gminie Mirsk!!!

Jeszcze za nim padł Womarex (listo-
pad 2008) mieszkańcy bloku 17 w Giebuł-
towie zwracali się do zarządcy budynku 
(ZGKiM) o uregulowanie sytuacji zwią-
zanej z energią elektryczną, siecią wodo-

ciągową i kanalizacyjną. Słusznie uznali, 
że mogą nastąpić kłopoty z dostępem do 
tych mediów, jeśli ich właścicielem sta-
nie się ktoś inny. W sierpniu 2009 roku, 
pomimo zapewnień, że nie ma zagrożeń 
związanych z wprowadzeniem nowych 
opłat, mieszkańcy otrzymali wsteczną 
fakturę gdzie cena 1 kWh energii rośnie z 
miesiąca na miesiąc od kwoty 0, 79 zł w 
kwietniu, do 1,11 zł w lipcu. Obecnie cena 
1 kWh dla mieszkańców wynosi 1,77 zł 
(zwykli mieszkańcy płacą 0,53 zł).Rodzi-
ny zamieszkujące budynek zwracały się o 

pomoc do ZGKiM i Burmistrza. Wszyscy 
rozkładają ręce i nie widzą możliwości 
rozwiązania problemu… No, może w 
sierpniu coś się załatwi. W tej chwili w 
budynku tym zamieszkuje 9 rodzin, wszy-
scy są tu zameldowani i są obywatelami 
polskimi. Proszą o pomoc na poziomie 
gminy i nikt ich nie słucha. Nikt nie ma 
odwagi „ wziąć na klatę” odpowiedzialno-
ści za zaistniałą sytuację. A Kabelek? No 
cóż… Ceni bardziej ludzi, którzy potrafi ą 
przyznać się do błędu, są bardziej godni 
szacunku niż ci wijący się jak oślizłe śli-
maki unikający odpowiedzialności. 

Wiosenne porządki
Kabelek Izerski podaje czytelnikom 

sprawdzony sposób na pozbycie się nie-
przyjemnych zapachów. Po długiej i wy-
czerpującej zimie nadszedł czas robienia 
porządków w szafach, mieszkaniach i 
obejściach. Niektórzy mieszkańcy naszej 
miejscowości podchodzą do tego proble-
mu z wielką energią, ale jednocześnie 
bardzo metodycznie…

Wiosenne ŚMIECIUCHY
Jak co roku o  tej samej porze zaata-

kowały nas ŚMIECIUCHY. Są to stwory 
człekopodobne, które nie mogą wytrzy-
mać bez śmiecenia. Z wielkim uporem 
wnoszą do lasu, wyrzucają przy drodze, 
podrzucają gdzie i komu się da całe góry 
śmieci. Są groźni dla ludzi i przyrody. 

Jeżeli ktoś z czytelni-
ków zauważy takie-
go stwora, który po 
kryjomu wywala 
brudy i nie możemy mu  
przy… , przepraszam, wytłuma-
czyć to należy to zgłosić na policję, do 
straży miejskiej lub leśnej.

Kabelek proponuje aby śmieciuchy 
przyłapane na zaśmiecaniu zagonić do 
sprzątania takich miejsc, a jest ich na-
prawdę sporo.

Już prać czy jeszcze wietrzyć-oto jest pytanie?
fot. Kabelek Izerski

fot. Kabelek Izerski
Skutki działalności śmieciuchów w lesie w kierun-
ku Proszówki.

WIELKA MAJÓWKA

Paweł Łupicki - Przewodnik Sudecki

W grę wchodzi oczywiście 
pierwszy, drugi lub trzeci 

maja. Który dokładnie 
będzie to dzień, 

uzależniamy od 
pogody. Nie ma 

bowiem nawet 
najmniejszej 
wątpliwości, 
że przyjem-
niej jest 
wędrować 
przy pięk-
nej po-
godzie. A 
mamy w 

tym roku 
do zaoferowa-

nia prawdziwą 
gratkę. W ramach poznawa-

nia i odkrywania pięknych miejsc w 
naszej gminie, zapraszamy na Grzbiet 
Kamienicki w rejon Tłoczyny. Trasa: 
Kwieciszowice – Tłoczyna – Gołobo-
rze – Bycza Chata – Źródło Świętego 

Wreszcie zima się skończyła. I 
to jaka zima. Z pewnością 
zapamiętamy ją na dłu-
go. (No chyba, że w 
przyszłym roku bę-
dzie jeszcze surow-
sza :-) ). Teraz pora 
na piękną wiosnę i 
jeszcze piękniejsze 
lato. Rozpocznijmy 
sezon wycieczkowy 
wspólnie! Stowarzy-
szenie „Zakwisie” 
i Mirski Klub 
Izerski zapra-
sza tym razem 
na pieszą wy-
cieczkę górską, 
która odbędzie się, 
jak co roku, podczas 
długiego weekendu majowego. Dokład-
ny termin podany zostanie na plakatach 
ogłoszeniowych, które wywieszone 
zostaną  na witrynach sklepowych na 
rynku (w „Delikatesach” i „ABC”). 

Wolfganga – Skrzyżowanie pod Jo-
dłą – Ciemny Wądół – Jelenie Skały 
- Kwieciszowice. Rejon ten jest mało 
znany, a szkoda. Przy pięknej pogodzie 
widoki będą niezapomniane. Będzie 
można także wysłuchać legend o Starej 
Jodle i Źródle Świętego Wolfganga, 
poszukać pozostałości pogańskiej ka-
plicy i Byczej Chaty. Rozpoczęcie i 
zakończenie imprezy odbędzie się w 
Kwieciszowicach. Tam też można zo-
stawić pojazdy. Tempo nie będzie duże, 
można więc zabrać ze sobą pociechy. 
Spotkajmy się więc w Kwieciszowi-
cach. Niech choć raz zrobi się tłoczno 
na Tłoczynie.

Zapisów na listę wycieczkową 
będzie można dokonywać w biurze 
Państwa Wojciechowskich na mirskim 
rynku. Dokładne informacje o imprezie 
zostaną podane na plakatach!

Serdecznie zapraszamy!!!!!!!
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