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Czas 
podsumowań

Okres świąteczno-noworoczny 
skłania do porządków, podsu-
mowań i wspomnień. Dla nas 
rok 2016 był bardzo intensyw-
ny. Zrealizowaliśmy duży pro-
jekt, który – mamy nadzieję – 
stworzy trwałe fundamenty or-
ganizacyjne pod dalszy rozwój 
wsi. Projekt kończy się z końcem 
grudnia, ale to nie znaczy, że 
skończą się zainicjowane w tym 
roku działania. 
Najważniejsze daty w 2017 r. 
zapisaliśmy w specjalnym woli-
mierskim kalendarzu (informa-
cje na str. 15). Już 15 stycznia 
zapraszamy na zebranie walne 
Stowarzyszenia, na którym pod-
sumujemy kończącą się kadencję 
zarządu i omówimy szczegółowo 
plany na przyszłe lata. 
Jednak głównym tematem Kury-
era jest tym razem park, a wła-
ściwie nowe Centrum wsi. Jego 
rozwój – budowa świetlicy i cen-
trum kultury, został zainicjowa-
ny ponad siedem lat temu, kie-
dy za sołtysowania pani Elżbiety 
Żabskiej Wolimierz dołączył do 
programu Odnowy Wsi. Opisana 
obok wizja wolimierskiego Par-
ku jest naturalną konsekwencją 
tamtych pomysłów zebranych 
w Planie Odnowy miejscowości. 
Zapisane w nim słowa: Ważny-
mi uczestnikami realizacji Pla-
nu jesteśmy my jako mieszkańcy. 
Osiąganie kolejnych celów w du-
żej mierze będzie uzależnione od 
naszej aktywności osobistej, będą 
w roku 2017 bardzo aktualne.

 Szymon Surmacz

Od jakiegoś czasu, zarówno w Kuryerze jak 
i naszych prezentacjach pojawiają się słowa „Park 
w Wolimierzu”. Mimo, że przez znaczną część roku 
wielokrotnie mówiliśmy o naszych pomysłach 
i organizowaliśmy spotkania informacyjne, to 
prawdopodobnie nadal wielu mieszkańców nie 
wie, albo „tylko coś słyszało” o pomysłach na 
zagospodarowanie działek za sklepem. Skąd 
idea „parku”, komu to jest potrzebne i czy 
w ogóle ma to sens? Na takie pytania staramy 
się odpowiedzieć w niniejszym podsumowaniu.

Park w Wolimierzu

Po co nam park?
Od tego pytania należy zacząć. 
Czy otoczeni wyjątkową przyro-
dą, ścieżkami na spacery, mając 
własne ogródki, w których mo-
żemy usiąść i odpocząć potrze-
bujemy dodatkowego miejsca, 
w którym właściwie możemy ro-
bić to samo? Naszym zdaniem 

zdecydowanie tak, a sądząc po 
rozmowach z wieloma z miesz-
kańców – Wy również myśli-
cie podobnie. Czym więc różni 
się Park od prywatnego ogród-
ka z ławką czy huśtawką? Po 
pierwsze jest to przestrzeń pu-
bliczna, otwarta, dostępna dla 
każdego. Jest to miejsce, gdzie 
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mieszkańcy mogą spontanicz-
nie spotkać się, porozmawiać, 
podyskutować o wspólnych pro-
blemach i wymienić receptami 
na ich rozwiązywanie. Tego nie 
da się zrobić siedząc we wła-
snym ogródku – nawet z ko-
mórką w ręce i laptopem z Fa-
cebookiem na kolanach. Ła-
twość wirtualnych kontaktów 
nie zastąpi realnego spotkania 
i rozmowy z sąsiadem. 

Obecnie jedyne otwarte miej-
sca, w których spotykamy się w 
przelocie to sklep, przystanki 
i plac zabaw dla dzieci. Do bra-
ku świetlicy większość zdążyła 
się przyzwyczaić, wielu młodych 
dorosłych nie pamięta jaką rolę 
pełniła świetlica dla życia spo-
łeczności wiejskiej. Jednak z roz-
mów z osobami starszymi wyni-
ka jednoznacznie: brakuje nam 
miejsca, gdzie można spokojnie 
usiąść, porozmawiać i pobawić 
się. Czy Park może być takim 
miejscem? Po części na pewno 
tak, szczególnie jeśli będą w nim 
altany i wiaty zakryte dachem.

Druga, istotna różnica to wspól-
na infrastruktura rekreacyjna. 
W Parku możemy zainstalować 
urządzenia, które będą służy-
ły wszystkim. Siłownia „pod 
chmurką”, miejsce na ognisko, 
kino letnie, boiska, wiata na 
spotkania, wystawy i imprezy. 
Utworzenie takiej infrastruk-
tury na pewno wyciągnie wielu 
mieszkańców z domów i prywat-
nych ogródków. Żywe i gwarne 
centrum wsi będzie najlepszym 
świadectwem tego że Wolimierz 
żyje i ma się dobrze :-)

Trzecia, to możliwość prowa-
dzenia różnego rodzaju dzia-
łań edukacyjnych, rekreacyj-
nych, sportowych w których wie-
lu mieszkańców będzie mogło 
zrealizować swoje pasje twór-
cze i społeczne. Mini liga koszy-
kówki? Zawody karaoke? Kursy 
zumby albo jogi na świeżym po-
wietrzu? Konkurs literacki czy 
recytatorski? Występ muzycz-
ny? A może po prostu impreza 
towarzyska z pieczeniem „ker-
mitów”? Wszystko da się zrobić 

jeśli przywrócimy Wolimierzo-
wi miejsce, gdzie każdy będzie 
współgospodarzem. 

Co ze świetlicą?
W strategii rozwoju miejsco-
wości Wolimierz, przygotowa-
nej w latach 2010-2012 i przy-
jętej uchwałą Rady Miejskiej 
w Leśnej (nr XXXI/234/2013 
z 28.02.2013 r.) budowa świe-
tlicy w Wolimierzu jest jed-
nym z najważniejszych prio-
rytetów. Niestety mimo wielo-
krotnie składanych do gminy 
pism i prezentacji korzyści ja-
kie odniosła by gmina z wybu-
dowania w Wolimierzu świetli-
cy – wiejskiego ośrodka kultu-
ry i turystyki, nie ma realnych 
widoków na to, że uzyskamy po-
moc w realizacji uchwały którą 
Rada Miejska przyjęła w 2013 r.

Rok temu, 25 sierpnia 2015 po-
kazywaliśmy Radnym i burmi-
strzowi nasze pomysły, licząc 
na to, że świetlica pojawi się 
w budżecie gminy na 2016 (te-
mat opisany szczegółowo na 
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sportowe i rekreacyjne. Na czarno oznaczono 
działki 170, 175, 176 i 177 na których można zacząć 
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Obrys działek 170, 175, 176 i 177 na których powstał 
pierwszy szkic zagospodarowania terenu. 

Na mapie zaznaczono już wytyczone ścieżki oraz 
obiekty:

1. Wiata
2a. Aktualny plac zabaw (docelowo miejsce na 

budynek świetlicy)
3.  Ognisko
4.  Boisko do koszykówki
5.  Stół z ławami na działce po starej remizie (dz. 176)

50 10

1 1

2a

2

3

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13

14

14

11

5

6
9

4

5

Plan (wizja) parku Centrum 
Wolimierz przygotowana 
przez uczestników pleneru 
interdyscyplinarnego „Sztuka 
współtworzenia”  (VIII-IX 2016)

1. Wiata
2. Świetlica
3.  Ognisko
4.  Boisko do koszykówki
5. Miejsce odpoczynku (stół 

i ławy)

6. Siłownia i gry ruchowe
7. Przeniesiony plac zabaw
8.  Altana
9.  Kino letnie
10.  Teren na boisko do 

siatkówki, bulodrom itp
11.  Skarpa – widownia
12.  Kamienny labirynt – 

zegar słoneczny
13. Wiklinowy labirynt
14.  Słupki – tor przeszkód  
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www: http://wolimierz.org/solec-
two/czy-wolimierz-bedzie-mial-
-swietlice/). Niestety, tak się 
nie stało. Świetlicy nie będzie 
też w budżecie na nowy 2017 
rok. Gmina ma inne priorytety, 
Wolimierz „dostał” w tym roku 
wiatę i nowe przepusty, więc 
nie ma nas w nowych planach.

Zarówno sołtys, jak i zarząd 
Stowarzyszenia Wolimierz będą 
nadal podejmować próby posta-
wienia w naszej wsi budynku 
przeznaczonego na działalność 
kulturalną, społeczną i oświa-
tową. Jest to inwestycja, która 
niestety przekracza możliwo-
ści Stowarzyszenia bez udzia-
łu gminy (zapewnienie wkładu 
własnego i dokumentacji). Jed-
nak nie oznacza to, że mamy 
siedzieć z założonymi rękami 
w oczekiwaniu aż „ktoś” nas 
obdaruje czymkolwiek, bo tak 
się nigdy nie stanie. Dlatego 
wyszliśmy z założenia, że jeśli 
kiedyś uda się pozyskać dofi-
nansowanie na budynek świe-
tlicy, to będzie go już otaczała 
mała infrastruktura wolimier-
skiego parku. Jednocześnie bu-
dując kolejne elementy Parku 
pokażemy naszą determinację 
i potrzebę wspólnych działań, 
co buduje wiarygodność spo-
łeczności, sołectwa i stowarzy-
szenia wobec potencjalnych in-
westorów.

Co już zrobiliśmy?
W przeciwieństwie do świetli-
cy, Park może powstawać ma-
łymi krokami – wspólną pracą 
w czynie społecznym, wspierany 
z prywatnej darowizny, czasa-
mi z dotacji – projektu. W 2013 
został uporządkowany teren po 
starej remizie. W kolejnych mie-

siącach zniknęła wielotonowa 
hałda gruzu i śmieci zalegają-
cych od wielu lat pod warstwą 
traw i krzaków obok „remizy”. 
W kolejnych czynach społecz-
nych została uporządkowana 
i wyrównana skarpa na której 
posadziliśmy krzewy ozdobne, 
wytyczono miejsce na ognisko. 
W 2015 roku te dwa miejsca – 
skarpa i stół w miejscu po re-
mizie, dzięki wsparciu i pracy 
firmy SDZLegal Schindhelm 
zostały połączone żwirowymi 
ścieżkami i pojawił się kosz do 
koszykówki. Przed wakacja-
mi pisaliśmy o tym, że dzięki 
pracy Adriana, Piotra, Sławka 
i pomocy innych mieszkańców 
centrum powstała podmurówka 
pod boisko do kosza. Na wiosnę 
2017 czeka nas porządne okopa-
nie i wyrównanie terenu wokół 
boiska. Udało się też wyrównać 
i częściowo odwodnić znaczny 
kawałek terenu na działce 170 
i na jesień otrzymaliśmy z pozy-
skanej w ramach Odnowy Wsi 
dotacji nową wiatę. Będziemy 
w niej od przyszłego sezonu 
organizować wiejskie imprezy 
i festyny. W ten sposób krok po 
kroku, z ziemi niczyjej, wylę-
garni much i komarów odsłania 
nam się skrawek ziemi, która 
może stać się faktycznym cen-
trum życia społeczno-kultural-
nego i służyć również następ-
nym pokoleniom Wolimierzan. 

Bardzo ważne znaczenie mają 
wniesione przez Stowarzyszenie 
Wolimierz zapisy w planie za-
gospodarowania przestrzenne-
go. Znaczna część terenu w cen-
trum wsi, należącego obecnie 
do Skarbu Państwa, musi być 
przeznaczona na cele publicz-
ne jako teren usług sportu i re-

kreacji. Jest to ostatni skra-
wek ziemi będącej własnością 
publiczną w Wolimierzu. Są to 
działki 68 – czyli plac przed ko-
ściołem, oraz działki 170, 175 
i 176 gdzie już gospodaruje-
my („remiza”, wiata, skarpa, 
boisko do kosza) oraz działka 
177 i fragmenty innych okolicz-
nych działek, które nie są wła-
snością prywatną i nie mają 
znaczenia rolniczego. Na tym 
obszarze latem i jesienią tego 
roku została wykonana inwen-
taryzacja przyrodnicza – co jest 
pierwszym krokiem do przygo-
towania profesjonalnego pro-
jektu zagospodarowania krajo-
brazu. Zanim jednak zrobimy 
taki szczegółowy plan, przygo-
towaliśmy zarys wizji naszego 
nowego Centrum Wolimierz. 
Mamy nadzieję, że dzięki tej 
wizji i planom uda nam się za-
chęcić wielu z Was do wspólnej 
pracy wiosną, a potencjalnych 
sponsorów do dofinansowania 
poszczególnych części parku. 

Budujemy Nowy 
Wolimierz

Pod takim tytułem realizo-
waliśmy od maja 2016 r. pro-
jekt dofinansowany z Fundu-
szu Inicjatyw Obywatelskich 
(dotacja z Ministerstwa Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecz-
nej). Pierwszym etapem było 
badanie ankietowe i wywiady 
z mieszkańcami w których py-
taliśmy między innymi o park. 
Wyniki badania wskazują jed-
noznacznie, że wizja parku jest 
dla Was nowa, jednak w pyta-
niach o to, co powinno znaleźć 
się w naszym „Centrum Woli-
mierz” większość z Was była 
w miarę zgodna. W parku po-
winny znaleźć się ławeczki, bo-
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iska, miejsce na ognisko, siłow-
nia dla osób starszych i plac 
zabaw dla najmłodszych. Nie-
którzy pisali też o kinie letnim 
i oczku wodnym.

Hasło „Nowy Wolimierz” oczy-
wiście nie oznacza przewróce-
nia wszystkiego do góry noga-
mi, ale raczej powrót do tego, 
co Wielu z Was uważa w hi-
storii Wolimierza za najlepsze. 
W rozmowach podczas warsz-
tatów Letniej Akademii Tra-
dycji i festynów nowe pomysły 
Stowarzyszenia były odbierane 
raczej pozytywnie. Do współ-
tworzenia wizji „Nowego Wo-
limierza” zaprosiliśmy grupę 
projektantów – studentów ar-
chitektury, zagospodarowania 
terenów zielonych, artystów 
którzy swoje pomysły omówi-
li we wrześniu z grupą miesz-
kańców wsi.

W efekcie zebranych informacji 
przedstawiamy zarys Nowego 
Centrum Wolimierza. Czy uda 
się tę wizję zrealizować pokaże 

kilka kolejnych lat. W znacz-
nej mierze zależy to od nas sa-
mych – od każdego pojedyncze-
go mieszkańca wsi.

Centrum, czyli park wraz z za-
budowaniami (w tym naszą wy-
marzoną i oczekiwaną świetlicą) 
powinno działać w trzech uzu-
pełniających się sferach: 

1. Edukacja
Najważniejszą funkcję eduka-
cyjną będzie pełnić świetlica (2) 
i mieszące się w niej wiejskie 
centrum edukacyjno-warsztato-
we dla mieszkańców w każdym 
wieku. W połączeniu z izbą re-
gionalną, zawierającą pamiątki 
z dawnego Wolimierza, mapy, 
opracowania historyczne będzie 
pełnić rolę punktu informacyj-
nego, oświatowego i atrakcji tu-
rystycznej. Bardziej dokładne 
opracowanie tego tematu bę-
dzie potrzebne, kiedy będzie-
my wiedzieli, że świetlica ma 
szanse realizacji. W tym za-
kresie inspiracją jest dla nas 
„Żywy Skansen” w czeskich Jin-

drichovicach i tzw. WOK (Wiej-
skie Ośrodki Kultury) działają-
ce w innych miejscach Polski. 

Funkcje edukacyjne będzie tak-
że pełnić nasza nowa wiata (1). 
Na jej ścianach będą pojawiały 
się plansze informacyjne i edu-
kacyjne, a w środku w sezonie 
letnim będą odbywały się warsz-
taty i zajęcia. W wizji parku po-
jawia się także kino letnie (9), 
które oprócz rozrywki może być 
także wykorzystane do działań 
edukacyjnych dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych.  

Dzięki wiacie będzie można zre-
alizować wiele spotkań warsza-
towych Letniej Akademii Tra-
dycji, które w tym roku odby-
wały się w prywatnych domach.

Funkcje edukacyjne mogłaby 
także mieć altana z ławko-pie-
cem i mapą nieba (8). Ta część 
projektu przygotowana przez 
młodych projektantów z jed-
nej strony bardzo się spodoba-
ła wielu wolimierzanom, jed-
nak wzbudziła też najwięcej 
wątpliwości dotyczących trwa-
łości i odporności tego rodzaju 
instalacji na dewastację. Z tego 
względu temat altanki z piecem 
został odłożony i nie będzie re-
alizowany w najbliższym czasie.

Innym pomysłem, który na ra-
zie nie uzyskał dużej aproba-
ty, jest stworzenie publicznego 
ogrodu owocowo-warzywnego. 
Tego rodzaju „community gar-
dens” są coraz bardziej popu-
larne w miastach. Obawiamy 
się jednak że uprawa publicz-
nych grządek na wsi może się 
nie udać. Mieszkańcy mają zbyt 
dużo swojej pracy, żeby regular-

13
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nie dbać o warzywne grządki. 
Uznano jednak, że warto posa-
dzić łatwiejsze w utrzymaniu 
owocowe krzewy, tak by każ-
dy latem mógł uraczyć się wo-
limierskim agrestem czy po-
rzeczką. 

2. Rekreacja i sport
Dwie główne inwestycje plano-
wane w parku to boisko do ko-
szykówki (4) oraz siłownia na 
powietrzu (6). Boisko do koszy-
kówki jest w znacznej mierze 
przygotowane, pozostaje zna-
leźć pieniądze na utworzenie 
bezpiecznej nawierzchni z po-
lipropylenu lub poliuretanu. 
Żeby utworzyć siłownię musi-
my pozyskać dodatkowe fun-
dusze na zakup urządzeń. Naj-
pierw jednak przygotujemy te-
ren, który wymaga wyrównania 
i utwardzenia ścieżek – może-
my to wykonać w ramach wio-
sennych porządków.

W ankietach pojawiły się rów-
nież wnioski o zrobienie bo-

iska do siatkówki plażowej (10). 
Mamy poważne obawy czy uda 
utrzymać się czysty piasek na 
takim boisku, ale wykonanie 
nawierzchni trawiastej jest jak 
najbardziej możliwe. Ta część 
planu może ulec modyfikacjom, 
w momencie w którym będzie-
my przechodzili do wykonania 
budżetu i projektu realizacji.

Do części rekreacyjnej nale-
ży zaliczyć też plac zabaw dla 
dzieci (2a). Dopóki nie uda się 
pozyskać pieniędzy na świetli-
cę, pozostanie on w tym miej-
scu w którym jest teraz. Żeby 
zwiększyć bezpieczeństwo ba-
wiących się blisko ulicy dzieci 
powstał pomysł ogrodzenia tej 
części terenu. Docelowo plac po-
winien zostać odnowiony i prze-
niesiony w głąb parku (7), tak by 
był bardziej oddalony od drogi.

Pojawiły się także inne pomy-
sły np. utworzenia toru do gry 
w bule (10), ustawienia stoli-
ków do gry w szachy i warca-

by (5-6) itp. Tego rodzaju pomy-
sły będziemy starali się reali-
zować kiedy pojawi się grupa 
osób deklarujących stałą chęć 
korzystania z takich urządzeń. 

3. Rozrywka
Spotkania towarzyskie i impre-
zy okolicznościowe są istotną 
częścią naszego wolimierskie-
go życia. Z urządzeń parkowych 
mogą korzystać wszyscy miesz-
kańcy, warto jednak pamiętać 
o utrzymaniu porządku i sprzą-
taniu po sobie. Śmieci „pokon-
sumpcyjne” – butelki, kapsle, 
pety, papierki po lodach są zmo-
rą uporządkowanego wspólny-
mi siłami terenu. Sami musimy 
też zadbać o utrzymanie tego 
miejsca w czystości – nie wa-
hajmy się więc upominać oso-
by, które śmiecą bez względu 
na ich wiek.

Instalacje służące integracji 
i organizacji imprez to wiata 
(1), ognisko (3), stół z ławami 
(5). Przy ścieżkach powinny być 

metalowe tablice z opisem 
nieba, planet, ciekawostek 
„niebo nad Wolimierzem”

drewno

glina

szkło art.  
lub kaboszon

mapa nieba zjawiska astronomiczne

gwiazdozbiory

luneta na obrotowej 
stopce

Pomysł na astronomiczną ławkę edukacyjną, zawierającą informacje o nocnym niebie nad Wolimierzem. 
Nie zostala ona uwględniona w pierwszej fazie rozwoju jako zbyt droga i podatna na dewastację.
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ławki do siedzenia. Inne insta-
lacje, które pojawiły się w opra-
cowanej wizji parku to przede 
wszystkim kino letnie połączo-
ne z małą sceną (9). Wykona-
nie siedzisk (11) w połączeniu 
ze sceną stworzy mini amfite-
atr, w którym można będzie or-
ganizować występy artystyczne 
i konkursy. Siedziska na skar-
pie mogą też służyć jako widow-
nia do rozgrywek siatkówki lub 
innych gier zespołowych.

Uruchomienie kina było pla-
nowane już w minione waka-
cje, jednak nie udało nam się 
zorganizować rzutnika o od-
powiedniej mocy, pozwalają-
cego na plenerowe wyświetla-
nie filmów na dużym ekranie. 
Mamy nadzieję, że uda się to 
w roku 2017. 

Podsumowanie
Projekt parku jest bez wątpie-
nia dużym i ambitnym przedsię-
wzięciem. Nie będzie łatwo go 
zrealizować, szczególnie kiedy 
trudno liczyć na wsparcie i ini-

cjatywę ze strony gminy. Fun-
dusz sołecki jest zdecydowanie 
za mały na tak duże inwestycje, 
pozostaje nam przede wszyst-
kim własna zaradność i deter-
minacja. Podczas konsultowa-
nia pomysłów z mieszkańcami 
wsi, większość była zgodna co 
do jednej sprawy – nawet jeśli 
tworzenie parku miałoby po-
trwać wiele lat, to warto to zro-
bić. Istotne jest żeby mierzyć 
siły na zamiary i tworzyć park 
małymi krokami, kończąc ko-
lejne etapy, tak by zmiany na 
lepsze były namacalne i widocz-
ne dla wszystkich. 

Zachęcamy wszystkich, którym 
podobają się opisane tutaj po-
mysły do udziału w czynach spo-
łecznych (najbliższy – wiosen-
ne porządki, będzie 22 kwiet-
nia 2017) oraz pozyskiwania 
sponsorów, mogących sfinanso-
wać jakąś część parku. Dla po-
tencjalnych darczyńców przy-
gotowaliśmy atrakcyjną ofertę 
usług świadczonych przez Sto-
warzyszenie Wolimierz.

Priorytety
Uporządkowanie terenu wokół 
boiska do kosza (wiosna 2017)

 – Odchwaszczenie ścieżek żwi-
rowych, ułożenie schodów mię-
dzy skarpą a boiskiem (wio-
sna 2017) 
 – Kino letnie i skarpa do ogląda-
nia filmów (lato-jesień 2017)
 – Zagospodarowanie wiaty 
i uporządkowanie terenu mię-
dzy wiatą i ogniskiem, dosto-
sowanie go do organizacji fe-
stynów  (lato-jesień 2017)
 – Stopniowe wykonywanie si-
łowni (2017-2018)
 – Budowa boiska do siatków-
ki, przenoszenie placu zabaw 
i inne wymagające inwestycji 
finansowych działania zosta-
ną zrealizowane kiedy uda 
się pozyskać odpowiednie fi-
nanse. O wszystkim będzie-
my informować w kolejnych 
numerach Kuryera. 

Szymon Surmacz

Tekst powstał w oparciu o materiały 
przygotowane podczas pleneru i kon-
sultacji społecznych w ramach pro-
jektu „Budujemy Nowy Wolimierz”. 

W opracowaniu pomysłów wziął 
udział zespół projektantów: Justy-
na Anuszkiewicz, Kacper Będkow-
ski, Daria Cichoń, Izabella Grzesz-
czuk, Magdalena Kaliciak, Sabina 
Magola, Aleksandra Staniorowska, 
Anna Staniorowska, Anna Śmierz-
chalska, Maya Tomanik oraz ar-
chitekt: Marta Sękowska, modera-
tor: Michał Sobczyk i mieszkańcy 
Wolimierza. Koordynacja: Szymon 
Surmacz. 

8
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Świat, a my razem z nim gnamy 
w zawrotnym tempie. W tym 
świąteczno-noworocznym czasie 
spróbuje opisać te Święta, 
które przeżywałam jako 
dziecko, w moim wolimierskim 
mikroświecie na początku drugiej 
połowy poprzedniego wieku.

Zimy wówczas były zimne i śnieżne. Bardzo rzad-
ko zdarzało się Boże Narodzenie „po wodzie” 
z przysłowia „Jak Barbara po wodzie, to Boże 
Narodzenie po lodzie” i odwrotnie. Tym milej 
było świętować w domach, gdzie w piecach hulał 
ogień, by je ogrzać, a magiczna przedświątecz-
na i świąteczna atmosfera rozgrzewała serca.

Co pamiętam z tych dawnych czasów? Jakie 
obyczaje, wróżby i symbole były w moim rodzin-
nym domu?

Przede wszystkim przygotowania do świąt były 
kilkudniową współpracą sąsiedzką. Trzy, cztery 
rodziny pracowały wspólnie przy przygotowaniu 
świątecznych pokarmów, pieczeniu ciast wyko-
nywaniu świątecznych dekoracji z bibuły, słomy 
i mchów. Dzieci miały frajdę nie lada. Nie musia-
ły chodzić wcześnie spać, mogły wraz z dorosłymi 
spędzać długie wieczory pełne emocji i zabawy.

W dzień wigilii przedpołudniem sąsiadów mógł 
odwiedzić tylko mężczyzna lub chłopiec, ich wi-
zyta była dobrą wróżbą na nowy rok. Wigilia była 
dniem postnym; nie wolno było podjadać przed ko-
lacją wigilijną (no chyba, że gdzieś tam w ukryciu)

Kolacja rozpoczynała się z pierwszą gwiazdką 
na niebie. A jeśli niebo było pochmurne, to ro-

ARCHIWUM WOLIMIERZ

Święta Bożego Narodzenia 
– wspomnienia
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dzice świetnie wiedzieli, kiedy pojawiała się ta 
pierwsza gwiazdka i mówili „zasiadamy do stołu”.

Na stole zawsze czekało dodatkowe nakrycie 
dla niespodziewanych gości. My, dzieci, zawsze 
czekaliśmy z dreszczykiem emocji, kiedy wresz-
cie przyjdzie ten wędrowiec zagubiony w świe-
cie i w śnieżnych zaspach. Na stole było dwa-
naście potraw; wszystko przygotowane na bazie 
tego co wyrosło w lesie, na polu, sadzie, ogro-
dzie i w wodzie. Były to śledzie, karp, kapusta 
z grochem, gołąbki gryczane z grzybami, piero-
gi z kapustą i inne smakołyki.

Kolację rozpoczynał tata dzieląc się opłatkiem 
i dobrymi życzeniami. Następnie jedliśmy barszcz 
czerwony z uszkami i wszystkie inne specjały. 
Kończyliśmy tą długą smaczną kolację słodko-
ściami. Były to pierniki i ciasta, w których było 
dużo maku, miodu, orzechów, rodzynek i su-
szonych owoców. Wśród deserów królowała ku-
tia, która przywędrowała na Dolny Śląsk wraz 
z przesiedleńcami ze Wschodu. Kutia to słod-
ka potrawa z obłuskanej pszenicy, maku, mio-
du i rodzynek. Kutia i kompot z suszonych owo-
ców z własnych sadów to były ostatnie akordy tej 

wspaniałej uczty. Musimy pamiętać, że w tam-
tych odległych czasach odżywialiśmy się dużo 
skromniej, tym bardziej ceniliśmy sobie święto 
jako czas obfitości.

Po kolacji wyciągaliśmy źdźbła siana, którym 
był wyścielony stół pod obrusem. One przepo-
wiadały długość życia. Siano spod obrusa dosta-
wały zwierzęta. Okruszki z wigilijnego stołu do-
stawały koty. My (dzieci) niecierpliwie czekali-
śmy na północ, by usłyszeć jak zwierzęta mówią 
ludzkim głosem i zawsze to słyszeliśmy.

Nie dostawaliśmy niestety prezentów na pod 
choinkę. Prezenty dostawaliśmy tylko szóstego 
grudnia, od Świętego Mikołaja. W Święta naj-
większym „prezentem” była choinka. Stroiliśmy 
ją w wigilijne przedpołudnie. Poza dekoracja-
mi takimi jak bombki i własnoręcznie zrobione 
łańcuchy wieszaliśmy cukierki, które musiały 
wisieć do momentu rozbierania ozdób. To była 
jednak tak wielka pokusa, że na koniec w miej-
sce cukierków wisiały same papierki. Przypo-
mnę, że było to w czasach, kiedy było bardzo 
mało cukierków na świecie i były bardzo drogie.

Po wigilijnej kolacji śpiewaliśmy kolędy. Na cho-
ince paliły się świece, skwierczał i pachniał wosk. 
Czasami zajęła się gałązka świerkowa, trzaskały 
wtedy świerkowe igły. Było cudnie i emocjonu-
jąco – gasiliśmy go natychmiast, żeby od ognia 
nie zajęły się gałęzie czy obrus. Na koniec wi-
gilijnego wieczoru fikaliśmy koziołki na słomie, 
którą były wysłane podłogi w kuchni i koryta-
rzu wiejskiego domu.
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Wigilię i pierwszy dzień świąt rodzina spędza-
ła we własnym gronie. Drugi dzień świąt roz-
poczynał długi okres radości i świętowania. Do-
piero szóstego stycznia, w Święto Trzech Króli 
kończył się czas spotkań rodzinnych i sąsiedz-
kich, czas biesiadowania i zabaw.

W drugi dzień świąt odwiedzali domostwo ko-
lędnicy. Trzy, cztery grupy kolędnicze konku-
rowały ze sobą o to kto lepiej zaśpiewa, kto bę-
dzie fajniej przebrany, kto ma większą gwiazdę, 
kto zbierze więcej smakołyków. Kolędnicy za 
życzenia otrzymywali w podzięce łakocie. Zda-
rzało się, że bardziej zamożny gospodarz „syp-
nął groszem”. Radości było wtedy co niemiara.

W Nowy Rok dzieci o poranku biegły do sąsia-
dów z życzeniami. W związku z tym, że życzy-
ły „Szczodrego Roku” nazywano ich szczodra-

kami. One również dostawały łakocie i drobne 
pieniądze. Ja byłam bardzo chętnym i aktyw-
nym szczodrakiem, biegałam do wujka, stryjen-
ki czy do pani Teresy. Pamiętam z tamtych cza-

sów biały, zasypany śniegiem Wolimierz. Zaspy 
były po kolana i trudno było przejść z gwiazdą 
od domu do domu. Mimo to brnęliśmy radosny-
mi grupkami niosąc śmiech i nadzieję na nowy, 
lepszy rok do każdego domu we wsi. 

Wiesława Dowchań

Fotografie:  
 
1956 – Tereska i Marian Oberda 
z dziadkiem; 
1953 – Mikolaj zakladowy – GZPB; 
1958 – Marysia Juranek; 
1958 – Marysia, Rysiek i Irka Juranek; 
1975 – Dorotka i Zbyszek – wnuki 
Franciszka Warminskiego; 
1980 – Mikolaj w Wolimierzu; 
1987 – Kuba i Jagna Wąs z mamą.
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Odchodzą ludzie, a razem z nimi ich 
opowieści. To ostatni moment żeby 
uchwycić powojenną historię swoich 
wsi. Dlatego stowarzyszenie „Razem 
Możemy Więcej” ze Stankowic wydało 
książkę ze wspomnieniami najstarszych 
mieszkańców wsi. Publikacja została 
sfinansowana przez Muzeum Historii 
Polski oraz lokalnych sponsorów.

Jak powstała książka?

Nasza książka powstała ze wspomnień stankowic-
kich seniorów. Szukaliśmy we wsi osób, których 
pamięć sięga do początków czyli 
przesiedleń z 1945 roku, ale rów-
nież takich, których los rzucił do 
Stankowic nieco później, niemniej 
są oni świadkami dziesięcioleci 
powojennej historii Stankowic. 
Rozmowy z nimi nagrywaliśmy. 
Potem nagrania audio zostały sło-
wo po słowie przepisane. Następ-
nym krokiem była redakcja tych 
tekstów, czyli „tłumaczenie” z ję-
zyka mówionego na język książ-
ki. Trzeba było je opracować tak 
żeby były spójne, czytelne, łatwe 
w odbiorze. W międzyczasie fo-
tograf robił naszym rozmówcom portrety, które 
zostały umieszczone w książce. Kolejny etap to 
przygotowanie do publikacji, czyli skład – tekst 
i zdjęcia zostały obrobione w taki sposób, że ukła-
dały się w poszczególne strony. Gdy skład był go-
towy, został wysłany do drukarni. Książka się 
drukowała. Po mniej więcej tygodniu świeżutka 
i pachnąca farbą drukarską wylądowała u nas. 

Brzmi łatwo? Dość powiedzieć, że działania roz-
poczęliśmy w maju, a książka ujrzała światło 
dzienne w październiku. Współpracowaliśmy 
z 11 rozmówcami. Na różnych etapach i w róż-

nym stopniu przy pracy zaanagażowanych było 
19 osób. Było to momentami pełnoetatowe za-
danie dla koordynatorki projektu.

Własna ciekawość vs. wiejska 
archiwistyka?

Kierowała nami ciekawość. Po pierwsze chodzi-
ło o to żeby dotknąć historii, o której się czyta 
w podręcznikach przez konkretne sytuacje i lu-
dzi, którzy je przeżyli. To była fascynująca moż-
liwość. Później okazało się, że imponujący jest 
również ich sposób radzenia sobie z tym, co przy-
niósł im los. Z wywiadu na wywiad coraz głębiej 
wchodziliśmy w powojenną historię wsi, ale od-
krywaliśmy również wigor starszych stankowi-

czan, ich pracowitość, pogodę du-
cha, towarzyską naturę i niesa-
mowitą pamięć.

Książka, a przede wszystkim na-
grania audio, dokumentują kon-
kretne wydarzenia z powojennej 
historii wsi, dotykają również te-
matu ukraińskich mordów na 
Polakach, przesunięcia powojen-
nych granic, przesiedleń, życia 
codziennego w PRL i mogą sta-
nowić źródło do badań historycz-
nych. W trakcie wywiadów udo-
stępniane zostały również zdjęcia. 

Zebrane materiały będą bazą muzeum mającego 
powstać w nieczynnej remizie w Stankowicach

Mieszkańcy Stankowic śpią spokojnie. Duża 
część ich historii powojennej została zarchiwi-
zowana. A wy, Wolimierzanie?

Anna Hernik

Pierwszym trzem osobom, które zgłoszą się do redakcji 
Kuryera telefonicznie lub osobiście na hasło „książka" 
przekażemy po jednym egzemplarzu publikacji „Stan-
kowice. Miejsce – Ludzie – Historia” (redakcja)

Odchodzą ludzie, giną opowieści 
– stankowicka książka ze wspomieniami



12

Pogórze Izerskie to jeden z najbardziej malow-
niczych krajobrazowo zabytków Dolnego Ślą-
ska. Z prawie każdego miejsca można zobaczyć 
szeroką panoramę Gór Izerskich. Miejscowości 
Pogórza Izerskiego posiadają swoje niepowta-
rzalne wyróżniki: tradycje tkackie i rękodzielni-
cze, historyczne wydarzenia, wyjątkowe obiek-
ty i gatunki przyrodnicze.

Wolimierz należy do jednej z najładniejszych 
miejscowości Pogórza i właśnie dlatego żeby po-
kazać innym piękno naszej wsi przystąpiliśmy 
do projektu pt. „Szlakiem wiosek tematycznych” 
realizowanego przez LGD Partnerstwo Izerskie. 

W ramach projektu przygotowaliśmy ofertę tema-
tyczną naszej wsi, z której mogą korzystać wszy-
scy zainteresowani poznaniem i odpoczynkiem 
w naszej cudnej wiosce. Turyści przybywający do 
nas mogą skorzystać z rożnych form warsztatów 
jakie oferujemy w naszej ofercie tematycznej.

Nasza oferta jest cały czas otwarta. Zachęcamy 
wszystkich mieszkańców mających pomysł na 
własne warsztaty lub inne atrakcje turystycz-
ne do zgłaszania się do stowarzyszenia i dołą-
czania do oferty wsi. 

Aldona Olek

Wolimierz na szlaku wiosek 
tematycznych
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Wolimierz – Sztuka 
Wypoczynku 

(oferta turystyczna przygotowana 
w ramach szlaku wiosek tematycznych)

Wieś, w której z wypoczynku zrobiliśmy sztu-
kę, a ze sztuki formę wypoczywania.

Zapraszamy osoby poszukujące całkiem odmien-
nych przeżyć: wyciszenia, refleksji, oddalenia, 
lenistwa, luzu i preferujących trendy tzw. slow 
tourism.

W unikalnej strefie ciemnego nieba, gdzie czerń 
nocy jest czterdziestokrotnie ciemniejsza niż 
nad miastem można zapomnieć o szarej co-
dzienności i chłonąć magię miejsca tworzonego 
przez niezwykłą naturę i jeszcze bardziej nie-
zwykłych ludzi. 

Staramy się tu ocalić od zapomnienia i zniszcze-
nia to co najbardziej ludzkie. Bliskość natury, 
kreatywność mieszkańców i sielski krajobraz 
uzupełniają się nawzajem tworząc unikalną 
mieszankę dla wszystkich, którzy szukają nie 
tylko relaksu, ale też inspiracji, rozwijania swo-
ich twórczych sił i odkrywania talentów. Woli-
mierz i jego okolice są idealnym miejscem dla 
wszystkich, którzy chcą samodzielnie stworzyć 
swoją unikalną formę wypoczywania. Korzysta-
jąc z naszej bazy noclegowej – 200 miejsc noc-
legowych, możesz wypocząć dokładnie tak, jak 
potrzebuje tego Twój organizm i dusza. 

Nasza oferta obejmuje:
1. Warsztaty ze Szkłem –„Szklana Kuźnia’’. 

Malowanie na szkle, witraże, kolorowe pa-
ciorki, szklane ozdóbki. 

2. Batik Wolimierski – Wiesława Dowchań 
malowanie na tkaninach, barwienie szali je-
dwabnych, lnianych, „żywa tkanina’’, „blisko 
tkaniny’’, zabawa z kolorem.

3. Rustykalny ogród malowany ,,Łąką 
kwietną” – Dom Pracy Twórczej. Ścieżka 
edukacyjna, rozpoznawanie roślin, ziół, krze-
wów, pożytecznych chwastów, motyli, ptaków, 
zapachowa łąka, od nasionka do roślinki.

4. W Borowinowej Kniei – Chata na Boro-
winowej. Rozpoznawanie podstawowych ga-
tunków drzew i krzewów, dobór gatunków 
do siedlisk, rozpoznawanie grzybów. 

5. Gliniane wylepianki – Przydębie. „Od 
kwiatuszka do garnuszka’’ – lepienie, wypa-
lanie, malowanie gliny. (np. garnki, aniołki, 
kwiatki, zwierzaki, cudaki).

6. Wędrówki szlakami i bezdrożami Pogó-
rza Izerskiego. Stóg Izerski, Wielka Kopa, 
Chatka Górzystów, Wrzosowiska. Natura 
2000 – Marek Seifert.

7. Warsztaty kulinarne. Wolimierskie Sushi, 
pieczenie pizzy z pieca opalanego drewnem, 
pierogi stu smaków – Alchemik. 

8. Warsztaty taneczne i ruchowe: Joga, 
Zumba, Salsation. Chata na Borowinowej. 

9. Zajęcia rozwojowe z arteterapii. Dom 
Pracy Twórczej „Sztuka jest dojrzewaniem, 
wyjściem z ciemności w blask światła”

10. Biesiady przy ognisku z zespołem ludo-
wym – Łużyczanki. 

11. Prelekcja i opowieści o tradycjach i hi-
storii zaprzęgów ,,Husky”.

12. Turnieje minigolfa – HuskyFarm

Oferta kierowana do grup szkolnych, grup doro-
słych, seniorów. Cena i dokładny program ustala-
na jest w zależności od rodzajów zajęć i ilości osób.
Czas trwania od 2-6 godzin.

Kontakt: 

tel. +48 602 496 563 Edyta
tel. +48 698 618 710 Aldona
www. sztuka-wypoczynku.plfo

t. 
M

ic
ha

ł K
ow

al
sk

i



14

Piękno życiodajnej 
przyrody

Znajdź piękno w swym sercu
Znajdź piękno natury
Znajdź piekno w uczuciach
Znajdź piekno słów czułych

I upiększaj świat
tak jak robi ptak
tak jak robią drzewa
pozwalając liściom śpiewać

I tak jak dziś
dzień pogodą lśni

Witaj piękno wiosny
pąk każdego kwiata
Witaj każdą pszczółkę
Co nektar wymiata

Witaj świat motyli 
i krzak dzikiej róży
Witaj mój poranku
daruj żyć najdłużej

Dnia 22.08.2016

Jak najdłużej  
podziwiaj świat

Starość to nie żarty
A śmierć dróżkę ściele
mądrzy to mówili
głupcy z tego śmieli

mądrzy żyli w zgodzie
skromnie osobliwie
głupcy przesadzali
żyli klątwą chciwie

mądry żył roztropnie
głupcy chorowali
kto pierwszy do grobu
no powiedzcie sami.

Z tego morał
ciesz się pięknym życiem
o dwadzieścia latek więcej
niż wcześniej zamieszkać
w tej otchłani ziemskiej

Wolimierz 29.08.2016

Kącik literacki

Barbara Skawińska-Kubis
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Kalendarz 
wolimierski

Noworoczny prezent dla 
mieszkańców i sympatyków 

Wolimierza

Nowe stroje dla Łużyczanek!

Zachęcamy do zakupienia wolimierskiego ka-
lendarza, przygotowanego przez Stowarzysze-
nie Wolimierz. Dochód ze sprzedaży jest cegieł-
ką na działalność Stowarzyszenia. Cena 5 zł.

Kalendarz plakatowy, listwowany, papier kre-
dowy, format B2 (50x70 cm).

Kalendarz można kupić w wolimierskim skle-
pie,  lub bezpośrednio w Stowarzyszeniu (prosi-
my o kontakt telefoniczny 502 554 352)

Dostaliśmy dofinansowanie na zakup nowych, 
łużyckich strojów dla zespołu Łużyczanki. Wnio-
sek złożony w ramach konkursu realizowane-
go przez LGD Partnerstwo Izerskie został po-
zytywnie oceniony i otrzymamy 12.000 zł, 
które w całości zostaną przeznaczone na 
wyposażenie naszego zespołu ludowego. 

We wniosku napisaliśmy tak: Nowe stroje, charak-
terystyczne dla kultury ludowej Górnych Łużyc są rzadko 
używane przez lokalne zespoły ludowe. Może to być zwią-
zane z niewielką świadomością tego, że znaczna część Po-
górza Izerskiego historycznie jest częścią Górnych Łużyc 
a nie Dolnego Śląska. Wiedza o kulturze Górnych Łu-
życ jest bardzo słaba nawet wśród mieszkańców i zdecy-
dowanie warta wzmacniania, szczególnie na obszarach 
gdzie zachowały się resztki kultury materialnej górno-łu-
życzan (np. domy przysłupowe jak w Wolimierzu). (…) 
Zakup nowych strojów wzmocni nasz przekaz dotyczący 
łużyckich korzeni wolimierskiej architektury i kultury. 

Występy zespołu Łużyczanki mają istotne znaczenie dla 
promocji Wolimierza i całego Pogórza Izerskiego. Zespół 
wielokrotnie nagradzany na ogólnopolskich konkursach 

obchodzi w przyszłym roku dziesięciolecie. Z tego  powodu 
planowane są jeszcze bardziej intensywne występy i wy-
jazdy. Nowe, łużyckie stroje będą podkreślały markę Łu-
życzanek i co za tym idzie jednoznacznie wskazywały na 
pochodzenie zespołu i jego związek z Pogórzem Izerskim.

Z realizacją projektu będziemy musieli jeszcze 
poczekać na zatwierdzenie wyników konkursu 
przez Urząd Marszałkowski. Nowe stroje będą 
gotowe dopiero na koniec lata albo początek je-
sieni 2017. Wniosek o dofinansowanie przygoto-
wał Szymon Surmacz z pomocą Teresy Kęskiej.
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„Kuryer Wolimierski” jest dofinansowany 
ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej w ramach Programu 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Wydawca:  
Stowarzyszenie Wolimierz 
Wolimierz 120 
59-814 Pobiedna 
NIP 613 157 35 67 
KRS 0000501486 
	502 554 352 
	stowarzyszenie 
 @wolimierz.org 
	wolimierz.org/kuryer

Wspieraj nasze działania,  
przekaż darowiznę: 
nr konta: PKO BP 18 1020 
2124 0000 8102 0163 4021

Redakcja: Szymon Sur-
macz, Jagna Jankowska, 
Wiesia Dowchań. 
Propozycje tekstów, uwagi, 
pochwały i krytykę należy 
zgłaszać mailem:  
kuryer@wolimierz.org  
telefonicznie: 502 554 352 
lub osobiście :-) 

Zachęcamy do pisania tek-
stów do Kuryera. Czeka-
my na artykuły o tema-
tyce historycznej, kuli-
narnej, obyczajowej i na 
wszelkie informacje, które 
mogą być ważne dla miesz-
kańców Wolimierza a nikt 
inny o nich nie napisze :-)

Kuryer
Wolimierski

Zebranie walne
Stowarzyszenia Wolimierz

Zapraszamy na warsztaty!

Obowiązkowa przed karnawałem

Zimowa rozgrzewka taneczna
dla małych i dużych

14 stycznia 2017 
godz. 15:00 

Husky Farm (Wolimierz 51) 
Koszt = 1 Len (3 zł)

15 stycznia (niedziela), godz. 16:00 
Alchemik (Wolimierz 129) 

– Podsumowanie dwuletniej kadencji  
zarządu Stowarzyszenia

– Omówienie planów na 2017 i 2018 r.
– Wybory władz

Serdecznie zapraszamy wszystkich chcących dołączyć 
do osób zmieniających naszą wieś!


