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Gazeta Kowarska  / NEWSY

Kilka lat temu bohaterem numeru GK 
(wtedy Slołsity Kowary) był pisarz kry-
minałów Wojciech Chmielarz, autor po-
wieści „Farma lalek”. Wtedy to sesję 
zdjęciową robiliśmy w kowarskim ko-
misariacie, który, delikatnie mówiąc, 
nie wyglądał dobrze. Dużo się od tego 
czasu zmieniło. Teraz od października 
tego roku kowarska policja ma nową, 
imponującą siedzibę.

 

Na uroczyste otwarcie 1 październi-
ka do Kowar przybyło wielu zna-

mienitych gości. Otwarcie uświetniła 
Orkiestra Reprezentacyjna Komendy 
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. 
Uroczyście przekazano klucze do no-
wego budynku podinspektorowi Wło-
dzimierzowi Chmielowi komendantowi 
kowarskiego komisariatu. Inwestycja 
kosztowała sześć i pół miliona złotych. 
Kowarskie władze miały też swój udział 
w inwestycji, ponieważ pokryły koszty 
przygotowania dokumentacji projekto-

DZIEŃ 
SENIORA

wej w kwocie 150 tys. zł. Budynek mieści 
się przy ul. Grabskiego (była ul. Pstrow-
skiego) i będzie obsługiwał Kowary i My-
słakowice. Co będzie ze starą siedzibą, 
nie wiadomo, prawdopodobnie zosta-
nie wystawiona do sprzedaży.
(kid)

WSTĘPNIAK
Drodzy Czytelnicy, czy zastanawiacie się cza-
sami, co jest w życiu ważne? To filozoficzne py-
tanie, które każdemu wcześniej czy później do 
głowy przychodzi. I odpowiedzi są bardzo in-
dywidualne. Co jest ważne dla nas, autorów 
gazety? Dla nas ważni są ludzie i to o nich 
i dla Was snujemy dziennikarskie opowieści.
Możemy mieć równe drogi, wystrzyżone traw-
niki, piękne budynki, ale jeśli zabraknie nam 
przyjaciół, życzliwych sąsiadów czy zgodne-
go lokalnego środowiska, życie staje się mało 
przyjemne i puste. Żyjemy wśród ludzi i dla lu-
dzi. Różnimy się kolorem włosów, poglądami 
politycznymi i religijnymi, ale łączy nas nasze 
miasto i wspólna przestrzeń, w której żyjemy. 
Wszystkim nam zależy na tym, aby była ona 
jak najbardziej przyjazna. W GK prezentuje-
my ludzi, którzy oprócz realizacji swoich pasji 
oddziaływują na naszą społeczność. Działają 
tak, że możemy i chce nam się integrować, za-
przyjaźniać, wspólnie spędzać czas. Taką po-
stacią jest bohater numeru Janusz Piepiora, 
twórca kowarskiego karate. Taką osoba jest 
bohater poprzedniego numeru, Roman Try-
hubczak, który w tym roku obchodzi roczni-
cę 50-lecia pracy twórczej. Już teraz zaprasza-
my na wernisaż jego jubileuszowej wystawy 
do Galerii MOK 26 października na godz. 18.00. 
Człowiekiem, który swoją działalnością wpi-
suje się w pejzaż naszego miasta jest też Pa-
weł Krażewski, autor jednego z artykułów. 
Wymienić tu należy także Kowarski Związek 
Emerytów, wszelkie organizacje pozarządo-
we, działające w Kowarach, zapaleńców róż-
nych działań, których postaramy się przedsta-
wiać w następnych numerach naszej gazety.
Co jest ważne? Ważne jest, żebyśmy byli zgod-
ną wspólnotą. Na dobre i złe.

Miłej lektury
Dariusz Kaliński, PO Redaktora naczelnego

Nowy kowarski 
KOMISARIAT



Kandydat z Kowar 

Zwracam się do wszystkich mieszkańców naszego miasta o poparcie 
w najbliższych wyborach parlamentarnch.
Posiadam wykształcenie wyższe o kierunku Zarządzanie.
Całe swoje życie związany jestem z Kowarami. Obecnie na rzecz 
miasta działam w  Stowarzyszeniu Miłośników Kowar oraz od 
niedawna zostałem wybrany na wiceprezesa Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych „Przyjaźń” w Kowarach. We wcześniejszych latach byłem 
w zarządzie „Olimpii” Kowary, gdy to piłkarze zdobyli awans do III ligi.
Dzięki zaufaniu, jakim obdarzyli mnie mieszkańcy miasta Kowary 
jestem poraz trzeci Radnym Powiatu Jeleniogórskiego, w której pełnię 
funkcję Wiceprzewodniczącego Rady. Zawodowo pełniłem m.in. 
funkcję z-cy dyrektor w Zakładzie Budżetowym, następnie Członka 
Zarządu w spółce akcyjnej, a obecnie jako dyrektor zarządzam galerią 
handlową.
Szanowni mieszkańcy, jeżeli dzięki Waszemu poparciu zdobędę 
mandat Posła, to zapewniam, że w każdej sprawie słusznej, w której 
się do mnie zwrócicie będę o nią zbiegał i dążył do jej „załatwienia”.
W parlamencie będę zabiegał o: emeryturę bez podatku; obniżenie 
podatków; godziwą płacę dla nauczycieli i służby zdrowia; tani prąd 
i czyste powietrze; o zdrową i tradycyjną polską żywność; dobrowolny 
ZUS dla przedsiębiorcy.
Natomiast dla naszego regionu będę walczył o poprawę komunikacji 
i infrastruktury, co pozwoli na szybszy rozwój turystki i da większe 
możliwości naszym przedsiębiorcą.
Gdy zostanę posłem otworzę biuro poselskie w Kowarach.
Drodzy mieszkańcy, liczę na Wasz patriotyzm lokalny. Głosujcie dla 
Kowar.
Proszę i zarazem dziękuję za oddany na mnie głos i obiecuję, że nie 
będzie to głos zmarnowany.
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Leszek Supierz – ostatni na liście, pierwszy w działaniu

Okolicznościowe spotkania kowarskich emerytów 
w MOK‑u w Kowarach cieszą się zawsze dużym powodze‑
niem. Tym razem 28 września Światowy Dzień Seniora świę‑
towało kilkadziesiąt osób. 
Podczas wystąpienia pani burmistrz Elżbieta Zakrzewska 
poinformowała, że nieopodal, w ZSO w Kowarach, tworzony 
jest właśnie Edukacyjny Klub Seniora. W budynku szkoły za-
gospodarowanych będzie 5 pomieszczeń.  Klub będzie czymś 
na wzór Uniwersytetu III wieku, bedą odbywały się tam róż-
nego rodzaju warsztaty i szkolenia. Siedzibę będą tam mia-
ły kowarskie organizacje senioralne, odbywać się tam będą 
również zajęcia rekreacyjne, sportowo-rehabilitacyjne.  In-
westycja ma się zakończyć do 1 stycznia 2020 roku. Kowar-
scy emeryci będą mieli swoje wymarzone miejsce spotkań, 
ma być to jedno z najpiękniejszych Edukacyjnych Klubów Se-
niora na Dolnym Śląsku. 

(kid)

Podziękowanie

Izbie przyjęć i oddziałowi chirurgii ogólnej Szpitala Bukowiec bardzo dziękuję
 za okazaną opiekę medyczną.

Ewa Borczyk

GAZETA KOWARSKA / SLOŁSITY
kwartalnik miejski

Redakcja: Dariusz Kaliński (PO red. nacz.), Agnieszka Jakubik, 
Ewa Kubarko-Lewandowska (dział reklam)
Wydawca: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Szkolna 2, 58-530 Kowary 
tel./fax: 75 718 25 77; e-mail: kowary.mok@gmail.com.pl 
Layout, skład komputerowy: literro.com
Okładka: Janusz Piepiora, fot. Dariusz Kaliński

Gazeta Kowarska



4

Gazeta Kowarska  / Z GABINETU PANI BURMISTRZ ELŻBIETY ZAKRZEWSKIEJ

Pani Burmistrz, pewne projekty zostały 
zaplanowane podczas poprzedniej ka-
dencji teraz kończone są przez Panią. 
Jak przebiega realizacja?
– W tamtej kadencji był rozpoczęty duży 
projekt unijny, który zakładał po pierw-
sze remont mostu tu przy ratuszu – zo-
stał w poprzedniej kadencji zrobiony. Ko-
lejne etapy, czyli boisko sportowe przy 
szkole Trójce, zostało rozpoczęte w po-
przedniej kadencji, teraz zakończone. 
Elewacja tej szkoły – projekt był napisa-
ny wcześniej – realizacja jest za tej ka-
dencji. Do tych działań należy też boisko 
na stadionie Olimpii, które jest w trakcie 
budowy. Kolejnym projektem, który był 
rozpoczęty, ale tylko papierowo, to park 
na Karkonoskiej. Realizujemy go teraz. 
Kolejna rzecz to muszla koncertowa. Po-
mysł pojawił się wiele lat temu, realiza-
cja jest dopiero teraz.

Czy pojawiły się jakieś problemy z tymi 
inwestycjami?
– Tak, ze wszystkimi projektami są pro-
blemy, dlatego że inne realia były w mo-
mencie tworzenia tych projektów, 
a inne są dzisiaj. Trzeba zwrócić uwa-
gę, że wszystkie przedsięwzięcia, o któ-
rych mówimy, były planowane trzy, 
cztery, pięć, siedem, nawet dziesięć lat 
temu. Wtedy była trochę inna rzeczywi-
stość, a dzisiaj jest trochę inna. Kolejny 
problem to pieniądze. Kosztorysy były 
inne niż dzisiejsze rynkowe ceny. Poza 
tym jest bardzo mało przedsiębiorców, 

którzy chcą wykonywać duże roboty. 
Ogromne inwestycje tak, ale niekoniecz-
nie takie rzędu kilkuset tysięcy złotych. 

Co z kowarskim basenem?
– Kilka tygodni temu ogłosiliśmy kon-
kurs na jego zagospodarowanie. Spo-
śród trzech ofert została wybrana jed-
na, którą zgłosiła mieszkanka Kowar. 
Widzę, że inwestorzy już podchodzą po-
ważnie do tematu. Będzie tam komer-
cyjne łowisko i część rekreacyjna. Ma 
tam powstać punkt gastronomiczny, 
coś w rodzaju plaży, dużo pomostów, 
będą rowery wodne i kajaki. Dobra kawa, 
dmuchańce dla dzieci i jakaś forma zada-
szenia, gdzie będzie się można schować 
przed deszczem. Przy przekazaniu klu-
czy oglądałam teren. Jest bardzo zanie-
dbany. Prace na początku pójdą w tym 
kierunku, żeby oczyścić całą wyspę, zo-
staną sprowadzeni dendrolodzy, aby 
ocenili drzewa. Trzeba będzie spuścić 
wodę , żeby mógł wjechać ciężki sprzęt, 
wyczyścić dno z glonów i zlikwidować 
wszystkie dopływy z szamb. Bo nieste-
ty, do zbiornika wchodzą nieczystości 
z zewnątrz. Kolejne wyzwanie dla inwe-
stora to doprowadzenie wody, przyłącza 
do kanalizacji, prądu czyli te rzeczy, któ-
re są tam istotne.

A co z kempingiem?
– Rada wyraziła zgodę na dzierżawę ca-
łego terenu, czyli jest to prawie hektar 
terenu. Będziemy ogłaszali przetarg. 
Wstępnie są zainteresowane dwa pod-
mioty. Chcą tam uruchomić pole na-
miotowe i zrobić gastronomię pod ką-
tem kempingu – coś w rodzaju Camp66 
w Ściegnach. 

Mija już prawie rok od wyborów samo-
rządowych, jak się układa współpraca 
z Radą Miejską?
– Dobrze. Rada jest bardzo wymagają-
ca. Obecnie współpraca ma chyba inny 
charakter niż do tej pory. Rada dostaje 
na bieżąco dość sporo informacji o tym, 
co się dzieje w urzędzie i w mieście. Roz-
poczęliśmy taki proces uczenia się na-
wzajem. Rada kontaktuje się z pracow-
nikami, pracownicy ze mną, ja z radnymi. 
Chodzi o to, że robimy mnóstwo spotkań. 
Chcę, żeby radni uczestniczyli w podej-
mowaniu trudnych decyzji. Na przykład 
wczoraj uczestniczyliśmy w spotkaniu 
na temat parku kulturowego. Temat trud-
ny dlatego, że z jednej strony prestiżowy 

Po 40 latach pracy w pomocy społecz-
nej w naszym mieście i na rzecz naszych 
mieszkańców postanowiła ona przejść 
na emeryturę. Jak sama stwierdziła: 
„pora odpocząć i przekazać pałeczkę 
młodszemu pokoleniu”.  W spotkaniu 
uczestniczyli wszyscy burmistrzowie Ko-
war, skarbnicy i sekretarze naszego mia-
sta od 1990 roku, przedstawiciele Rady 
Miejskiej i wielu organizacji pozarządo-
wych, również spoza Kowar, kierownicy 
i pracownicy Urzędu Miasta w Kowarach 
i jednostek organizacyjnych naszego 
miasta. Przybyli również kierownicy 

(część Kowar – Wojków będzie w parku 
kulturowym), a z drugiej strony są to ja-
kieś obostrzenia dla miasta, dla zabudo-
wy. Teraz często spotykamy się w spra-
wie śmieci. Temat jest bardzo trudny, 
sytuacja napięta. Ilość śmieci drama-
tycznie rośnie. Koszty mocno rosną, bo 
rząd wprowadził ustawę, która mówi, że 
odbiór śmieci ma polegać na śmieciach 
segregowanych a nie niesegregowanych. 
Co to znaczy? Znaczy to, że podstawowa 
opłata za śmieci to opłata za śmieci se-
gregowane. A jak ktoś nie segreguje, to 
ma karę. Płaci dwukrotność, trzykrot-
ność lub czterokrotność tej podstawo-
wej opłaty. W związku z tym np. Jelenia 
Góra wprowadziła odpłatność 27 zł i 54 zł 
miesięcznie. U nas jest na razie 15 zł i 20 
zł, ale wiemy, że będziemy musieli zmie-
nić tę uchwałę, żeby dostosować ją do 
obecnych przepisów. Bardzo trudny te-
mat i radni w tym uczestniczą. To są bar-
dzo ciężkie rozmowy, bo każdy z nas ma 
inne doświadczenie – jedni ze wspólnot, 
drudzy z domków jednorodzinnych. Ale 
staramy się ustalenia doprowadzić do 
kompromisu.

POŻEGNALNE 
SPOTKANIE
W Zajeździe Przywodzie 
30 lipca odbyło się poże‑
gnalne spotkanie pierw‑
szego dyrektora Miej‑
skiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kowarach 
Pani Ireny Kawałek.

W gabinecie 
Pani 

Burmistrz
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ościennych Ośrodków Pomocy Społecz-
nej. Pani Dyrektor podziękowała wszyst-
kim przybyłym za wieloletnią współpra-
cę. W swoim wystąpieniu podsumowała 
swój 40-letni okres pracy zawodowej, 

który zbiegł się z rozwojem struktur po-
mocy społecznej w naszym mieście. Było 
uroczyście i ciekawie. Wszyscy życzyli 
Pani Irenie zasłużonego odpoczynku i ry-
chłego powrotu do aktywności społecz-

nej, która była nierozłącznym elementem 
jej pracy zawodowej. Wcześniej pani dy-
rektor pożegnała się ze swoją, jak zawsze 
podkreślała wspaniałą i niezastąpioną 
kadrą kwarskiego MOPS-u. 
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Trudno sobie wyobrazić świat bez 
smartfonów i komputerów a taki 
jeszcze 30 lat temu istniał. Jeszcze 

trudniej wyobrazić sobie kartki na żyw-
ność czy buty, kilkudniowe kolejki za lo-
dówką albo pralką. Podobne problemy 
młode pokolenie może mieć z informa-
cją, że wschodnie sztuki walki w Polsce 
w latach 70. była to wiedza naprawdę ta-
jemna. Dostęp do niej mieli nieliczni. Ko-
warzanie byli w wyjątkowej sytuacji, bo 
od blisko 40 lat w naszym mieście pręż-
nie działa sekcja Karate Shotokan i utrzy-
muje kontakt z czołówką mistrzów tej 
dyscypliny nie tylko z  Polski, ale też 
ze świata. W ciagu tego czasu kilka ty-
sięcy mieszkańców regionu w  mniej-

Rozmowa 
z Januszem 
Piepiorą

CZTERDZIEŚCI 
LAT MINĘŁO 

szy czy większym stopniu miało kon-
takt z tą dyscypliną. Kowarzanie byli 
nie tylko zawodnikami, ale też trenera-
mi, którzy prowadzili zajęcia nie tylko 
w Kowarach, ale też w Karpaczu, Mysła-
kowicach, Sosnówce, Lubaniu, Lubaw-
ce, Janowicach Wielkich, Wałbrzychu, 
Podgórzynie, Zgorzelcu, Pisarzowicach 
i Henrykowie, Jeleniej Górze, Wrocławiu, 
Legnicy. Można żartobliwie powiedzieć, 
że jesteśmy zagłębiem karateków. Dzi-
siaj rozmowa z człowiekiem, który kara-
te do Kowar sprowadził i od czterdziestu 
lat nieustannie dba, aby ta dyscyplina 
w mieście nad Jedlicą była ważna i się 
rozwijała. Bohaterem naszego numeru 
jest Janusz Piepiora.

Janusz Piepiora, rok 1980

Janusz Piepiora na treningu, rok 2019
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– Panie Januszu, jak się zaczęła pana 
przygoda z karate? Skąd po raz pierw‑
szy dowiedział się pan o czymś takim 
jak sztuki walki?

– Z filmów japońskich. Szczególnie upodo-
bałem sobie filmy Akiro Kurosawy. A na 
poważnie to tradycje były w mojej rodzi-
nie dlatego, że mój kuzyn Leszek był dwu-
krotnym wicemistrzem polski w zapa-
sach w stylu wolnym. Mój wujek Jurek był 
pięściarzem, boksował w lidze dolnoślą-
skiej. Ten temat towarzyszył mi od dziec-
ka i tak się zdarzyło, że dowiedziałem się 
o powstającej w Jeleniej Górze sekcji judo 
dla dzieci. Tam pobierałem lekcje u legen-
darnego Kazimierza Piecucha, który po-
tem został moim trenerem a potem przy-
jacielem. To był rok 73. może 74. Mama 
mnie tam woziła. Było to bardzo proble-
matyczne, bo mieszkaliśmy w Karpaczu 
i trzeba było dojechać autobusem z Kar-
pacza do Kowar potem do Jeleniej Góry. 
Tam zakończyłem treningi na pomarań-
czowym pasie.

– A kiedy miał pan pierwszy kontakt 
z karate?
– Interesowały mnie zawsze filmy Aki-
ro Kurosawy, którymi fascynował się 
mój tato. Rosła we mnie potrzeba, ma-
rzenie, aby być kiedyś mistrzem karate. 
Była wtedy taka gazeta „Żołnierz Pol-
ski” i w niej drukowane były edycje ar-
tykułów dr. płk.Krzysztofa Kondratowi-
cza z lekcjami ju – jutsu. Nawet byłem na 
jego zgrupowaniu. Było też takie czasopi-
smo „Wiadomości Sportowe” i tam już się 
pokazywali tzw. „karatemani” i to były 
pierwsze kontakty z karate. Docierały 
też do nas jakieś tam materiały z powie-
laczy (obecnie można powiedzieć „kse-
rówki”), ale były to materiały ciężko do-
stępne i w słabej jakości. I nagle w roku 
1974 roku pojawił się w Karpaczu Józiu 
Szałapski. Był on geodetą, który przyje-
chał z Krakowa do Karpacza, miał tu ro-
dzinę. On trenował w Krakowie u Andrze-
ja Drewniaka karate Kyokushin. Doszedł 
tam do bardzo wysokiego, jak na tamte 
czasy, stopnia. Józiu zamieszkał u rodzi-
ny w Karpaczu, a pracę dostał w Jeleniej 
Górze i tam dojeżdżał. Ćwiczył w wol-
nych chwilach gdzieś po karpackich la-
sach. I nie pamietam, ale jakoś tam na 
niego wszedłem. On w lesie ćwiczy, ja pa-
trzyłem, jakoś tak musiało się zdarzyć. 
I zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. Jeździli-
śmy razem do Jeleniej Góry – ja do szko-

ły, on do geodezji do pracy, i tak się ta na-
sza przyjaźń zaczęła. To młody chłopak 
był, kawaler, przychodził do nas często 
na obiady i kolacje, moja mama gotowa-
ła, a potem on udzielał mi lekcji karate. 
Udało nam się dogadać w liceum w Kar-
paczu i tam na zasadzie poczty panto-
flowej uzbierała się grupa około dziesię-
cu osób. I to była taka pierwsza sekcja 
karate w byłym województwie jelenio-
górskim. To trwało ponad rok. To był 75. 
– 76. rok. W tym czasie Józek poznał ludzi 
w Jeleniej Górze i tam założyliśmy Ogni-
sko Specjalistyczne TKKF „Sokół” Karate 
Kyukushin. Pierwsze treningi były w MDK. 
Jeździłem tam przez dwa lata. W 1978 zda-

łem egzamin na 3 kyu (brązowy pas). Ja-
koś się zdażyło wtedy, że Józiu Szałapski 
wycofał się z klubu. Jak się potem okaza-
ło poznał dziewczynę i wyjechał do RPA. 
Moje związki z sekcją w Jeleniej Górze 
osłabły i wtedy rozpoczęliśmy treningi 
w pod patronatem TKKF w Karpaczu. Tak 
się zdażyło, że na obozy narciarskie za-
częli do Karpacza przyjeżdżać studenci 
z AWF z Poznania, między innymi Robert 
Sworek – wtedy już gwiazda Karate Sho-
tokan w Poznaniu i w Polsce. To był rok 78. 
i to był pierwszy kontakt z Karate Shoto-
kan, bo do tej pory związany byłem z ka-
rate Kyokushin. Oni wprowadzali mnie 
w temat nowego dla mnie stylu, z którym 

Gazeta Kowarska  / TEMAT WYDANIA

Kowary-Wojków, MCK, lata 80. Międzyzdroje, 1980, obóz karate

Obóz w Łagowie Lubuskim, lata 80.
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jestem związany do dzisiaj. Zapropono-
wali mi, żebym przyjeżdżał na treningi 
do Poznania. Ja byłem młody i zafascyno-
wany i jeździłem tam do nich na weeken-
dy. Ćwiczyłem u nich w Poznaniu i byłem 
członkiem Poznańskiego Klubu Karate. 
I potem zdawałem na brązowy pas już 
w stylu Shotokan.

– A jak to było z początkiem treningów 
w Kowarach?
Był rok 1978, prowadziłem wtedy zaję-
cia w Karpaczu. Prezesem zarządu woje-
wódzkiego TKKF (Towarzystwo Krzewie-
nia Kultury Fizycznej) był Jan Sładczyk. 
Przyjechał do mnie z ówczesnym dyrek-
torem MOSiR w Kowarach Czesławem 

Mikickim. Weszli na salę, powiedzieli, 
że chcieliby założyć sekcje karate w Ko-
warach. I tak to się zaczęło, w roku 1979 
rozpoczęliśmy pierwszy nabór do kowar-
skiej sekcji Karate Shotokan. W tym roku 
mija 40 lat. Sekcja powstała przy MOSiR 
i MZKS Olimpii Kowary dzięki prezeso-
wi Stanisławowi Żurowskiemu, którego 
przekonaliśmy.

– A jak to było w chwili, gdy na ekrany 
kin wszedł film „Wejście smoka”? Czy 
zaczął się w Kowarach jakiś „boom” ma 
karate?
– To był rok chyba 1980. Tak, to był szczyt 
popularności, każdy chłopak w tej szarej 
siermiężnej Polsce chciał być mistrzem 
karate. Wszędzie w Polsce były zakłada-
ne mniej lub bardziej legalne sekcje. Jeź-
dzili po różnych miastach oszuści i ro-
bili zapisy. Była taka historia, że jeden 
z nich pokazywał kwit z chińskiej pralni 
i twierdził, że to certyfikat instruktora 
sztuk walki. Na tej podstawie prowadził 
zajęcia. To była głośna sprawa. Taki zna-
ny redaktor, który ćwiczył tai-chi Marian 
Butrym był specjalistą od tropienia „ka-
rateków – oszustów”.

Kowarska grupa karate, lata 80.

Pokaz karate na kowarskiej wyspie, rok 1980
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– Sekcja Karate w swoich najlepszych 
latach ile liczyła członków.
– Myślę, że to dochodziło nawet do 200–
300 ćwiczących osób.

– Jak pan poznał Leszka Drewniaka?
– Jak powstał Polski Związek Karate, by-
liśmy jako MOSiR i MZKS Olimpia Kowary 
członkiem obserwatorem. W czasie któ-
regoś z wyjazdów do Warszawy pozna-
łem Leszka w windzie w Pałacu Kultury. 
Nawiązaliśmy kontakt i wtedy polecił 
nam swojego ucznia Pawła Rafalskiego, 
który przez jakiś czas do nas przyjeż-
dżał. Potem Leszek zaczął pojawiać się 
często w Kowarach i na obozach w Ła-
gowie i Kamieniu Pomorskim. Była to po-
stać wyjątkowa. Współtwórca jednostki 
specjalnej GROM i zastępca szefa ds. jej 
szkolenia. Długo można by o nim opowia-
dać. Zachęcam czytelników do „wyguglo-
wania” informacji o nim. Mocno zżył się 
z Kowarami. Nawet w Wikipedii można 
znaleźć informację, że urodził się w Ko-
warach. Co oczywiście nie jest prawdą. 
Leszek dla naszych zawodników był ko-
palnią wiedzy. Mieliśmy dostęp do czło-
wieka, który uczył walki wręcz najlepszą 
(podobno) w Europie wojskową jednost-
kę specjalną. To były naprawdę, jak na 
owe czasy, najbardziej skuteczne tech-
niki walki wręcz.

– A jak się pojawił Kenneth Funakoshi 
w Kowarach.
– To za sprawą Andrzeja Zarzyckiego 
i moją. Andrzej, trenujący we Wrocła-
wiu, szukał kontaktu z jakimś wielkim 
mistrzem o formacie światowym. Przez 
osobiste kontakty nawiązał kontakt li-
stowny z Kennethem Funakoshim (krew-

ny twórcy stylu Shotokan). Udało nam 
się go sprowadzić do Polski. Co ciekawe, 
pierwsza podróż mistrza Funakoshiego 
do Europy to była podróż do Polski i do 
Kowar. Jak tu przyjechał do Kowar, nie 
znając nas, to myślał, że jest w Rosji. Mu-
sieliśmy to prostować. Przy pierwszym 
przylocie towarzyszyła mu żona i praw-
nik rodziny Funakoshi. Chciał wtedy ku-
pić kompleks na Karkonoskiej – basen, 
pole kempingowe, żeby zrobić tu profe-
sjonalny, międzynarodowy ośrodek spor-
towy. Ale rada miejska była wtedy wręcz 
zbulwersowana taką propozycją. To był 
rok 1991 albo 92. Tak to była historia jed-
nego z pierwszych zagraniczych inwesto-
rów zainteresowanych basenem.

– O karate moglibyśmy jeszcze długo 
rozmawiać, ale gazeta ma swoje ogra‑
niczenia, więc ostatnie pytanie. Jest 

Pan też kolekcjonerem, co pan zbiera?
– Od wczesnej młodości lubiłem histo-
rię militariów i od tamtej pory zbieram 
miniaturki żołnierzy z różnych okresów 
dziejów. Mam postaci od starożytności 
po dzień dzisiejszy. Sa to figurki ołowia-
ne, cynowe i plastikowe. Mam armię li-
czącą około 4 tysięcy figurek. Moja armia 
przeżyła trzy przeprowadzki. Niestety ze 
stratami, na szczęście niewielkimi.

– A gdzie pan je przechowuje, można je 
gdzieś zobaczyć? Ma pan jakieś koszary?
– Koszary są u mnie w domu w suchej 
piwnicy. Są złożone w pudełkach i opi-
sane. Wystawy nie miałem, ale dosta-
łem kiedyś propozycję zorganizowania 
małej wystawy tematycznej na zamku 
w Malborku.

– Dziękujemy za rozmowę
Rozmawiał Dariusz Kaliński

LO w Kowarach, lata 80.

Trening w SP1 w Kowarach, 2019 Prezes PZ Karate Wacław Antoniak wręcza stopień 8 dan
Januszowi Piepiorze, wrzesień 2019
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Prawie setka dzieci wzięła udział w wa‑
kacyjnych zajęciach organizowanych 
przez Miejski Ośrodek Kultury w Ko‑
warach. Zapotrzebowanie było duże, 
więc w tym roku półkolonie odbywały 
się przez sześć letnich tygodni.

Organizatorzy, jak zwykle, postawili na 
dobrą zabawę, rozwijanie kreatywności 
i kontakt z kulturą. Były więc seanse w Ki-
nie za Rogiem, zajęcia plastyczne i twór-
cze, gry i zabawy na świeżym powietrzu 
oraz czas na bycie ze sobą bez telefonów, 
komputerów i tabletów. Okazuje się, że 
dzieci, spędzając czas w grupie, wcale nie 
potrzebują elektronicznych gadżetów, by 
dobrze się bawić. Zamysłem prowadzą-
cych jest też pokazanie najmłodszym, 
jak atrakcyjna może być współpraca i cie-
kawość świata. Podczas zajęć dzieciaki 
wspólnie tworzyły dzieła sztuki, ale też 
przeprowadzały eksperymenty nauko-
we i robiły magiczne sztuczki.

Miasto z Kulturą 2019

W kowarskiej kulturze sezonu ogórko-
wego nie było. W ramach cyklu Miasto 
z Kulturą odbyło się siedem koncertów 
w przestrzeni miejskiej, plener rzeźbiar-
ski, plener fotograficzny, warsztaty fil-
mowe oraz otwarte zostały dwie wysta-
wy w galerii MOK.

Kulturalne wakacje rozpoczął jeszcze 
w  czerwcu występ grupy Lemoniada 
(Leon Kancerek i Łukasz Shmidt) w ogro-

dzie Stowarzyszenia Miłośników Ko-
war. W  lipcu obok fontanny zagrał ko-
warski Mooroi i kamiennogórski Rock 
Tube. W kolejnych, sierpniowych już ty-
godniach, wystąpiła tam Bandi (Piotr 
Pawelec i Łukasz Shmidt), EKAM BAR'D 
z Jeleniej Góry oraz Kowarska Orkiestra 
Rozrywkowa. Muzycznym wydarzeniem 
był też koncert czeskiej formacji Majche-
ros (z gościnnym udziałem polskich rape-
rów) pod kawiarnią Alchemia.
Efektem pleneru rzeźbiarskiego są czte-
ry rzeźby, które na stałe zostają w prze-
strzeni Kowar, podczas warsztatów fil-

mowych, prowadzonych przez Tomasza 
Michałowskiego, powstał film Nasze Ko-
wary, który obejrzeć można na kanale 
you tube (Arka Karkonoszy). 
Plener fotograficzny OneDayFoto DYWA-
NÓWKA zaowocował wystawą, która jest 
bezcenną, artystyczną dokumentacją 
tego, co zostało nam po Fabryce Dywa-
nów. Już niedługo będzie ją można obej-
rzeć w Muzeum Sentymentów w Kowa-
rach. O wydarzeniu piszemy w tym dziale, 
tak jak o wystawie twórczości Beaty Wi-
cher, która również odbyła się w ramach 
wakacyjnych działań Miasto z Kulturą.

Dziękujemy Panu Marianowi Piaseckiemu i Pra-
cownikom Parku Miniatur Zabytków Dolnego 
Śląska za zaproszenie i wspaniałą zabawę w Pa-
łacowej Bawialni.
MOK w Kowarach oraz wychowawcy i uczest-
nicy zajęć Lato z Kulturą

Tradycyjnie już była wizyta w Pałacowej 
Bawialni w Parku Miniatur Dolnego Ślą-
ska i pikniki w plenerze.

Lato z Kulturą

Występ zespołu Rock Tube

MOK Kowary 
(ul. Szkolna 2)

piątek 8 listopada 2019 r.
godz. 19.00

bilet – 60 zł
MOK Kowary, tel. 757 182 577 

lub na 
www.kupbilecik.pl
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zaprasza

Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach, ul. Szkolna 2, rezerwacja biletów: biuro 
MOK, tel. 718–25–77, kowary.mok@gmail.com
facebook: Kino za Rogiem Kowary; cena biletu: 5 zł / 8 zł. 
Ilość miejsc na seansie: 20. Uprzejmie prosimy, by dzieci do lat 7 podczas 
seansów pozostawały z opiekunami.

Kino za Rogiem październik / listopad 2019 r.

DLA DOROSŁYCH

sobota 12 października, godz. 18.00 Pozycja obowiązkowa 

komedia, USA (2018), reżyseria: B. Holderman, od lat:16, czas: 1h 39'

czwartek 17 października, godz. 18.30 Plan B

obyczajowy, Polska (2018), reżyseria: K. Dębska, od lat: 16, czas: 1h 22'

sobota 19 października, godz. 18.00 Zabawa zabawa

obyczajowy, Polska (2018), reżyseria: K. Dębska, od lat:15, czas: 1h 25'

czwartek 24 października,godz. 18.30 Katyń

wojenny, dramat, Polska (2007), reż. A. Wajda, od lat: 16, czas: 1h 56'

sobota 26 października, godz. 18.00 Kamerdyner

dramat historyczny (2016) Polska, reżyseria: F. Bajon, od lat: 16, czas: 2h 21

czwartek 7 listopada, godz. 18.30 Kamerdyner

dramat historyczny (2016) Polska, reżyseria: F. Bajon, od lat: 16, czas: 2h 21

sobota 9 listopada, godz. 18.00 Zabawa zabawa

obyczajowy, Polska (2018), reżyseria: K. Dębska, od lat:15, czas: 1h 25'

czwartek 14 listopada, godz. 18.30 Miszmasz, czyli kogel-mogel 3

komedia, Polska (2019), reżyseria: K. Piwowarski,  od lat:12, czas: 1 h 34'

sobota 16 listopada, godz. 18.00 Planeta Singli 3

komedia, Polska (2019), reżyseria: S. Akina, M. Chaciński, od lat:12, czas: 1 h 43'

czwartek 21 listopada, godz. 18.30 Planeta Singli 3

komedia, Polska (2019), reżyseria: S. Akina, M. Chaciński, od lat:12, czas: 1 h 43'

sobota 23 listopada, godz. 18.00 Miszmasz, czyli kogel-mogel 3

komedia, Polska (2019), reżyseria: K. Piwowarski,  od lat:12, czas: 1 h 34'

czwartek 28 listopada, godz. 18.30 Piranie

dramat, Włochy (2019), reżyseria: C. Giovanessi, od lat: 16, czas: 1h 51'

sobota 30 listopada, godz. 18.00 Plan B 

obyczajowy, Polska (2018), reżyseria: K. Dębska, od lat: 16, czas: 1h 22'

DLA DZIECI

sobota 12 października, godz. 16.00 MIX BAJEK 

animowane, dla najmłodszych, wiek: b.o., czas: ok. 1h

sobota 19 października, godz. 16.00 Paddington 2 

fabularny, Francja, W. Brytania (2017), reżyseria: P. King, wiek.: 7+, czas: 1 h 39'

sobota 26 października, godz. 16.00 Miśków 2 w Nowym Jorku

fabularny, familijny, USA, Hongkong (2018), reżyseria: T. Maltby, wiek.: 7+, czas: 1 h 27'

sobota 9 listopada, godz. 16.00 Robaczki z Zaginionej Dżungli

animowany, Chiny, Francja (2018), reżyseria: H. Giraut, T. Szabo, wiek.: 7+, czas: 1 h 32'

sobota 16 listopada, godz. 16.00 MIX BAJEK

animowane, dla najmłodszych, wiek: b.o., czas: ok. 1h

sobota 23 listopada, godz. 16.00 Kaczki z gęsiej paczki

animowany, Chiny, USA, (2019), reżyseria: Ch. Jenkins, wiek.: 7+, czas: 1 h 31'

sobota 30 listopada, godz. 16.00 Książę Czaruś

animowany, Kanada, USA, (2018), reżyseria: K. Venokur, wiek.: 7+, czas: 1 h 21'

Nowy sezon kultralny
W kulturze wakacji nie było, bowiem dzieci miały swoje Lato 
z Kulturą w MOK, a dorośli muzyczne atrakcje na kowarskiej 
starówce w ramach cyklu Miasto z Kulturą. Jednak wrzesień 
to nowy rozdział w życiu kulturalnym miasta i otworzył go 
Teatr 55 kolejnym wystawieniem sztuki „Pożądnie w cieniu 
pokrywki” Jacka Getnera.
Przypomnijmy, że przedstawienie w naszym mieście pokazy-
wane było po raz trzeci, możemy mówić więc o sukcesie wyda-
rzenia artystycznego, bowiem sala widowiskowa MOK ponow-
nie wypełniła się po brzegi, a odbiór był fantastyczny. Komedię 
w samych Kowarch obejrzało w sumie ponad siedmiuset wi-
dzów, co bardzo cieszy i mobilizuje do dalszej pracy.
Zespół już pracuje nad nową sztuką, tym razem w większej 
obsadzie. Okazuje się, że są utalentowani i chętni dorośli ko-
warzanie, którzy chcą zaangażować się w działania Teatru 55.
Ponadto znalaźli się młodzi ludzie, którzy chcą tworzyć teatr. 
Grupa młodzieżowa też zaczyna już pracę nad sztuką teatral-
ną. Premiery obu wydarzeń roboczo zapowiadane są na po-
czatek przyszłego roku.
W kowarskim domu kultury startują też zajęcia teatralne dla 
dzieci. Na początek będą to działania warsztowe na scenie. Za-
praszamy dzieci, które chcą zabawić się w teatr oraz kreatyw-
nie spędzać czas.
Zapisy w biurze MOK, tel. 757 182 577.

Beata Wicher w Galerii MOK
Galeria Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach nie miała wa-
kacji od sztuki. W połowie sierpnia otwarta została wystawa 
prac plastycznych Beaty Wicher, artystki z Karpacza związa-
nej także z Kowarami.
Dorobek pani Beaty jest imponujący, zróżnicowany i wszech-
stronny. Tworzy ona grafiki, maluje, rysuje oraz pracuje autor-
skimi technikami. Tematyka zaprezentowanych na wystawie 
dzieł także nie była jednorodna, jednak można powiedzieć, że 
wszystkie prace łączy jedno – wrażliwość na człowieka i pięk-
no natury.
Artystka przygotowała też niespodziankę – rysunek ołówkiem 
przedstawiający kowarski Ratusz. Praca powstała specjalnie 
na wystawę w naszym mieście i została przez artystkę poda-
rowana pani burmistrz Elżbiecie Zakrzewskiej, wraz z kilkoma 
innymi obrazami zdobi teraz wnętrza Urzędu Miasta.
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Kowary, ul. Szkolna 2 (budynek MOK)
661 162 812 | 503 537 046

R E K L A M A

PORADNIA GINEKOLOGICZNA (NFZ)
Kowary, Zamkowa 5 – budynek MOPS

czynna: pon., śr., czw., pt. 8.00–13.00, wtorek 8.00–17.00
Andrzej Drabarek – spec. ginekolog-położnik

rejestracja w godz. 8.00–12.00
tel. 75 718 20 99, 603 13 99 22

bezpłatnie, pełny zakres usług w ramach NFZ

R E K L A M AOneDayPhoto DYWANÓWKA
We wrześniu w Kowarach odbył się plener fotograficzny 
zorganizowany przez Stowarzyszenie Jeleniogórska 
Strefa Fotografii. Tematem wydarzenia były pofabryczne 
przestrzenie kowarskiej „dywanówki”.

Grupa fotografów miała okazję spędzić kilka godzin w nie-
dostępnych na co dzień obiektach należących w przeszłości 
do Fabryki Dywanów. Efektem tej wizyty jest kilkadziesiąt 
fotografii, które zostały zaprezentowane w Galerii Miejskie-
go Ośrodka Kultury w Kowarach. Wystawę będzie też można 
obejrzeć w Muzeum Sentymentów W Kowarach.
Podczas wernisażu w Kinie za Rogiem można było obejrzeć 
pięciominutowy film „Nasze Kowary”, który powstał w ra-
mach warsztatów filmowych „DNA Karkonoszy” realizowa-
nych w ramach projektu „Ocalmy pamięć Karkonoszy”.

R E K L A M A
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Faktycznie było nas trzech: Tomek Ożóg, Ad-
rian Nowak i ja Paweł Krażewski, a był to rok 
– choć mogę się mylić – 1990. Po rozmowach 
mego ojca z jednym instruktorów kowarskie-
go klubu karate Shotokan, Adamem Pecze-
niukiem, otrzymałem wstępne pozwolenie 
przyjęcia do klubu. Pozostały tylko formal-
ności typu: zgoda rodziców i dyrektora szko-
ły. Tak, dobrze czytasz, Drogi Czytelniku, ta-
kie to były czasy, kiedy to przyszły student 
sztuk walki zabiegał w różnych instytucjach 
o to, by móc pobierać nauki, a nie, jak dzisiaj, 
rościł pretensje i wymagał nim jeszcze dobrze 
przeszedł przez próg dojo (sala ćwiczeń). Po-
wyższa rozmowa odbyła się nie gdzie indziej 
jak w legendarnej piwiarni „Smakosz” miesz-
czącej się w Wojkowie. No i właśnie ta dziel-
nica, a bardziej jej odległość od metropolii 
Kowary stała się przyczyną zawieszenia tre-
ningów na okres około trzech lat nim tak na-
prawdę dobrze się zaczęła, ale o tym za chwi-
lę. No więc było to tak…
Trójka wspomnianych 10-latków ruszyła z za-
ściankowego Wojkowa na swój pierwszy tre-
ning. Trasa przebiegała przez przepiękny do 
dziś „Poligon” czyli Aleję Kasztanową, która 
łączy Wojków z Kowarami. Po kilku kilome-
trach marszu, gdyż jakiekolwiek środa loko-
mocji nasi rodzice nie posiadali, znaleźliśmy 
się w naszym pierwszym dojo znajdującym się 
w sali gimnastycznej kowarskiej Szkoły Pod-
stawowej nr 4 (obecnie ZSO).
Zbiórka! Stoimy wszyscy w jednym szeregu, na-
przeciw nas słusznej postury w białym kimonie, 
przepasany brązowym pasem, facet z brodą. 
Był to ON, we własnej osobie Adam Peczeniuk. 
No i się zaczęło: „Pf Pf Pf (wtajemniczeni wie-
dzą, co mam na myśli, niewtajemniczonym ob-
jaśniam i tłumaczę, Pf Pf Pf to gest słowno – ru-
chowy przy którym posapując sempai Adam 
Peczeniuk gładził swoją brodę ściągając ją z po-
mocą palca wskazującego i kciuka od kości po-
liczkowych po szpic brody). No więc pierwsze 
słowa, które padły z ust naszego mistrza to: „ Pf 
Pf Pf… co to jest karate?… Pf Pf Pf… ręka przecho-
dzi przez mur, te sprawy… Pf Pf Pf…”.
Tak ja zapamiętałem ten pierwszy dzień. Co było 
dalej, niestety, nie pamiętam, ale zapewne nie-
złe tortury fizyczno-psychiczne, które były nie-
odłącznym elementem każdego kolejnego tre-
ningu – oczywiście w pozytywnym tego słowa 
znaczeniu. Za to pamiętam doskonale, co było 
tuż po treningu i to już nie było takie kolorowe.
Wychodzimy z budynku a tu… ciemno. Tego 

nie przewidzieliśmy. Co teraz? Powrót „Poli-
gonem”? Odpada, przejście koło cmentarza, 
zero latarni… Nie było takiej opcji. Pamiętam 
to dobrze.
Każdy wysypuje, co ma z kieszeni i podchodzi-
my do najbliższego taksówkarza, a może i je-
dynego. Niestety, nasze wspólne oszczędności 
nie wystarczyły na podróż do Wojkowa. Szyb-
ka analiza krytycznej sytuacji i padła decyzja. 
Idziemy z buta, ale ulicą. Przynajmniej droga 
jest oświetlona – gdzieniegdzie. I może oby-
łoby się bez większych stresów, gdyby nie do-
biegający niewiadomo skąd odgłos wyjącego 
psa. Wtedy jeden z nas, Adrian, obwieścił: „jeśli 
pies wyje to znaczy, że ktoś umrze”. Wyobraź-
nia pracowała na najwyższych obrotach. Ła-
two nie było, ale dotarliśmy na wojków, w koń-
cu byliśmy już początkującymi karacistami.
By uniknąć kolejnych dramatycznych podróży 
dogadaliśmy się z naszym mistrzem, że po tre-
ningu będzie nas odwoził swoim wartburgiem 
koloru, o ile mnie pamięć nie zawodzi, jasno 
brązowego. I tak po każdym treningu mknę-
liśmy tym wehikułem PRL-u do naszych do-
mostw. Jednego razu nawet z rannym gołębiem 
na pokładzie, ale o tym dodatkowym pasażerze 
nie wiedział nasz mistrz. Dopiero dziś po około 
29 latach na łamach tego czasopisma może do-
wiedzieć się, że trzech jego studentów wiozło 
wtedy rannego gołębia na tylnym siedzeniu. No 
przecież artyści sztuk walki powinni pałać mi-
łością do wszystkich stworzeń żywych.
Niestety, po niedługim czasie moi kompani 
zrezygnowali z treningów, więc sam nie by-
łem w stanie stawiać czoła wyjącym psom itp. 
– też zrezygnowałem. Jednak po trzech latach, 
nabierając po drodze większej pewności sie-
bie wznowiłem treningi w wieku 13 lat i kon-
tynuowałem je do roku 1999. Był to moment, 
kiedy wyjechałem do Łodzi, gdzie znalazłem 
moje wymarzone od dzieciństwa Jeet Kune Do 
– sztukę walki stworzoną przez legendarnego 
Bruce'a Lee. Po latach zostałem mianowany jej 
instruktorem przez samego Richarda Bustillo 
– przyjaciela i ucznia Bruce'a Lee.
Te trzy lata przerwy w treningach nie minęły 
oczywiście bezproduktywnie. Trenowałem 
sam, gdyż wiedziałem, że powrót do trenin-
gów to tylko kwestia czasu. Czasami specjal-
nie z odległego Wojkowa w niedzielę udawa-
łem się do kowarskiego kościoła, by zerknąć 
choć na służącego do mszy Roberta Oskulskie-
go, wszak wiedziałem, ze ten gość na biodrach 
dzierży brązowy pas. Kiedy grywał w orkie-

strze w legendarnym hotelu Harnaś mieszczą-
cym w moim Wojkowie, również stałem pod 
zamkniętym oknem, wszak wokalista i klawi-
szowiec był karacistą. Podczas spędzanych 
wakacji na kowarskim basenie bacznie ob-
serwowałem każdy ruch tamtejszych ratow-
ników, a byli to Grzegorz Truchanowicz i Adam 
Uroda, wtedy również brązowe pasy. Wow.
Główny instruktor klubu sensei Janusz Piepio-
ra w mojej karierze pełnił rolę egzaminatora, 
razu pewnego nawet bardzo wymagające-
go, gdyż nie otrzymałem promesy na zielo-
ny, jednak nie zabiło to mojej pasji. Poza Ada-
mem Peczeniukiem moimi instruktorami byli 
również sensei Grzegorz Truchanowicz oraz 
Dariusz Rajkowski. Pod ich nieobecność za-
jęcia prowadził również sensei Dariusz Kaliń-
ski, który na jednym z zastępstw, trenując ze 
mną w parze rzekł: „będą z ciebie ludzie”. Czy 
miał rację? Nie mnie oceniać. Mam nadzieję, 
że go nie zawiodłem. (Wyrośli z Ciebie ludzie 
– przypis red.).
Ostatecznie moja karierę w kowarskim klubie 
karate zakończyłem na poziomie brązowego 
pasa. I choć fizycznie moja droga z kowarskim 
klubem karate rozeszła się w ciut innych kie-
runkach, gdyż jednak Bruce Lee i Gichin Fu-
nakoshi (twórca karate Shotokan) mieli nieco 
inne podejście do sztuk walki, to jednak w ser-
cu na zawsze pozostał ogromny sentyment 
oraz świadomość, że to właśnie tam, w ko-
warskim klubie karate Shotokan przez wie-
le lat zdobywałem swoja wiedzę, swoja inspi-
rację. Pozwoliła i pozwala mi ona zresztą po 
dziś dzień być pasjonatem oraz instruktorem 
sztuk walki i to w tym samym mieście, w któ-
rym rozpoczynałem swoją przygodę z karate. 
W tym samym mieście, w którym wyjący pies 
próbował zniszczyć to ziarno, które zostało 
zasiane w mojej głowie po pierwszej emisji 
filmów z Brucem Lee w latach 80. i nigdy tej 
głowy nie opuściło (i nie opuści).
Wszystkim moim instruktorom i kolegom oraz 
koleżankom z dojo dziękuję za tamte piękne 
lata. Szkoda tylko, że tak niewielu z was kon-
tynuuje tamtą przygodę. Tamtych lat, tamtych 
wspomnień nikt nam nie zabierze. To był pięk-
ny czas i piękny nasz dziecięcy świat.
I pamiętajcie, jak mawiał nasz sempai, Pecze-
niuk: „NINJA NIE MOŻE BYĆ MIENTKA”, więc 
pamiętajcie o tych słowach w momentach, 
kiedy nie wiedzie Wam się tak, jakbyście so-
bie wymarzyli.

OSS Paweł Krażewski

Gazeta Kowarska  / SPORT

Było nas trzech, w każdym 
z nas inna krew…

Paweł Krażewski i Janusz Piepiora.
Łączą ich sztuki walki.
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WTOREK

17:30  GIMNASTYKA REHABILITACYJNA (obowiązują zapisy)
19:00  BODY SHAPE
 
CZWARTEK

17:30  GIMNASTYKA REHABILITACYJNA (obowiązują zapisy)
19:00  STEP CARDIO
20:00  ZDROWY KRĘGOSŁUP
 
PIĄTEK

18:30  CROSS TRENING (zajęcia również dla panów)

AKADEMIA RUCHU ZAPRASZA NA ZAJĘCIA FITNESS 
I GIMNASTYKĘ REHABILITACYJNĄ

Sala w SP nr 1 
w Kowarach 

ul. Staszica 16
 

Informacje i zapisy: 
tel. 692 079 687

www.fitness.karpacz.pl

„Ocalmy pamięć Karkonoszy!” to projekt realizowany 

w MOK wraz z czeskim partnerem. W ramach działań po‑

wstają filmy – wywiady z mieszkańcami, relacje z wyda‑

rzeń, dokumentacja budynków. 

Nagraliśmy już kilkanaście wywiadów, których bohaterami są 
kowarzanie. Wystąpili u nas m.in. Gabriela Kolaszt (SMK), Ma-
rian Piasecki (Park Miniatur), Mirosława Mazurak (była główna 
księgowa UM), Mieczysław Ławer (były skarbnik UM). W ciagu 
trzech lat zamierzamy przeprowadzić blisko 100 wywiadów. 
Gromadzimy historie, opowieści o miejscu, w którym mieszka-
my. Materiały można obejrzeć na kanale Youtube – Arka Kar‑
konoszy, mamy też konto na FB, gdzie obejrzeć można archi-
walne zdjęcia z Kowar. Organizujemy też wspólnie z czeskimi 
partnerami szereg działań. W sierpniu odbyły się warsztaty fil-
mowe, a 19–20 września – warsztaty fotograficzne. Poprzez na-
sze działania chcemy dokumentować przestrzeń społeczną i ar-
chitektoniczną i integrować mieszkańców polskich i czeskich 
Karkonoszy. Jeżeli macie zdjęcia, które chcielibyście zeskano-
wać w świetnej jakoiści lub ciekawe osoby, które opowiedzą 
coś ciekawego o kowarskiej historii, zgłoście się. Kontakt: biu-
ro MOK, tel. 75 718 25 77, mail: kowary.mok@gmail.com.  (MOK)
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R E K L A M A

W ramach projektu w sierpniu odbyły się warsztaty filmowe 
„DNA Karkonoszy”. Powstał podczs nich film „Nasze Kowary”, 
można obejrzeć go na Youtube na kanale Arka Karkonoszy.

Arka Karkonoszy
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Ocalmy pamięć Karkonoszy!  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
Program: Interreg V-A Republika Czeska – Polska Oś priorytetowa 4: 
Współpraca instytucji i społeczności. NR: CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001630
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Fot. Anna Burdach
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KRONIKA SMK
28 czerwca 2019 r. Nasz ogród od strony ulicy Pocztowej 
ożył. Został nawet nazwany przez pana dyrektora MOK-u, 
Dariusza Kalińskiego „Magicznym ogrodem”. Tego dnia 
w ramach programu „Miasto z kulturą” odbył się koncert 
zespołu „Lemoniada”.

3 lipca 2019 r. Jak zwykle i już od dziesięciu lat członko-
wie SMK porządkowali teren przy pomniku na „Viktorii”. 
Miejsce to trzeba odwiedzić, ponieważ roztacza się z niego 
przepiękny widok na nasze miasteczko i okolice.

7 sierpnia 2019 r. Pan Henryk Palmerski, miejscowy rzeź-
biarz ofiarował SMK przepiękną płaskorzeźbę, na której 
uwidocznione jest dziewięć kowarskich budowli. Ażeby zo-
baczyć, jakie to są obiekty, trzeba odwiedzić nasz dom tra-
dycji. Można to zrobić we wrześniu we wtorki, czwartki, 
soboty i niedziele, a od października we wtorki, czwartki 
i soboty w godz. 11.00–15.00.

8–14 sierpnia 2019 r. Odbył się w naszym „Magicznym 
ogrodzie” pierwszy Kowarski Festiwal Rzeźby. Można 
było podziwiać pracę czterech artystów. Prace, które po-
wstały będą zdobić nasze miasto.

Gabriela Kolaszt

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
Dużo się ostatnio mówi w Ko-
warach o  odtworzeniu prze-
pięknego miejsca, które mogło-
by się stać terenem spacerów 
mieszkańców i  także turystów. 
Mowa tu o „Uroczysku” lub, jak 
niektórzy to miejsce nazywają, 
„Szwajcarią Kowarską”.
Kiedyś nad Piszczakiem, prze-
pływającym przez to miejsce 
począwszy od wiaduktu kole-
jowego na ul. Wiejskiej, można 
było spędzić mile czas, space-
rując po dróżkach w bukowym 
lesie i podziwiać wodospady na 
strumyku, skały i widoki rozta-
czające się na okolicę.
Niedaleko dolnego wodospadu 
stała do lat sześćdziesiątych minionego wieku kaplica pod wezwa-
niem św. Joachima. Nie ma już po niej śladu. Zostały tylko schody 
i tryptyk, który znajdował się w jej wnętrzu (obecnie można go zo-
baczyć w kaplicy św. Anny). Niewiele możne znaleźć informacji na 
jej temat. 
W „Katolische Kirche zu Schmiedeberg i Riesengebirge z 1934 r.” 
możemy przeczytać: „...na skraju lasu na pięknie położonej północ-
nej łące właściciel Franz Joseph Schwarzer w 1833 r. wybudował ka-
plicę. Jest pokryta dwuspadzistym dachem. W 1834 r. postawiono 
na niej krzyż, a w środku na frontowej ścianie znajduje się obraz na-
malowany na desce. Nad drzwiami kaplicy od zewnętrznej strony 
znajduje się obraz przedstawiający pustelnika modlącego się pod 
krzyżem”.
Zachowało się również zdjęcie kaplicy z zewnątrz.
               

Gabriela Kolaszt

Rzeźba autorstwa Henryka Palmerskiego

Victoria 2019 Tryptyk z kaplicy Św. Joachima
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NOC

Zapada noc
Za oknem
Umilkły dawno ptaki
Noc 
Gwiazdami przetykana
Noc
Przyjaciółka kochanków
I złodziei

Zapada noc
Tulipany
Stulają płatki
Śniąc o słońcu
Czarne domy
Zamykają oczy okien

Tylko koty nie śpią
I ja też nasłuchuję
Skąd przyjdzie sen
Sen o jutrze
Sen o dobrym dniu
Szczęśliwy sen
Owoc nocy
Przyjaciółki 

GOŚĆ

Pod mój dom
Zajechał Wielki Wóz
Dyszel wycelowany
Prosto w komin
Konie pewnie wyprzężone
Pasą się na niebieskim pastwisku
Gwiezdny woźnica
Może już w moim domu?
Śpieszę do drzwi
Zaparzę mu herbaty
Zmęczony pewnie
Po gwiezdnej podróży
Odpocznij usiądź
Dobrze żeś wszedł
Nikt mnie
Już nie odwiedza..

SAMOTNA

Samotna w Samotni
Piję kawę
Przyglądam się
Stromym ścianom skał
Wypatruję

Srebrnych nitek strumieni
Patrzę na migotliwą toń
Małego Stawu
Wyciągam się na trawie
Pod wrześniowym słońcem
Ciepły wiatr
Muska moją twarz
Przymykam oczy
I czuję się
Jak u siebie
Jak dobrze było tu przyjść
Samotnio
Do Ciebie

XXX

Jesienne promienie słońca
Wspominają lato
Które odeszło
Na południe

Jesienne szrony
Przypominają o zimie
Która czai się
Od północy

Jesienne babie lato
Snuje się
Jak moje życie
Czepiając się ostatnich marzeń

Jesienna pełnia księżyca
Zachwyca
Ciągle i niezmiennie
Przypomina
O odejściach
I powrot

XXX

Z nieba spadają
Żółte serca liści
Już jesień
Żółte serca
Układają się
W topolowy kobierzec
Ale moje serce
Jest czerwone
Moje serce trzepoce
Jak liść
Niesiony wiatrem życia
Do ostatniego
Powiewu

XXX

Pójdę jesienną doliną
Przez te kolory
Które miną
Przez te obłoki
Wiatrem gnane
Przez słońca blaski
Babim latem tkane

Pójdę jesienną doliną
Przez deszcze smutków
Które spłyną
Przez długie noce
Nieutulone
Przez swe marzenia
Pogubione

Pójdę jesienną doliną
Pod liśćmi
Barwną peleryną
I pod słonecznym
Parasolem
Jesiennym wiatrom
Unieść się pozwolę

XXX

Ciepłe westchnienie
Jesiennego dnia
Porusza
Kroplami tęczy
Które
Spadają
Z gałęzi
Wprost
Pod moje stopy
Czyż mogę
Chcieć więcej?

Klaudia

Fot. Anna Burdach
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FESTIWAL SZTUKI 
WŁÓKNA – NAJSTARSZY, 
JEDYNY W POLSCE

Okruchy z Pańskiego stołu

4

XXIV Międzynarodowe Sympozjum 
„Warsztat Tkacki – Kowary ’97” został 
zorganizowany dla 45. artystów z  kraju 
i ze świata w Karpaczu Górnym w niety-
powym terminie od 3–16 listopada 1997 
roku. Był to rok wielkiej powodzi we Wro-
cławiu i  regionie dolnośląskim. Całe lato 
i  jesień trwały prace porządkowe, więc 
trudno było myśleć o kontynuacji corocz-
nego Sympozjum. Jako organizatorka 
sympozjum miałam skomplikowane zada-
nie, bowiem ratowałam dorobek rodzinny 
i artystyczny. Mój dom, w którym znajdu-
je się także pracownia w ciągu pół godzi-
ny został zatopiony. Przeżyłam szok. Jed-
nak siła sztuki i jej nieprzeceniony magnez, 
zdominowały wszelkie trudności pojawia-
jące się w drodze do celu.

„Warsztat Tkacki – Kowary ’97” zo-
stał zainaugurowany w  Galerii Tkackiej 
„Na jatkach” we Wrocławiu wystawą Ma-
rii Białowolskiej zatytułowaną „Okruchy 
z  Pańskiego stołu”. Artystka przedstawi-
ła obiekty wykonane z  owoców i  nasion 
drzew oraz złocistych traw połączonych 
jutą i  ręcznie czerpanym papierem. Zmu-
siła widza do głębszego zastanowienia 
się nad sentencją Heraklita „panta rhei”. 
W Muzeum Regionalnym (obecnie Karko-
noskim) w Jeleniej Górze została zorgani-
zowana XXIII Międzynarodowa Wystawa 
Poplenerowa „Warsztat Tkacki – Kowa-
ry ’96”, którą otworzył Stanisław Firszt – 
dyrektor muzeum. W  galerii „Centrum” 
w  Kamiennej Górze prezentowała swoje 
tkaniny Maria Teresa Chojnacka. W  ga-
lerii „Jana Pawła II” w Karpaczu odbyła 
się wystawa Ewy Rosiek Buszko. Program 
Sympozjum został zrealizowany, pomi-
mo iż artyści rezydowali w Karpaczu, a nie 
w  Kowarach, które zawsze były „magicz-
nym” miejscem. Po sprywatyzowaniu DW 
„Harnaś” w  Wojkowie przez całą dekadę 
brakowało zakwaterowania dla uczestni-
ków pleneru w Kowarach.

Prezesem Fabryki Dywanów Kowary SA 
będzie jeszcze przez dwa kolejne lata – do 
1999 roku – Robert Starzyński. Dzienni-
karka „Nowin Jeleniogórskich” Ewa Han 
przeprowadziła wywiad z prezesem na te-
mat: „Piękne z pożytecznym”. W artyku-
le czytamy: W  misji naszej firmy zawarte 
jest sformułowanie, które mówi, iż będzie się 
ona starała prowadzić i rozwijać swą dzia-
łalność w taki sposób, by dążyć do zadowo-
lenia swych klientów. Naszymi klientami są 
kupujący dywany, pracownicy, społeczność 
lokalna oraz pewne grupy ludzi, których 
spotykamy po drodze, takie jak na przy-
kład artyści-tkacze. […] My im stworzymy 
możliwości realizowania wizji artystycznych, 
lecz jednocześnie mamy nadzieję, iż niektó-
re spośród zaproponowanych przez twórców 
rozwiązań da się wykorzystać w naszych wy-
robach. Zarówno technologia axmister, jak 
i dywany igłowe stwarzają po temu wielkie 
możliwości. […] chcemy doprowadzić do 
takiej sytuacji, by w  programie XXV jubi-
leuszowego pleneru-sympozjum tkackiego 
uwzględnione zostało przygotowanie kilku 
wzorów naszych wyrobów. Mamy nadzieję, 
że plany te uda się zrealizować, gdyż prze-
cież najlepiej jest łączyć piękne z  pożytecz-
nym. Były to czcze słowa, które nigdy nie 
zostały wprowadzone w  życie, pomimo 
wszystko dawały nadzieję artystom na 
dalszy mecenat Fabryki Dywanów. Gaze-
ta – zwłaszcza lokalna – była nośnikiem 
informacji, czytelnik miał przekonanie, że 
otrzymuje szczere i prawdziwe wiadomo-
ści. Okazało się jednak, że był to sposób 
zagłuszania „czujności” zarówno pra-
cowników fabryki, mieszkańców Kowar 
i  przyjeżdżających corocznie artystów. 
Kilka lat później Fabryka ogłosiła upa-
dłość i przestała istnieć.

Prof. dr hab. 
Ewa Maria Poradowska-Werszler

Od lewej: E. Poradowska-Werszler, śp. Stefan 
Połomski, były dyr. Fabryki Dywanów

Otwarcie wystawy w muzeum Okręgowym 
w Jeleniej Górze (obecnie Muzeum Karkono-
skie), od lewej Ewa Poradowska-Werszler 
– generalny kurator sympozjum, Stanisław Firszt 
– dyrektor.
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Artyści uczestnicy w Sympozjum

Maria Białowolska w GT „Na Jatkach” we Wrocławiu (inauguracja Sympozjum) Od lewej: Bożenna Burgielska – kierowniczka Wzorcowni w FD, 
śp. Urszula Kołaczkowska, E. Poradowska-Werszler w Muzeum Okręgowym.
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Po wysiedleniu niemieckich fachowców zaistniała pilna po-
trzeba zatrudnienia w  przemyśle kowarskim wielu przy-
gotowanych zawodowo pracowników. Już we wrześniu 

1947 roku młodym pracującym kowarzanom otwarto na ba-
zie Publicznej Szkoły Powszechnej przy ul. Kościelnej trzylet-
nią Zasadniczą Szkołę Metalową Centralnego Urzędu Szkolenia 
Zawodowego. Organizatorem była Fabryka Dywanów Smyrneń-
skich. Chętnych było wielu. W roku szkolnym 1948/49 szkoła li-
czyła ponad 300  uczniów, z  którymi zajęcia prowadziła kadra 
techniczna Fabryki Dywanów i nauczyciele szkoły podstawowej. 
W 1952 r. zaniechano kształcenia dorosłych, a utworzono zasad-
niczą szkołę o profilu mechanicznym dla młodzieży. Z budynku 
szkoły podstawowej rok później ZSZ przeniesiono do tzw. „Brat-
niaka” przy ul. 1 Maja (od lat 70. XX w. budynek mieszkalny). 
Uczniowie spoza Kowar mogli zamieszkać w internacie przy ul. 
Krętej (ul. Sienkiewicza 4). Praktyczną naukę zawodu przepro-
wadzano w warsztatach przy ul. Jeleniogórskiej. Po trzech latach 
szkołę zlikwidowano.

Próbą reaktywowania kształcenia zawodowego było zorgani-
zowanie Szkoły Przysposobienia Zawodowego w  Szkole Pod-

stawowej nr 3. W  czerwcu 1962 r. z  braku kandydatów szkołę 
zlikwidowano, uprzednio nadając 35 uczniom uprawnienia przy-
sposabiające chłopców do zawodów mechaniczno-elektrycznych 
i dziewczęta do odzieżowo-włókienniczych.

Organizowane formy kształcenia w  różnych zawodach miały 
przede wszystkim zaspokoić doraźne potrzeby licznych zakładów 
pracy, głównie o profilu mechanicznym i włókienniczym. Z takich 
potrzeb wyrosła Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Fabryce Ma-

SZKOŁY ZAWODOWE
szyn „Kowary”, która macierzystemu zakładowi i wielu innym wy-
kształci ponad tysiąc tokarzy, ślusarzy, frezerów, mechaników ma-
szyn oraz wszelkich rzemieślników z branży obróbki skrawaniem.

Organizatorem i pierwszym dyrektorem przyzakładowej szko-
ły dla młodych pracujących ludzi był inż. Włodzimierz Parzybok 
– główny technolog Fabryki Maszyn, a od roku 1964 przez wiele 
lat funkcję dyrektora pełnił Jerzy Chwaja.

W  wyniku nadspodziewanie udanej rekrutacji we wrześniu 
1962 roku naukę podjęło 64 kandydatów. 44 spośród przyjętych 
po trzech latach ukończyło szkołę z kwalifikacjami tokarza lub 
ślusarza. Do roku 1981 pomyślnie ukończyło ZSZ przy Fabryce 
Automatów Technicznych w  Kowarach (jedna z  nazw Fabryki 
Maszyn) 769 absolwentów.

Od września 1973 r. Ministerstwo Przemysłu Maszynowego 
powołuje Zespół Szkół Zawodowych dla Pracujących przy Fa-
bryce Maszyn „Kowary”, składający się z  Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej i Technikum Mechanicznego dla Pracujących.

26 maja 1976 roku dyrektor fabryki, Jerzy Tucholski i dyrektor 
ZSZ, Jerzy Chwaja wręczają świadectwa 44 absolwentom tech-
nikum mechanicznego w specjalności obróbka skrawaniem wy-

kształconych w  kowarskim Zespole Szkół Zawodowych. Tech-
nikum liczy już wtedy 6 oddziałów i stu pięćdziesięciu żądnych 
wiedzy młodych ludzi, spośród których ambitniejsi po maturze 
ukończą studia na Politechnice Wrocławskiej.

Fabryka Maszyn, jako zakład macierzysty szkoły, zabezpiecza 
uczniom zasadniczej szkoły stypendia i  wynagrodzenie, absol-
wentom gwarantuje zatrudnienie oraz troszczy się o  systema-
tycznie wzbogacaną bazę dydaktyczną i  techniczną. Nauczy-
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cielami przedmiotów zawodowych w  Zespole są inżynierowie, 
pracownicy Fabryki Maszyn, przedmioty ogólnokształcące pro-
wadzą nauczyciele szkół kowarskich, rozwijająca się szkoła za-
trudnia także pełnoetatowych nauczycieli.

W wakacje 1990 roku pełniąca obowiązki dyrektora ZSZ, He-
lena Rzemińska pomyślnie przeprowadza nabór uczniów do klas 
pierwszych. Nabór przerwała decyzja dyrekcji Fabryki o  likwi-
dacji szkoły. Uczniowie i ich dokumenty przekazano do Zespołu 
Szkół Mechanicznych w Jeleniej Górze. Fabryka Maszyn w Ko-
warach, podporządkowana Ministerstwu Przemysłu, już wów-
czas nie potrzebowała nowych, młodych pracowników. Był to 
początek końca „kombinatu” – w październiku 1998 r. ogłoszo-
no upadłość Fabryki Maszyn mieszczącej się przy ulicy Głów-
nej 1 w Kowarach.

W  latach 60., odpowiadając na pilne potrzeby zakładów pra-
cy, oświata musiała przygotować odpowiednio wykształconych 
i  pożądanych fachowców. Oprócz Fabryki Maszyn takie po-
trzeby zgłaszała „Moda Dolnośląska” i  Zakłady Przemysłowe 
R-1, które wdrażały nowy profil produkcji. Dla potrzeb „Mody” 
w pracowni technicznej SP nr 4 Zakład Doskonalenia Zawodo-
wego organizuje kurs przekształcony w  klasę krawiecką, reali-
zującą program trzyletniej szkoły zawodowej. Dziewczęta uczyły 
się zawodu krawieckiego pod kierunkiem mistrzów krawieckich, 
a  nauczyciele liceum dostarczali wiedzy ogólnej. Po trzech la-
tach nauki świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodo-
wej w  zawodzie krawieckim otrzymało 19 absolwentów, tylko 
jednostki podjęły pracę w „Modzie Dolnośląskiej”.

Zakłady Przemysłowe R-1, po zakończeniu eksploatacji złóż 
uranowych, rozpoczęły produkcję koncentratu uranowego z rud 
uranowych metodą hydrometalizacji.

R-1, rozbudowując działalność laboratoryjną, muszą obsadzić 
stanowiska wykwalifikowanymi chemikami. 1 października 1965 
roku w salach SP nr 3 Zakład Doskonalenia Zawodowego we Wro-
cławiu uruchamia kurs „przygotowania do zawodu starszego apa-
ratowego i starszego laboranta w hydrometalurgii st. II”, w którym 
uczestniczy ponad 40 słuchaczy, absolwentów zasadniczej szkoły 
chemicznej i absolwentów liceów ogólnokształcących już zatrud-
nionych w ZPR-1. Kurs, na wniosek dyrekcji R-1 przy pełnym za-
interesowaniu słuchaczy, za zgodą Kuratorium Okręgu Szkolne-
go we Wrocławiu, przekształca się w  Oddział Zamiejscowy dla 
Pracujących Technikum Chemicznego w Jeleniej Górze. Po trzech 
latach edukacji powiększa się grono wykształconych techników 
chemików zatrudnionych w ZPR-1. 7  czerwca 1968 roku otrzy-
mują świadectwa dojrzałości wraz z tytułem „technika techno-
loga w zakresie specjalności: technologia przemysłu chemiczne-
go”. Większość maturzystów doczekała się w 1973 r. likwidacji 
ZPR-1, a kilku również likwidacji w ramach transformacji Zakła-
du Doświadczalnego „Hydro-Mech” Politechniki Wrocławskiej- 
spadkobiercy „Erów”.

Oprócz doraźnie organizowanych przez zakłady pracy róż-
nych form przygotowania do pracy fachowców pracodawcy cią-
głe braki kadrowe uzupełniali absolwentami licznych zasadni-
czych szkół zawodowych i  techników działających w  Jeleniej 
Górze i powiecie.

Dobrze funkcjonująca komunikacja autobusowa i kolejowa co-
dziennie przemieszczała do jeleniogórskich szkół wielu absol-
wentów kowarskich szkół podstawowych.

ZBYSZKO BRUDNIAK

Tym artykułem zakończyliśmy cykl Oświata 
Kowarska. Teraz chcielibyśmy wszystkim przy-
pomnieć jego autora. 

 Zbyszko Brudniak
 (1938 – 2012)
 Mistrz pióra. 
 
Człowiek przemiły, skromny, godny zaufania, 
szczery, życzliwy i serdeczny, o wyjątkowej kul-
turze osobistej, prawy, o  niespotykanej wręcz 
dobroci. Z  miastem Kowary, z  tą swoją „małą 
ojczyzną” związał Zbyszko większość swojego 
życia, od roku 1951, kiedy rozpoczął naukę w Li-
ceum Ogólnokształcącym, do 3  stycznia 2012 
roku. Przypomnijmy! To aż i tylko 73 lata.
Większość z  nas zna działalność oświatową 
i społeczną Zbyszka, ale pozwolimy sobie w skrócie przypomnieć niektó-
re aspekty Jego życia.
Zbyszko urodził się 31 marca 1938 roku w Chełmży. Był absolwentem 
pierwszej klasy maturalnej liceum, które ukończył w roku 1956. Uzyskał 
wyższe wykształcenie magisterskie (mgr filologii) na Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim w Lublinie w roku 1962. Ponadto ukończył studia po-
dyplomowe z zakresu prawa administracyjnego (Uniwersytet Wrocławski 
1979 r.) oraz liczne kursy i szkolenia. W trakcie i po studiach przez krót-
ki okres (10.11.1961 r. – 31.07.1062 r.) był nauczycielem w Szkole Podsta-
wowej w Lublinie. 
Następnie na długie lata zawodowo związał się przede wszystkim z Ko-
warami, rozpoczynając pracę w charakterze nauczyciela w Zasadniczej 
Szkole Zawodowej przy Fabryce Maszyn ,,KOWARY” (1963–1965). Ta 
działalność pedagogiczna towarzyszyła Zbyszkowi nieomal przez całe 
jego zawodowe życie (1961–1999).
Był nauczycielem, dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych przy Fabry-
ce Automatów Tokarskich w  Kowarach, kierownikiem, z-cą dyrektora 
i dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach. W latach 
1974–1977 i 1981–1984 pełnił funkcję st. wizytatora Urzędu Powiatowego 
i Urzędu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze. W okresie od dnia 25.05.1977 r. 
– 31.08.1981 r. pełnił funkcję Naczelnika Miasta Kowary.
Ojciec trojga, obecnie już dorosłych, dzieci – Justyny, Sylwii i Konrada.
Wielokrotnie za swą wzorową działalność pedagogiczną i społeczną wy-
różniany i nagradzany odznaczeniami państwowymi i resortowymi, spo-
śród których najbardziej sobie cenił Nagrodę Ministra Edukacji Naro-
dowej.
Autor i  współautor szeregu publikacji, w  tym pierwszego opracowania 
w dziejach powojennej historii Kowar, pt. ,,Szkice z dziejów miasta Kowary”.
Z umiłowania miasta narodziło się społeczne zaangażowanie w działal-
ność Stowarzyszenia Miłośników Kowar.
Praktycznie od początku istnienia SMK uczestniczył aktywnie w pracach 
ludzi oddanych Kowarom, skupionych w tym Stowarzyszeniu.
W dniu 17.09.2011 r. za swą działalność na rzecz Kowar został nagro-
dzony przez Stowarzyszenie najwyższym odznaczeniem, jaki stanowi Akt 
Nadania Honorowego Członkostwa SMK.
Pisał również wiele artykułów poruszających różne problemy naszego 
miasta do Kuriera Kowarskiego. Ostatnią rzeczą, którą się zajmował, 
był rozdział do publikacji „Dzieje Kowar” pt. Kowarska Oświata. Nieste-
ty, przed jej wydaniem zmarł, a jego praca nie została umieszczona w tej 
książce. Członkowie SMK postanowili opublikować ten ostatni jego arty-
kuł (jego publikacja trwała ok. dwóch lat), by chociaż w taki sposób pozo-
stawić jakiś ślad. Poszczególne części można znaleźć w Kurierze Kowar-
skim z ostatnich dwóch lat. Tytuły tych podrozdziałów to:
1. Nadzór pedagogiczny i administracja oświatowa,
2. Instytucje sprawujące opiekę nad dziećmi,
3. Opieka przedszkolna,
4. Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum,
5. Szkoły zawodowe.
Chociaż w ten sposób, Zbyszku, mogliśmy przekazać Twoją ostatnią pra-
cę mieszkańcom naszego miasta.                

                                          Gabriela Kolaszt
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Józef Gielniak, Ojciec Zbyszka – grafika, tusz 

Na tej polanie, w  górnej jej części, na rozłożonym leża-
ku siedział jakiś szczupły mężczyzna w okularach w de-
likatnej drucianej oprawie. Kiedy moja piłka potoczyła 

się pod nogi tego człowieka, schylił się i, trzymając ją w rękach, 
cichym głosem wypowiedział moje imię. Byłem zdziwiony, ale 
podszedłem nieśmiało, odbierając z  jego rąk tę dużą, koloro-
wą piłkę. Na jego kolanach zauważyłem kawałek sklejki lub de-
ski, na powierzchni której leżał prostokątny kawałek, jak się za 
chwilę dowiedziałem, linoleum. Podszedłem jeszcze bliżej leża-
ka i przyjrzałem się temu, co pan Gielniak robił. W ręce trzymał 
oprawione w drewno wydłużone dłutko, a miodowo-brązowy ka-
wałek linoleum na grubym włókiennym podłożu w połowie był 
gładki, a druga część pokryta była drobniutkimi nacięciami, któ-
re powodowały zmatowienie normalnej powierzchni tego mate-
riału.

Wielokrotnie widywałem pana Gielniaka w słoneczne dni siedzą-
cego na leżaku na tej właśnie łące lub przed swoim mieszkaniem 
w  budynku głównym sanatorium „Bukowiec”. Zawsze towarzy-
szyła mu nierozłączna deska z kawałkiem linoleum i dłutko.

Kiedy po paru latach wracałem ze szkoły z Kowar, zobaczyłem 
zaparkowany w  pobliżu mieszkania mistrza linorytu zachodni 
samochód opel „Record”, który był czymś w tamtych latach nie-
spotykanym. Dowiedziałem się od sąsiadów, że przyjechali ope-
ratorzy filmowi i kręcą film o znanym już wtedy kowarskim gra-
fiku. Zaaferowany podszedłem bliżej okien mieszkania artysty 
i zobaczyłem poświatę elektrycznych lamp filmowych. Po trzech 
miesiącach w telewizji obejrzałem właśnie wtedy nakręcony film 
pt. „Azyl”. Zarówno na tym filmie jak i  na dwóch wystawach 
twórczości słynnego kowarzanina, w jakich brałem udział, mó-
wiono głównie o grafice, a dokładniej o technikach rycinowych, 
którymi zajmował się pan Gielniak. Dopiero po latach skonsta-
towałem, że ten znakomity kowarski artysta wykonał sporą ilość 
prac w innych technikach. Z tego, co mi jest wiadomo, powstały 
prace w oleju, tuszu, ołówku, kredce. Szkoda, że te prace nie były 
przez artystę katalogowane, bo stanowiłoby to wydatne uzupeł-
nienie jego bardzo ciekawej osobowości twórczej.

Był on człowiekiem o dużej wrażliwości na ludzi i sztukę. Kiedy 
uczęszczałem do klasy maturalnej, rodzina mojej ciężko chorej ko-
leżanki klasowej zwróciła się do niego z prośbą o pomoc w spro-
wadzeniu niezwykle potrzebnego, a  niedostępnego wtedy w  na-
szych aptekach leku. Bez chwili wahania pan Józef, wykorzystując 
swoje zagraniczne kontakty i znajomości, ten lek załatwił.

Kiedyś, będąc w  mieszkaniu tego artysty grafika, rozpoczą-
łem z nim rozmowę na temat muzyki i stwierdziłem, że zaczy-

 JÓZEF GIELNIAK 
– fakty mniej znane

na mi się podobać muzyka jazzowa. Ojciec mojego kolegi zapy-
tał oczywiście, kto z jazzmanów szczególnie mi odpowiada i nie 
potrafiłem ich zbyt wielu wymienić, a na hasło Luis Armstrong 
pan Gielniak uśmiechnął się lekko i podszedł do długiej półki, 
na której stało wiele pudełek z taśmami szpulowymi. Wyjął dwie 
z nich i otworzył pokrywę magnetofonu polskiej produkcji „To-
nette” i nastawił odtwarzanie. Była to wysublimowana i trudno 
dostępna wtedy muzyka. Kiedy wychodziłem od państwa Giel-
niaków pan Józef wręczył mi te dwa pudełka i  zaproponował, 
abym sobie je pożyczył i w spokoju przesłuchał w domu. Ku mo-
jemu dużemu zaskoczeniu parę miesięcy temu przy porządkowa-
niu moich przedmiotów wywiezionych z Kowar, znalazłem jedno 
z tych dwóch pudełek z taśmą szpulową, którego już nie zdąży-

Pana Józefa Gielniaka ujrzałem pierwszy raz 
w jakieś letnie przedpołudnie w pierwszej 

połowie lat sześćdziesiątych, kiedy wyszedłem 
ze swoją piłką plażową na pobliską łąkę.
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łem oddać właścicielowi. Rozpoznałem bez trudu muzykę Mo-
dern Jazz Quortet, którą zdygitalizowałem. Wprawdzie jakość tej 
muzyki nie jest najwyższa, ale ma ona dla mnie dużą wartość ar-
chiwalną i emocjonalną.

Kiedyś, ku wielkiej radości, moja mama poinformowała mnie, 
że otrzymaliśmy zaproszenie na wystawę twórczości pana Józe-
fa Gielniaka w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, w otwarciu 
której osobiście wziął udział artysta, zawieziony tam samocho-
dem przez lekarza, opiekującego się jego zdrowiem, pana dr Jó-
zefa Gardulskiego. Byłem wtedy jednym z najmłodszych uczest-
ników tej uroczystości i niezwykłe zaciekawienie wywoływały we 
mnie urządzenia techniczne towarzyszące temu, co pan Józef 
Gielniak mówił oraz liczna grupa dziennikarzy z aparatami fo-
tograficznymi z fleszami, mikrofony na teleskopowo składanych 
dźwigniach, kamery filmowe i telewizyjne. Zapamiętałem cichy, 
spokojny, ale bardzo sympatyczny głos pana Gielniaka, kiedy 
opowiadał o swojej twórczości, a potem odpowiadał na pytania 
dziennikarzy. Obszerny opis tej uroczystości znalazł się w sobot-
nim magazynie „Gazety Robotniczej” z kilkoma fotografiami.

Jak się później okazało był to jedyny wyjazd pana Józefa Giel-
niaka poza miejsce zamieszkania.

Na drugą wystawę, już niestety pośmiertną, otrzymałem zaprosze-
nie, o ile dobrze pamiętam, do Jeleniej Góry do „Muzeum Etnogra-
ficznego”. Spotkałem tam wielu znanych wówczas ludzi z Warszawy 
i z naszego regionu. Był tam między innymi uczeń pana Gielniaka, 
pan Bruno Podjaski, którego widywałem dość często wychodzące-
go z mieszkania Gielniaków. Na tej wystawie znajdowało się kilka 
prac wykonanych innymi technikami niż linoryt.

Ściany mieszkania grafika zdobiło kilka prac plastycznych, 
mianowicie obraz Witkacego, prawosławna ikona malowana na 
desce, trzy miniatury olejem w wykonaniu autora cyklu „Impro-
wizacji dla Grażynki”, a przedstawiające portrety członków ro-
dziny artysty.

Zapamiętałem pana Józefa Gielniaka jako bardzo skromnego 
człowieka. 

Już wtedy był przecież znanym i uznanym artystą i zdobywał 
liczne nagrody i wyróżnienia zarówno w kraju jak i zagranicą. 
Zapamiętałem piękny medal odlany w metalu w kolorze patyny, 
jako dodatkowe wyróżnienie biennale w Lublanie.

W  Liceum Ogólnokształcącym w  Kowarach mieliśmy zaję-
cia z  wychowania plastycznego na bardzo wysokim poziomie 
i  chcąc sprostać wymaganiom naszego nauczyciela, kilka razy 
radziłem się ojca mojego kolegi, Józka co do techniki i sposobu 
realizacji moich prac szkolnych. Zawsze traktował mnie bardzo 
ciepło i poważnie. Przy okazji przerabiania przez nas w szkole 
technik graficznych otrzymałem od słynnego grafika kilka ka-
wałków linoleum, wałek drukarski, puszkę czarnej farby dru-
karskiej, dłutko i  specjalną szczoteczkę do zębów, rączką któ-
rej dociskało się papier odbitkowy do nasmarowanej farbą ryciny 
wykonanej w linoleum. Do dzisiaj udało mi się zachować kilka 
linorytów z okresu szkolnego. Pan Gielniak miał rozległą wiedzę 
z zakresu sztuki i konserwacji zabytków, o czym parę razy z nim 
rozmawiałem. Przy innej okazji udzielił mi nieocenionych porad 
w zakresie kowalstwa artystycznego. W pewnym momencie zasu-
gerował mi, abym może spróbował malowania na szkle. Niestety, 
nie zdążyłem już tego zrealizować, a szkoda.

Korzystając z  okazji, chciałbym podziękować pani Grażynie 
i Józkowi Gielniakom, gdyż nie miałem ku temu okazji, za prze-
kazanie mi w połowie lat siedemdziesiątych pracy pana Józefa, 
pt. „Mezotinta”. Miał to być upominek dla pana profesora Mi-
chała Krausa, który wykonał 21 skomplikowanych operacji chi-
rurgicznych mojej twarzy i przywrócił w ten sposób jej wygląd 
sprzed wypadku.

Bardzo Państwu dziękuję!
Zbigniew Sobek

Józef Gielniak, 
kościół w Kowarach, olej
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MS Princess SARAH

Po zakwaterowaniu statek wyrusza w rejs 
po Nilu. Przed nami Kom Ombo, Edfu 
i Luksor.
MS Princess SARAH to piękny statek wy-
cieczkowy, składający się z  pięciu pokła-
dów. Na najwyższym pokładzie mieści się 
basen kąpielowy z  miejscami do wypo-
czynku i  minibarem. W  dzień do opala-
nia oraz podziwiania krajobrazów wzdłuż 
Nilu, a wieczorami zachodów słońca oraz 
gwiaździstego nieba nad Nilem. Na naj-
niższym pokładzie znajduje się restauracja 
dla 150 osób. Na pokładzie środkowym, 
w  pomieszczeniach o  pięknym drewnia-
nym wystroju, mieszczą się bar oraz sala 
dansingowa. Obowiązkowo wieczorem 
należy obejrzeć występy folklorystycz-
nych zespołów z tańcem brzucha włącznie. 
Statek wyposażony jest w: sześćdziesiąt 
sześć przestronnych dwuosobowych kabin 
z  rozsuwanymi panoramicznymi oknami, 
dwóch małych kabin oraz dwóch aparta-
mentów typu prezydenckiego.
Po przepłynięciu ok. 50 km z Asuanu w dół 
Nilu dopływamy do przystani w  Kom 

K U R I E R  K O W A R S K I  /  P O D R Ó Ż E

CIEKAWOSTKI Z PODRÓŻY

Egipt – wzdłuż Nilu (cz. 2)

MS Princes SARAH Wnętrze MS Princess SARAH

Za nami świątynie Ramzesa II i Nefertari w Abu Simbel, zwrotnika Raka oraz świątynia Izydy 
na wyspie File. Autokarem, przez koronę starej zapory na Nilu, wracamy do Asuanu, 

na nasz statek-hotel MS PRINCESS SARAH.

Ombo. W  nocnej scenerii podziwiamy 
połączoną w jedną całość świątynię boga 
Sobka i świątynię boga Haroerisa (Horu-
sa Starszego). Została wybudowana przez 
Totmesa III (1481 –1425 p.n.e.) i rozbudo-
wana przez Ptolemeuszy.

Świątynia w Kom Ombo

Świątynia składa się z dwóch wejść, dwóch 
dróg procesyjnych oraz dwóch sanktu-
ariów. Kolumny i ściany świątyni są ozdo-
bione hieroglifami i płaskorzeźbami, które 
opisywały wydarzenia związane z danym 
miejscem. Alfabet był na tyle uniwersal-
ny, że można było zapisywać w kolumnach 
z góry na dół lub w wierszach od lewej do 
prawej strony i odwrotnie.

Relief przedstawiający poród dziecka

Bóg Sobek był ściśle związany z  Nilem. 
Był patronem płodności i wojny, obrońcą 
faraonów. Przedstawiano go jako człowie-
ka z głową krokodyla. Pojawiał się również 
jako krokodyl z głową sokoła, szakala, lwa, 
byka lub barana. Uważano, że zbiory są 

ściśle związane z ilością krokodyli w Nilu. 
Im więcej pojawiało się krokodyli po wyle-
wie Nilu, tym lepsze zapowiadały się zbio-
ry. W części świątyni prowadzono hodow-
lę krokodyli, a po śmierci mumifikowano. 
Obecnie obok świątyni mieści się muzeum 
poświęcone krokodylom.
Zwiedzamy muzeum krokodyli i wracamy 
na zasłużony odpoczynek na MS Princess 
SARAH. Podczas kolacji uroczyście fetu-
jemy urodziny pasażerów z odpowiednim 
peselem. A po kolacji obowiązkowy pokaz 
tańca brzucha i  nie tylko. W  tym czasie 
statek płynie w kierunku Edfu.
 
Następnego dnia, jeszcze o  zmroku, 
z  przystani rzecznej w  Edfu, uczestni-
czymy w wyścigu dorożek do kompleksu 
świątynnego poświęconego bogu Horu-
sowi. Podzieleni na czteroosobowe grupy 
zajmujemy miejsce w dorożce. Wychudzo-
ne szkapy dają z siebie wszystko, aby jak 
najszybciej dotrzeć do celu.
W  promieniach wschodzącego słońca 
ukazuje się nam świątynia Horusa. Budo-
wę świątyni rozpoczęto w 237 r. p.n.e. za 
panowania Ptolemeusza III Euregetesa, 
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Świątynia w Kom Ombo Świątynia w Kom Ombo – relief przedstawiający poród dziecka

Świątynia Horusa w Edfu

a ukończono w 57 r. p.n.e. za panowania 
Ptolemeusza XII Neosa Dionizosa. Jest 
druga co do wielkości świątynią (po świą-
tyni w Karnaku) zachowaną w Egipcie.

Świątynia Horusa w Edfu

Świątynia była miejscem kultu boga Ho-
rusa, syna Ozyrysa i  Izydy. Zwiedzanie 
świątyni rozpoczynam od wielkiego placu 
przed pierwszym pylonem. Pierwszy py-
lon, o szerokości 79 m, składa się z dwóch 
wież, o wysokości 36 m, połączonych bra-
mą wejściową. Pylon ozdobiony jest sy-
metrycznymi reliefami, przedstawiającym 
Ptolemeusza XII, zabijającego wrogów 
Egiptu przed obliczem boga Horusa i bo-
gini Hathor. Nad wejściem do świątyni 
znajduje się fryz z uskrzydlonym dyskiem 
słonecznym i kobrami po boku, stanowią-
cy symbol boga Horusa.
Przekraczając bramę pierwszego pylonu 
wchodzimy na Wielki Dziedziniec (patio), 
otoczony 32 kolumnami, których kapite-
le zdobią ornamenty kwiatowe i palmowe. 

Przed wejściem do pierwszej sali hypo-
stylowej (pronaos) znajduje się granitowy 
posąg Horusa w postaci sokoła z koroną 
Dolnego i Górnego Egiptu.

Świątynia Horusa w Edfu – Wielki Dzie-
dziniec

Pierwsza sala hypostylowa (pronaos) za-
wiera osiemnaście kolumn zdobionych 
motywami roślinnymi. Na suficie widnie-
ją reliefy przedstawiające zjawiska astro-
nomiczne.
Druga sala hypostylowa (kolumnowa) 
posiada dwa rzędy kolumn, po sześć 
w każdym rzędzie. Zachowały się resztki 
starożytnej polichromii. Z sali kolumno-
wej prowadzi wejście do sanktuarium Ho-
rusa. Nad wejściem do kaplicy bogini Nut 
widnieją dwa symbole boga Horusa.
Całość świątynia ma 137 m długości 
i  79  m szerokości. Ściany świątyni i  ko-
lumn zostały ozdobione hieroglifami i re-
liefami. Wraz z  nadejściem chrześcijan, 
a  później muzułmanów wiele reliefów 

Świątynia Horusa w Edfu – Wielki Dziedziniec Edfu

zostało uszkodzonych. Neofici niszczyli 
głównie twarze bóstw i królów.
Nieopodal świątyni, w  latach 1937–1939, 
polsko-francuska misja archeologicz-
na pod kierownictwem prof. Kazimierza 
Michałowskiego prowadziła prace wyko-
paliskowe. Wiele eksponatów odkrytych 
podczas tej ekspedycji znalazło się w Mu-
zeum Narodowym w Warszawie.
Do przystani portowej na Nilu wraca-
my dorożką zaśmieconymi ulicami Edfu. 
Tym razem bez większego pośpiechu. 
O tej porze dnia na ulicach jest w miarę 
spokojnie. Życie w  mieście zaczyna oży-
wiać się w  godzinach popołudniowych, 
aby osiągnąć szczyt w  godzinach wie-
czornych, po zachodzie słońca.

Edfu

Po zaokrętowaniu się na statku płyniemy 
w dół Nilu w kierunku Luksoru.

Mieczysław LAWER
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Pisząc o  zasługach Carla Grossera 
na rzecz rozwoju Kowar, nie moż-
na pominąć osiągnięć jego syna 

Karla Grossera, architekta z  Wrocławia. 
Jego liczne budowle realizowane głównie 
na prywatne zamówienia, ze względu na 
swój niepowtarzalny styl do dzisiaj budzą 
zachwyt współczesnych znawców tematu.

Urodził się 3 listopada 1850 r. w Kowa-
rach. Swoje dzieciństwo wraz z  rodzeń-
stwem spędził w rodzinnej willi Neumühle 

(obecnie budynek przy ul. Grabskiego 4). 
Willa położona była na terenie zakładu 
drzewnego założonego w  1840 r. przez 
ojca, sławnego wówczas cieślę i  snyce-
rza Carla Grossera. Ojciec widział w nim 
swojego następcę, dlatego od najmłod-
szych lat zapoznawał syna z  tajnikami 
swojego zawodu.

Karl ukończył szkołę powszechną w Ko-
warach, pobierając w  tym czasie lek-
cje rysunku u  Ernsta Knippla, sławnego 

malarza i  miedziorytnika. Twórcę tzw. 
kowarskiej szkoły litografii i  właścicie-
la własnej oficyny wydawniczej. Nauka 
u  tak wybitnego i  cenionego mistrza li-
tografii przyniosła owoce w przyszłej ka-
rierze zawodowej uzdolnionego plastycz-
nie ucznia. W roku 1862 Karl zamieszkał 
we Wrocławiu, gdzie rozpoczął naukę 
w Szkole Realnej na Międzymurzu. Szko-
ła ta, w  której uczono przedmiotów ści-
słych była kolejnym krokiem na drodze 

Kowarzanin 

KARL GROSSER (1850–1918) 

największym mistrzem budowlanym 

Śląska przełomu XIX i XX wieku

Szpital Wysoka Łąka
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edukacji syna w planach ojca na swojego 
następcę. W roku 1867 Grosser zakończył 
edukację i powrócił do Kowar, gdzie da-
lej kształcił się w zakładzie ojca, poznając 
tajniki ciesielstwa. W tym czasie, po zda-
niu egzaminów czeladniczych, przeniósł 
się do Brzegu, gdzie zapisał się do Szkoły 
Rzemiosł, którą ukończył w wieku 19 lat. 
Szkoła ta ze względu na charakter zajęć 
okazała się doskonałym przygotowaniem 
do studiów na uczelniach technicznych 
i stała się dla niego jak gdyby „glejtem’’ do 
dalszego kształcenia w berlińskiej Akade-
mii Budowlanej. Kiedy młody adept roz-
począł tam naukę, szybko zorientował się, 
że uczelnia prowadzi przestarzały tryb 
nauczania, oparty na wzorcach z począt-
ku XIX wieku, kiedy to trendy w  archi-
tekturze i  ornamentyce wyznaczał Karl 
Schinkel (1781–1841). W  konserwatyw-
nej uczelni nie uwzględniano zmian, ja-
kie zachodziły w  architekturze na prze-
strzeni lat. W związku z czym po dwóch 
latach nauki Karl opuścił uczelnię i  ob-
rał inny tryb nauki oparty na praktyce we 

wrocławskiej pracowni architektonicznej 
o  nazwie Kayser & Grossheim. Pracow-
nia ta cieszyła się dużym powodzeniem 
na rynku budowlanym, ponieważ propa-
gowała będącą wtedy w modzie stylistykę 
neorenesansu włoskiego. W stylu tym wy-
korzystywano drogie materiały budowla-
ne. Utalentowany w  rysunkach Grosser 
został szybko doceniony i z dużym powo-
dzeniem realizował się przy projektowa-
niu i kierowaniu pracami wykonawczymi. 
Praca w  tak wziętej pracowni zaowoco-
wała wieloma nowymi znajomościami 
i kontaktami, które otworzą w przyszłych 
latach Grosserowi drogę do jego zawrot-
nej kariery.

W roku 1873 następuje krach na giełdzie 
wiedeńskiej, co również staje się odczu-
walne w Niemczech. Z uwagi na brak no-
wych zleceń młody asystent musiał wrócić 
do Kowar. Jest to okres, w którym zmar-
ła jego matka. W  wolnych chwilach po-
maga ojcu przy realizacji różnych projek-
tów, w  tym przy budowie willi Richarda 
Kramsta na obrzeżach Jeleniej Góry. Po 

pewnym czasie ojciec zdaje sobie spra-
wę, że syn celuje nieco wyżej niż przeję-
cie po nim obowiązków mistrza ciesiel-
skiego, dlatego finansuje jego podróż do 
Włoch. Tam Karl w asyście starych kole-
gów po fachu pracował, „szkicując i  ko-
piując dzieła dawnych mistrzów’’. 

Kolejny etap w  swojej karierze zawo-
dowej związał z  Heinrichem Brostem 
(1845–94), który w 1877 namawiał go do 
współpracy w  końcowym etapie budowy 
Śląskiego Muzeum Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu. Architekt z  Kowar przystał 
na współpracę, założył z  nim spółkę ar-
chitektoniczną o  nazwie Atelier Brost & 
Grosser, która działała przez 17 lat i przy-
niosła obu architektom ogromny sukces. 
Brost przyjął na siebie sprawy techniczne 
a Grosser, będąc uzdolniony plastycznie, 
zajął się stroną artystyczną przy realizacji 
kolejnych licznych zleceń budowlanych. 
Ukończony wyżej wspomniany gmach 
w  1880 roku przyniósł spółce rozgłos 
i duży prestiż na wrocławskim rynku ar-
chitektonicznym. Ożywiona gospodarczo 

Charottenheim, obecnie Pałac Margot – Karpacz



14

K U R I E R  K O W A R S K I  /  H I S T O R I A

po wojnie z  Francją Stolica Śląska daje 
odpowiedź, dlaczego Grosser postano-
wił osiąść na stałe we Wrocławiu. Dobrze 
prosperująca spółka z  dużym powodze-
niem bierze udział w projektach konkur-
sowych, zdobywając liczne medale, wy-
różnienia i  nagrody finansowe. Spośród 
189 pracowni, jakie brały udział w projek-
towaniu Reichstagu, ich projekt dostał się 
do finału.

W  latach 1883–85 wspólnie realizu-
ją liczne zamówienia na budowę domów 
mieszkalnych przy ul. (obecnie) Powstań-
ców Śląskich we Wrocławiu. W tym czasie 
są autorami domu letniskowego w Szklar-
skiej Porębie (Marysin). W roku 1884 wy-
grali konkurs na Pasaż św. Piotra i Pawła 
na placu Katedralnym w Legnicy. Pasaż 
ten zaliczany jest obecnie do najpięk-
niejszych budowli Dolnego Śląska. Sami 
twórcy po jego ukończeniu uznali go za 
przełomowy w  dotychczasowej karierze 
zawodowej.

Kolejne lata drugiej połowy XIX w. były 
dla spółki bardzo pracowite i owocne. Na 
ul.(obecnie)Kościuszki, Ofiar Oświęcim-
skich, Piłsudskiego i Świdnickiej powstają 
domy mieszkalno-usługowe. Do najbar-
dziej imponujących projektów w dorobku 

spółki zaliczyć trzeba kompleks handlo-
wo-hotelowy Monopol na ul. Świdnickiej. 
Budowlę ukończono w 1894 roku. W tym 
też roku spółka kończy swoją działalność 
z uwagi na śmierć Heinricha Brosta.

Do 1918 roku K. Grosser pracuje sa-
modzielnie. Przez kolejne lata podejmu-
je liczne zamówienia głównie na terenie 
Wrocławia. W  roku 1899 kończy Kom-
pleks Wypoczynkowy oraz kościół św. Jó-
zefa w Świeradowie Zdroju. Rok później 
projektuje Kaplicę św. Rodziny w  par-
ku w Cieplicach Zdroju oraz obserwato-
rium meteorologiczne na Śnieżce. W roku 
1905 z  jego udziałem powstaje budynek 
zwany Łazienkami Marii (Marienbad) 
w  Cieplicach Zdroju. W  tym czasie roz-
budowuje sanatorium przy ul. Jeleniogór-
skiej 14 w Kowarach. Jest również auto-
rem sanatorium na Wysokiej Łące (Hohe 
Weise) wraz z  przyległymi budynkami, 
sanatorium dla żon oficerów Charlotten-
stifft (budynek przy ul. Jeleniogórskiej 
16a) oraz Charlottenheim od imienia fun-
datorki księżnej von Sachsen-Meiningen, 
obecnie hotel Margot przy ul. Wielko-
polskiej 4 w Karpaczu. Za projekt cerkwi 
w Sokołowsku w 1901 roku otrzymuje ro-
syjskie odznaczenie order św. Stanisława 

III klasy. Za liczne projekty, jakie powsta-
ły do 1906 roku, Cesarz nadał architekto-
wi z Kowar najwyższy tytuł królewskiego 
radcy budowlanego. W  roku 1907 nad-
zoruje wznoszenie kościoła dla parafii 
ewangelicko-augsburskiej w  Karpaczu. 
Ze względu na szczupłe fundusze władz 
Jeleniej Góry w 1912 roku za darmo pro-
jektuje i sprawuje osobisty nadzór nad bu-
dową Muzeum Karkonoskiego, składając 
tym samym rodzinnym stronom hołd ko-
warzanina.

Jedną z ostatnich jego budowli był dom 
wypoczynkowy dla członków niemiec-
kich cechów rzemieślniczych, ukończony 
w 1914 roku w Szklarskiej Porębie. Pod ko-
niec życia w 1918 roku Grosser pracował 
nad planami parku na wzgórzu Karpat-
ka w Karpaczu, gdzie jego ojciec wzniósł 
kolonię domków (Alexandrinenbad). Nie 
zdążył jednak ukończyć prac, ponieważ 
w wyniku ciężkiej choroby płuc zmarł we 
Wrocławiu 10 grudnia 1918 roku. Pocho-
wany został na cmentarzu przy ul. obec-
nie Ślężnej.

Fryderyk Pacak 
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