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KARATE
W KOWARACH
TEATRY, TEATRY!

Rada Miasta
wraz z Burmistrz
Elżbietą Zakrzewską
życzą Państwu
zdrowych wesołych
świąt oraz szczęśliwego
nowego roku 2020

DROGA
TYGRYSA
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WSTĘPNIAK
Mija kolejny rok naszego życia i kolejny piętnasty już rok wydawania przez nas Gazety
Kowarskiej. Choć nazwa się zmieniała – przez
pewien czas nazywaliśmy się Slołsity Gazeta
Kowarska – to jednak nasze cele ciągle są takie same. Chcemy pokazywać ludzi, którzy
u nas mieszkają, chcemy pomagać w budowaniu lokalnych wspólnot i lokalnej tożsamości.
Dobrze, że wciąż, wraz z częścią gazety prowadzoną przez Stowarzyszenie Miłośników Kowar (Kurier Kowarski), ukazujemy się w wersji
papierowej. To sprawia, że w sposób trwalszy
niż media społecznościowe dokumentujemy
naszą społeczno – kulturalną historię.
W obecnym numerze GK obchody 40-lecia
Karate w Kowarach kończymy wywiadem
z Adamem Peczeniukiem. Każdy publikowany przez nas artykuł o karate w jakiś sposób
nawiązywał do tej charyzmatycznej postaci znanej nie tylko przez adeptów sekcji Shotokan. Pan Adam opowie nie tylko o sporcie,
ale i o pierwszych w Kowarach jeansach, o kowarskiej straży miejskiej w stylu naprawdę
godnym pozazdroszczenia. W numerze będzie też o bardzo prężnie rozwijającym się
kowarskim życiu teatralnym. Z jednej strony
bywają u nas gwiazdy telewizji, a z drugiej
nasz Teatr 55 poszerza grono lokalnych aktorów-amatorów. Będzie o naszym rosnącym
w siłę i internetowe zasięgi projekcie „Ocalmy Pamięć Karkonoszy!”, będą pożegnania,
podsumowania, a i felietonu nie zabraknie.
Zapraszam do lektury.
Szanowni Państwo w imieniu całej Redakcji Gazety Kowarskiej życzę Wam radości
w Święta, szczęścia, zdrowia i wiele energii
w Nowym Roku.
Dariusz Kaliński
PO red. naczelnego

KOWARSKI DUCH KARATE
CIĄGLE ŻYWY
Wystawą zdjęć osobistych „Nasza przygoda z Shotokan” zakończyły
się obchody 40-lecia działania w Kowarach sekcji karate.
Na wernisaż przybyło kilkadziesiąt osób związanych z kowarska sekcją, aby obejrzeć zdjęcia z prywatnych zbiorów Adama Peczeniuka, Janusza Piepiory, Grzegorza
Truchanowicza, Adam Urody, Iwony Loch, Zbigniewa Piepiory. Jedną z atrakcji spotkania, oprócz wspomnień, była niespodziewana, karkołomna prezentacja szpagatu, wykonana przez jednego z byłych trenerów klubu, byłego burmistrza Kowar
Dariusza Rajkowskiego. Mimo tego, że nie ćwiczy on już karate, nadal – jak widać –
pozostaje w dobrej formie. Z tak wyrafinowanej figury udało mu się samodzielnie
wstać i o własnych nogach wrócić do domu. Jak to mówią „czym skorupka za młodu...” to i na potem zostaje.
Jubileusz, choć przy innej okoliczności, uczcili też młodsi, obecnie ćwiczący kowarscy karatecy. Podczas Międzynarodowego Turnieju Karate Polish Open – Legnica 23.11.2019 zdobyli 6 medali. Jeden złoty, jeden srebrny, cztery brązowe. Jak widać,
duch karate w młodym (i starszym) pokoleniu nie zanika.
Wystawę można oglądać do 10 stycznia 2020 w sali wystawowej MOK w Kowarach.

Dariusz Rajkowski mimo upływu lat nie traci formy
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Zachęcamy do odwiedzenia wystawy i opisywanie zdjęć (data, miejsce, wydarzenie)

JUBILEUSZ

KOWARSKIEGO

ARTYSTY

Podczas uroczystej Barbórki, która odbyła
się 4 grudnia 2019 roku, nasz kowarski artysta Roman Tryhubczak otrzymał z rąk wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Marka Obrębalskiego
srebrną Honorową Odznakę Zasłużony
dla Województwa Dolnośląskiego. W tym
roku pan Roman obchodził 50-lecie swojej pracy twórczej. W ramach obchodów
tej rocznicy Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach wydał okolicznościowy kalendarz
na rok 2020 z reprodukcjami jego obrazów
przedstawiających drzewa Bukowca. Obrazy wykonano w technice gwaszu (farba wodna z domieszką kredy oraz gumy
arabskiej). Kalendarz można kupić w biurze MOK w Kowarach – cena 25 zł.

Wernisaż wystawy 500+6

POMAGAJĄ NIE TYLKO W ŚWIĘTA
Wigilia dla samotnych, kiermasze przedświąteczne, wystawy twórczości kowarzan
„500+” to tylko niektóre z akcji inicjowanych i organizowanych przez kowarskie koło
PKPS. Zaangażowanie wolontariuszy, prócz pomocy najuboższym i potrzebującym,
integruje społeczność i pozwala uwierzyć w szlachetność i bezinteresowność.
Przed świętami tradycyjnie już odbędzie się wigilia dla samotnych, nie byłoby jej,
gdyby nie Panie z kowarskiego PKPS-u z Krystyną Konieczną na czele. Wydarzenie
to co roku jednoczy wiele osób – gości, którzy zasiadają przy stolach, wolontariuszy, którzy spotkanie przygotowują i ludzi dobrej woli, którzy sponsorują posiłek.
Inicjatywa ta ma wymiar prawdziwie chrześcijański, co w czasach komercjalizacji
świąt, wydaje się bezcenne. Ci, którzy mogą, dzielą się z tymi, którzy tego potrzebują – bardzo krzepiące i godne naśladowania.
Podobny wymiar mają przedświatene kiermasze organizowane przez wolontariuszy PKPS. Panie pieką ciasta, gotują bigos, robią pierogi, a dochód ze sprzedaży przekazują na pomoc potzrebujacym. Ponadto, dla lokalnych rękodzielników, impreza
jest okazją do zaoferowania swoich wyrobów. Co roku podczas kiermaszy można
kupić świąteczne kartki, ozdoby, wypieki i inne produkty.
Tradycyjnym już wydarzeniem organizowanym przez panią Krystynę Konieczną
i jej zespół są wystawy twórczości kowarzan. W tym roku po raz siódmy w domu
kultury swoje prace zaprezentowali artyści i rękodzielnicy w Kowar i nie tylko, bo
pojawili się także twórcy z okolic i Jeleniej Góry.
Bywalcy wernisaży i spektakli odbywających sie w Miejskim Ośrodku Kultury przyzwyczaili się też do tego, że imprezom tym towarzyszy „bufet”, który zapewniają wolontariuszki PKPS. Za bardzo niewielkie pieniądze można zjeść przepyszne ciasto i napić
się kawy czy herbaty. Dochód ze sprzedaży zasila fundusz na pomoc potrzebującym.
Zangażowani w pomocowe działania robią swoje bezinteresownie i nie czekają na
pochwały. Niech ich wysiłki będą dla nas wszystkich inspiracją, szczególnie w ten
świąteczny czas.

kalendarz Drzewa Bukowca
…to narracja obrazami
które można oglądać jak stare fotografie
tyle że stworzone barwną pamięcią
gwaszy i temper
to zapis miejsc Bukowca
w przestrzeni i historii krajobrazu
w przemijających porach roku
i latach przemijających
to wreszcie opowieść o historii
kiedyś niewinnie poczętej
kiełkującym żołędziem
orzechem lub pestką
czy wirującym w przyszłość
skrzydlakiem klonu
z zapisaną genetycznie przeszłością…
Roman Tryhubczak
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Gazeta Kowarska / Z GABINETU PANI BURMISTRZ ELŻBIETY ZAKRZEWSKIEJ

W gabinecie
Pani Burmistrz
– Minął rok od Pani wyboru na stanowisko burmistrza Kowar. Jak
by Pani podsumowała ten rok – rozczarowania i miłe zaskoczenia.
– Największym problemem dla całego urzędu to jest brak kadry
specjalistycznej. Tak urząd, jak i wszystkie jednostki organizacyjne mają ten sam problem. Brak jest wysokiej klasy specjalistów,
a to jest związane z tym, że urząd i każda jednostka miejska płaci według określonych tabel i nie może płacić tak jak prywatni
przedsiębiorcy. I dzieje się tak, że jak mamy lepszego fachowca to
po jakimś czasie nam go podkupują, dają podwójna pensję albo
nawet potrójną. To jest takie duże, może nie rozczarowanie, ale
zaniepokojenie, że taka sytuacja się zdarza.
– Ktoś ostatnio policzył, że w ciagu roku zwolniło się z UM w Kowarach 14 pracowników, czy w związku z tym są problemy kadrowe?
– I tak i nie. Jest duża rotacja, ale ona wynika nie ze względu, że
ktoś nie chce pracować, ale były zmiany miejsca zamieszkania,
były też rezygnacje dlatego, że praca w urzędzie jest bardzo trudna a zarobki nie są duże. I w przypadkach, które znam, pracownicy idą albo do firm prywatnych, albo do większych miast do
pracy w administracji – tam gdzie dużo więcej płacą. W tej chwili mało jest takich osób, które przywiązują się do miejsca, raczej
przywiązują się do odpowedniego poziomu wynagradzania. I to
jest to. Niestety, płaca w urzędzie w Kowarach, jak się porozmawia z ludźmi, jest jedną z najniższych w powiecie jeleniogórskim.
– A miłe zaskoczenia z minionego roku?
– Bardzo miłym zaskoczeniem i sukcesem jest pan Tomek. Zaryzykowałam, powołałam inżyniera miejskiego, czyli człowieka od
zielni miejskiej i to jest strzał w dziesiątkę. To jest wielki sukces
tego miasta, bo on zmienia wizerunek Kowar. Jestem z tego bardzo zadowolona. Zaryzykowałam, bo to trochę było takie dziwne,
że pracownik administracji zajmuje się zielenią, układa kwiatki.
To było takie dość... dziwne, ale fajnie wyszło.
– Przyszły rok. Co nas czeka dobrego i trudne wyzwania na przyszłość.
– Przyszły rok będzie bardzo trudny, a następny jeszcze trudniejszy. Trudny bo, o tym się jeszcze głośno nie mówi, dużo rzeczy podrożeje. Opłaty będą wyższe. Wprowadzenie ustawy o segregacji
śmieci spowoduje bezwzględnie wzrost opłat. One już są wysokie
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– tak twierdzą mieszkańcy – a bedą dużo wyższe. Dlatego musimy
się wszyscy nauczyć, jak segregować i jak to robić dobrze. Druga
sprawa to to, że na pewno pójdą do góry opłaty za wodę i ścieki,
dlatego że KWSiK z takim wnioskiem wystapiło. Niedługo Wody
Polskie, najprawdopodobniej, tę propozycję zaakceptują i te opłaty wzrosną. Wszystkie materiały budowlane podrożały i to się odbija na ilości inwestycji, które mogą być prowadzone. To są rzeczy
złe. A dobre? Dobre jest to, że zaczynamy patrzeć w przyszłość.
Bardzo się cieszę, że za kilka dni rusza w Kowarach Klub Seniora,
czyli takie miejsce dla osób, które są już na emeryturze. Miejsce,
gdzie będą się one mogły spotykać, gdzie ta aktywność będzie fajna – z jednej prostej przyczyny – bardzo dużo mądrych ludzi jest
na emeryturze, maja ogromne doświadczenie i chcą się nim dzielić. Myślę, że szkoła Lema przez to również zyska, bo będą spotkania wielopokoleniowe i będą się uczyli młodsi od starszych, ale
też i starsi od młodszych. Klub wyposażamy w kilkanaście komputerów, z których będa mogli korzystać starsi mieszkańcy – robić przelewy, poczuć się bezpiecznie w sieci niwelując ryzyko, że
mogą paść ofiarą oszustwa. Młodzież będzie im w tym pomagać,
ale i sam klub będzie uczył obycia z nowymi technologiami. Jestem też zachwycona tym, że mamy tak piękne przedszkole. Mamy
nową panią dyrektor przedszkola, na razie tylko na rok, ale mam
nadzieję, że zostanie ona pozytywnie odebrana przez mieszkańców tak, jak została przyjęta przez rodziców. Mamy wyremontowane bezpieczne przedszkole. Teraz prowadzimy rozmowy z Wojewodą na temat przejęcia terenu po policji – tego przyległego do
przedszkola. Czy się uda, nie wiadomo. Uważam, że jeśli nie będziemy mogli rozebrać stojącego tam budynku po komisariacie,
a wszystko wskazuje, że konserwator zabytków nie wyrazi na to
zgody, to nas na remont nie stać i na pewno nie przejmiemy tej
nieruchomości. Natomiast samo przedszkole wygląda bajecznie
i to jest fajna sprawa. No i największym chyba osiągnięciem tego
roku były budżety obywatelskie.
– Koniec roku to czas planów, postanowień, zamiarów realizacji
marzeń. Jeśli Pani teraz zamknie oczy i wyobrazi sobie Kowary
za 4 lata, to jak one będą wyglądały?
– Chciałabym, żeby większość substancji komunalnej została oddana w prywatne ręce. Osoby prywatne zupełnie inaczej podchodzą do swojej własność. Chciałabym, żeby estetyka miasta
się zmieniła . Chciałabym, żeby Kowary były miastem ukwieconym, zadbanym i czystym, żeby ulice Waryńskiego i Ogrodowa to
była taka wizytówka Kowar – jak 1 Maja. To jest moje marzenie.
– Dziękujemy za rozmowę.

Budynek dawnego komisariatu policji w Kowarach
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SŁODKO–GORZKO
Ludzie lubią ponarzekać, bo to właściwie
do niczego nie zobowiązuje, pozornie...
Narzekanie jest jak przypadkowa rozmowa o pogodzie dwóch
przypadkowych osób, w przypadkowej sytuacji, gdzieś między
sklepem a klatką schodową, skąd wyłania się widok na Śnieżkę. Szczyt karkonoskich gór, w które ściągają masy turystów,
z roku na rok coraz większe. Trzy lata prowadzenia „Alchemii”
i to, o czym mówią nam ci przybysze z czterech świata stron,
jest inspiracją dla tego tekstu.
A to, o czym mówią, jest światłem w długim i ciemnym, wilgotnym, chłodnym i nieprzyjemnym tunelu, jak ten kowarski
pod drogą głodu, czy to nie ironia losu?
Jednak każdy, kto zatrzymuje się w naszym mieście, zawsze
ulega magii tego miejsca. Ciężko spotkać się z negatywnymi
opiniami, chyba że to po prostu ludzie niezadowoleni z natury, wiadomo. Mimo przychylności odwiedzających, miasto
ma swoje mankamenty, jak każde, jak wszędzie, ale nie o tym
dzisiaj.
Często pada pytanie „z czego tutaj ludzie żyją?”, więc odpowiadam – turystyka, gastronomia, kilka firm z taśmami produkcyjnymi, zakłady przetwórstwa drzewnego... Trochę jak
Alaska, tylko trochę cieplej. „Pięknie tu macie, nie wykorzystujecie chyba potencjału.” – takim sugestiom trudno się sprzeciwić. Zawsze kontruję to w taki sposób: że to jednak tutaj Państwo śpią, więc coś się jednak dzieje.
Bo dzieje się, i to widać gołym okiem. Mówi się, że centrum
piękne, ale reszta zaniedbana. A gdyby odwiedzić Wrocław,
wygląda to identycznie, nawet na większą skalę, slumsów nie
brak. Pod pewnymi względami na pewno górujemy nad otaczającymi nas kurortami.
Drogi. Można tu wjechać na wiele sposobów, nie korkując się
w sznurze aut, nie czekając jak skazaniec na ostatni ruch kata.
Choć już miewamy problemy z brakiem miejsc parkingowych.
Spokój. Tu nie stoi hotel na hotelu jak na polskiej plaży parawan na parawanie.
I to są słowa osób, które wpadają na kawę, znaleźli nas w Google, czy gdzieś tam w meandrach internetu. No i rozmawiamy, mniej, lub więcej, zależy czy to jeden stolik gości, czy nawał osób i nie wiadomo w co ręce wsadzić, wtedy na gadki nie
ma czasu. Dramaturgia wzrasta, widać po naszych minach, że
jesteśmy właśnie zakopani w pracy...
Weekendy świąteczne, te długie wyglądają tak, że to turyści
generują nasz obrót, niczym w mitycznym Karpaczu. Wegetarianie, weganie, bezglutenowcy, itp. Karpacz, który nas ukształtował, poza swoimi pozytywnymi wpływami na region, pokazuje poniekąd, w którą stronę nie iść.
Można uczyć się od lepszych, nie starać się być nimi i przy
okazji nie mieć kompleksów. Świat jest mały. Stać nas, by pokazać w lokalu światowy poziom parzenia kawy, przyrządzania
szarpanej wieprzowiny, tak jak robi się to w USA, kolebce tego
przysmaku. Internet daje wiedzę chętnym do nauki i mającym
ambicje niezależnie od miejsca zamieszkania. Właściwie przy
dobrej organizacji mogę w ciągu jednej doby polecieć do Londynu, zjeść niesamowite rzeczy i wrócić. Kowary nie są więc

Maks Wójcik

prowincją świata i zadupiem bez przyszłości. Zmiana życia,
jego organizacji, sposobu myślenia o tym, co nas otacza, zaczyna się w człowieku, wewnątrz, a buc bucem będzie, nawet we
wspomnianym wcześniej Londynie. Mamy spokój, którego zazdroszczą nam ci, którzy uciekając z metropolii, kupują tu ziemię i budują dom, by w swoich czterech kątach złapać oddech
i być człowiekiem, który z naturą ma naprawdę po drodze...
My, jako mieszkańcy, szczególnie ci, którzy widzieli, jak to miasto upada po zmianie systemu, mamy łby zakute beznadzieją. Nie umiemy być dumni z tego, co nas otacza, nie mowię tu
o jakiś kamienicach z ładną elewacją, a raczej górach, lasach,
ścieżkach, strumykach, świeżym powietrzu i potencjale do wykorzystania. Potrzeba nam zmiany mentalności, osób które nie
boją podjąć się działań i dadzą przykład innym, że można. I bynajmniej nie chodzi tu o robienie biznesu. „Alchemii” nie prowadzi biznesmen, inwestor, a zwykła dwójka osób, która z pasji do jedzenia i picia zrobiła sobie sposób na życie.
Mówię o korzystaniu z możliwości miasta w taki sposób, by
chociaż być szczęśliwym w miejscu, w którym się żyje, a tego
żadna władza nam w 100% nie zapewni. Może tylko wspomóc.
Jeśli twierdzisz, że się u nas nic nie dzieje – zrób coś. Cokolwiek.
Jeśli człowiek potrafi zająć się sobą, nie potrzebuje, żeby coś
działo się obok, a wręcz odwrotnie. Narzekanie na otaczającą
rzeczywistość zobowiązuje do działania.
Turyści lubią to miasto. My sami nie.
Alchemia (+ Nat Giemza)
REKL AMA

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
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DROGA
TYGRYSA

Pierwszy trener wielu adeptów kowarskiego karate. Członek założyciel Klubu Piwosza –
autor hymnu piwoszy śpiewanego na corocznych zjazdach Klubu Piwosza. Komendant kowarskiej straży miejskiej, fotograf. Człowiek owiany legendą, przystojny, dowcipny, inteligentny przedstawiciel bananowej młodzieży lat 60. Właściciel pierwszych w Kowarach
jeansów i chyba jedynego w Kowarach samochodu marki Wartburg zakupionego w Pewexie. W luźnej rozmowie o historii, życiu w komunie i potem, fragmentami w bajkowej
formie, opowie
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Adam Peczeniuk.

Gazeta Kowarska / TEMAT WYDANIA
(RED) – Adamie, jakie były początki twojej fascynacji karate, czyli twoja droga
Smoka :)
(Adam Peczeniuk) – Moja Droga Smoka???
Noooo… bo już myślałem, że nigdy nie
padnie to pytanie. Dziękuję!
Oooo…to było wiele, wiele lat temu…
Samotnie szedłem jakąś drogą. Robiła
się szarówka. Droga zaczęła zagłębiać
się między drzewa i zrobiło się mroczno…
Trochę zwolniłem… Było coraz więcej cieni… W pewnej chwili na drodze zobaczyłem dwa czerwone światełka.
– Fiat 126 „Py”? – pomyślałem, sądząc, że
to tylne światła „Malucha”. Zrobiłem jeszcze kilka kroków i zatrzymałem się jak
wcementowany. NA DRODZE – NA TŁUSTYM ZADZIE – SIEDZIAŁ SMOK! Długim,
jaszczurczym ogonem walił się nerwowo
po bokach, przyglądając się mi uważnie,
a „czerwone światełka” to były jego czerwone, świdrujące mnie ślepia! Mordziasty, z wielkim brzuchem i dziwacznym
grzebieniem na łbie, przysiadł na zadzie
i tylną łapą drapał się pod pachą. Ta „pacha” dawno myta nie była. Zalatywało...
Zdobyłem się na odwagę i podszedłem
w jego kierunki ze cztery kroki. Smok rozdziawił pysk i przekręcił głowę na bok.
W paszczy błysnęła biel zębów. Z rozwartego pyska kapała ślina. Od niej stare, zżółkłe liście na ziemi skwierczały i dymiły... Dziwił się?
Skłoniłem się i czekałem. Smok milczał. Pazur tylnej nogi wsadził w nozdrze i intensywnie wiercił w nosie, przewracając z lubością ślepiami… Na coś trafił. Wyciągnął
to z nosa na długim pazurze, uważnie się
przyglądając. To-to wyglądało jak wielka,
żółtobrązowa meduza... Patrzył ciekawie,
aż zsunęła się z pazura i z mlaśnięciem spadła na ziemię. Zaskwierczało…
I wtedy przyszło na mnie olśnienie!
Smok! Smok na drodze! Przecież to Droga
Smoka..! Droga Kung Fu! Droga Pawła K.
(Ustawa o ochronie danych osobowych)
z Wojkowa! Droga, którą będzie szedł,
i przy której zamieszka.
A ja... przecież szukam Drogi Tygrysa….
nie Smoka... Tygrysa, który jest symbolem karate Shotokan!
Skłoniłem się raz jeszcze i powiedziałem:
– Wybacz, Smoku, ja… ja drogi pomyliłem…
Smok przymknął jedno z czerwonych ślepi.
Znów wetknął długi pazur do nosa i stwierdził:
– Wreszcie się połapałeś, że to droga Pawła K? (Ustawa o ochronie danych osobowych). Zawracaj!

Odwróciłem się i poszedłem z powrotem.
Smok siedział na tłustym zadku i drapał
się po brzuchu. Nikomu nic do tego. Przecież siedział na swojej Drodze Smoka...
No, a serio to tą sztuką zainteresowałem się na początku lat 60. U kolegi natknąłem się na jakiś numer „Sportowca” (ilustrowany tygodnik), gdzie była
ledwo wzmianka opatrzona paroma
zdjęciami demonstrującymi dłoń i stopę w czasie zadawania różnego rodzaju
uderzeń i parę właściwie nic nieznaczących zdań z gatunku baju-baju. Zafascynowało mnie to, choć treści tam żadnych
nie było, a Japonia w epoce „Kwitnącego
Gomułki” dla chłopaka z tak głębokiej
prowincji była dalej niż Księżyc.
Ale wtedy coś z tych napisanych tam kilku zdań i paru zdjęć utonęło we mnie
i już zostało.
A że zostało, przekonałem się o tym blisko 15 lat później, gdy w Kowarach pojawiła się możliwość uczenia się tej sztuki.
Powiedzmy szczerze – byłem już stary
koń, bo już po trzydziestce i wśród chłopców, którzy przyszli na pierwsze zajęcia,
wyglądałem jak upiór z innego wymiaru.
Ale zostałem. Podobało mi się. Gdzieś
z daleka, tak bardzo delikatnie, aż nie
wiadomo, czy na pewno, zapachniało
Starą Japonią...
– Obozy w Łagowie w Twoich wspomnieniach...
– Absolutnie fantastyczne miejsce! Mowa
oczywiście o Łagowie Lubuskim, którego
urodę zauważyli i natychmiast wykorzystali zakonnicy Zakonu Joannitów – budując tam piękny zamek z wieżą – oraz reżyser Jan Rybkowski, który już w 1955 kręcił
tam plenery do wojennego filmu „Godziny nadziei" z plejadą polskich aktorów.
Plenery były kręcone za kinem „Świteź”
w bukowym lesie w stronę cmentarza,
na jeziorze, pod zamkowym murem od
strony Bramy Polskiej i parę scen we wnętrzu zamku.
Łagów miał niepowtarzalną atmosferę
i urok, gdzie pięknie było nawet w czasie
deszczu. Corocznie przyjeżdżali wciąż ci
sami ludzie, oczarowani urokiem miejsca.
Obozy sportowe w Łagowie to prawie
„rozdział w życiu”. Choć to tylko dwa tygodnie, jeździliśmy tam kilkanaście razy
– rok w rok. W ten sposób poznaliśmy
wszystkich mieszkańców Łagowa, których znać należało, a i częściej przyjeżdżających „obcych” – również. Mieszkańców Łagowa wspominam bardzo mile.

Pamiętam z pierwszego obozu
w Łagowie tzw służbowe
dresy (z klubu?), którym
sensei Janusz Piepiora nadał uroczystą
nazwę „dresy wyjściowe". Szpanowaliśmy
w nich na łagowskich deptakach zadając
szyku i lansując „sportową modę". Jak
wyglądały – wstydzę się powiedzieć, ale
ręczę słowem, że – dziś na grzbiet nie
założyłby ich najbiedniejszy (chwilowo
bezrobotny) kowarski Rom.

W Łagowie można było spotkać wielu
aktorów, szczególnie, gdy przyjeżdżaliśmy, jak kończyło się Lubuskie Lato Filmowe. Np. pan Jan Himilsbach zwykle
zostawał tam najdłużej – lubił biesiadować i rozsmakowywać się we wszystkich
nowych znajomościach. Cały Łagów go
znał, bo znajomości zawierał bardzo łatwo i chętnie. Nawet ze mną zawarł, choć
jego słowa powitania nie nadają się tu do
powtórzenia. Zabawnych historii w miejscu obozu sportowego młodzieży szkolnej było wiele. Ba, ale jak je dziś wyłuskać z pamięci??? Aha, przypomniała mi
się jedna rzecz. Tyle, że nie wiem, czy zabawna...

Po treningu – kąpiel – bez względu na pogodę.
Dobrowolna
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Nie wiem, który to był rok. Chyba jeden
z pierwszych obozów w Łagowie. Jechaliśmy wtedy z Kowar i Jeleniej Góry kursowym autobusem PKS i pociągiem. W którymś momencie „pociąg się skończył”
i trzeba było przesiąść się znów na autobus. Towarzystwo z tobołami, niektórzy zupełnie mali. Trzeba to dopilnować,
zapakować, policzyć. Ale jedziemy. Przychodzi (konduktor?) i domaga się zapłaty za kurs. Ten nie ma pieniędzy, tamten nie ma, ów również. Kupiłem więc
wszystkim bilety (a było nas ze dwadzieścia sztuk) i tak dotarliśmy do Łagowa.
Po paru dniach, półgębkiem i bardzo nieśmiało wspomniałem Kierownictwu Obozu o tych biletach, które fundowałem.
Ktoś z kierownictwa („Ktoś”! Ten co kasę
trzymał!) półgębkiem odpowiedział, że
„to się załatwi”. A chwilę później na Kierownictwo Obozu spłynęła błogosławiona, litościwa „Mgła Zapomnienia” i już
nikt, nigdy i nigdzie nie wspomniał o jakichś biletach.
Któregoś dnia zdarzyło się, że jeden
z chłopaków coś przeskrobał, ot,drobna rzecz, której dziś – na koloniach czy
obozie młodzieżowym – nikt nawet by
nie zauważył. Na naszych obozach pra-

Pod pomnikiem w mundurze Straży Miejskiej
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wo było jedno: „Pkt 1: Instruktor ma zawsze rację. Pkt 2: Jeśli instruktor nie ma
racji – patrz Pkt 1”.
Wziąłem więc chłopaka na bok i teatralnym szeptem oznajmiłem mu, że „czyn,
którego się dopuścił, będzie musiał odpracować na jutrzejszym treningu”.
Następnego dnia przed zaprawą poranną okazało się, że chłopaka nie ma na
zaprawie… Noooo… TO – JUŻ BYŁO PRZESTĘPSTWO – W WARUNKACH RECYDYWY!
Karatecy rozbiegli się go szukać. Okazało się, że go nie ma w obozie. Nie ma też
jego plecaka „ani żadnej rzeczy która
jego jest”. Widać w „rozmowie wychowawczej” z nim byłem tak przekonujący,
że nerwy mu nie wytrzymały. W środku
nocy (jak „jakaś ninja") cichutko się spakował i – nie opowiadając się nikomu –
wyjechał! Musiałem natychmiast zawiadomić telegraficznie rodziców (wtedy
komórki były tylko na węgiel i kartofle),
bo był nieletni, a na kierownictwie ciążyła za niego odpowiedzialność moralna i prawna.
Skończyło się szczęśliwie. Do domu dotarł bez uszczerbku. Ale na treningi nie
wrócił. Wyjechał za granicę. Mam nadzieję, że to nie z mojego powodu?

Towarzystwa Piwosz– Smakosz
– Prykosz ja nie założyłem, bo
stało się to „kolektywnie", ale jak
mawiali towarzysze – „podwaliłem podwaliny"
pod nie . Zebrałem jednego dnia o jednej godzinie
w piwiarni wszystkich znajomych piwoszy.
Mianowicie, rozesłałem anonimowo kilkadziesiąt
listów do znajomych (to miał być taki niby
dowcip) – a że zrobiłem to ja – niech świadczy
fakt, że tekst naszpikowany był terminami
obowiązującymi w karate, których znaczenia
jeszcze sam nie rozumiałem jak należy.
Nie przyznawałem się do tego dziesiątkami lat, bo
tak było zabawniej, choć dziwiło mnie, że nikt tego
nie skojarzył ze mną, choć większość wiedziała, że
w tej grupie byłem jedynym który uczył się karate.

– Jesteś znany ze świetnego stylu w mowie i piśmie. Studiowałeś polonistykę
był rok 1968, studenckie zamieszki i... ?
– Myślałem, że będziemy mówić o stylu karate.
A z tym „stylem”, który masz na myśli,
to mocna przesada, i proszę, nie wpra-
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wiaj mnie w zakłopotanie. Tyle, że znam
wszystkie literki, bo miałem niezłych belfrów języka polskiego a i przedmiot lubiłem, ale to żaden tam „świetny styl”.
Świetny styl to ma Wiesław Myśliwski autor np. „Widnokręgu”: „A czasu i tak nie
da się zatrzymać, czas ma za nic nasze
zdjęcia. Czas wręcz drwi z naszych zdjęć”.
Na Uniwersytet Wrocławski się nie dostałem. Jak pamiętam, napisali mi „z braku miejsc”. Może i z braku miejsc, bo konkurencja była niemała. Na jedno miejsce
23 czy 17 chętnych? Nie pamiętam. Ale
na pewno była to dwucyfrowa liczba. By
nie stracić roku, poszedłem na SN w Jeleniej Górze (to Studium Nauczycielskie),
po którym zostawało się nauczycielem.
Wcale mi się nie podobało, ale „jak się nie
ma, co się lubi – to się lubi, co się nie lubi” .
Kończył się semestr, trwała sesja a w Polsce się gotowało. Zdjęte z afisza „Dziady”
Dejmka z Holoubkiem w roli Konrada,
a w tle „pezetpeerowska nagonka antysemicka” . Dziś to mnie śmieszy, bo tak
naprawdę to żadnej nagonki nie było. To
znaczy była – natolińczycy (moczarowcy), czyli beton partyjny, czyli „chamy”,
urządzali nagonkę na „żydów”, czyli gomułkowców, czyli puławian. Czyli jedna
frakcja Żydów z PZPR robiła nagonkę na

drugą frakcję Żydów z PZPR. Kocioł, zadyma w dużych miastach. W Jeleniej Górze wystarczyły dwa gaziki MO pod akademikiem SN na Nowowiejskiej i, jeśli
nawet ktoś miał jakieś marzenia czy plany, to przestał je mieć. I wtedy w budynku uczelni pojawił się na ścianie napis:
PRECZ Z GOMÓŁKĄ! Zrobił się dym, bo
to akt antypaństwowy, a po dwóch czy
trzech dniach rektor już wiedział, kto to
ten malarz. Co prawda, dwóch nas było,
ale o drugim nie wiedzieli i tak zostało. Rektor poszedł mi na rękę i nie zrobił
z tego politycznej afery tylko chuligańskie zniszczenie ściany, a mogło byś SB,
prokurator i pewnie jakiś wyroczek. Zrobił mi łaskę i „tylko” skreślił mnie z listy
studentów. Była połowa marca. Trwała
chyba jeszcze sesja egzaminacyjna, a ja
miałem w kieszeni wezwanie i bilet kolejowy do Jednostki Wojskowej w Wałczu.
To była jedna z „najlepszych jednostek liniowych Paktu Warszawskiego i Okręgu
Pomorskiego”. Honory starszym stopniem wewnątrz jednostki oddawało się
krokiem defiladowym. Jak u Prusaków
za Wilhelma II! Myślę, że dziś w niektórych więzieniach rygor jest bez porównania lżejszy. W taki oto sposób zamiast
nauczycielem zostałem radiotelegrafi-

stą. „Titawę”(czyli alfabet Morse'a – dziś
w szyfrach już chyba nikomu i do niczego
niepotrzebny) pamiętam do dziś. A to już
50 lat, gdy wypuścili mnie stamtąd. Takich
jak ja było tam więcej. Osobiście poznałem czterech. Jeden był z Rzeszowa. Był
warszawiak. Pamiętam fajnego chłopaka
z Politechniki Wrocławskiej, którego szefem kompanii zrobili. Nawet dobrze miał.
Było ich pewnie więcej, ale kto by rozpytywał i po co? Zresztą, dowódcy drużyn
mieli zadanie węszenia. Nawet mi ich trochę było szkoda, bo musieli się bałwanić,
zadając żołnierzom pytania w rodzaju:
– A znacie obywatelu szeregowy, jakieś
elementy antysocjalistyczne?
– Nie znamy, obywatelu starszy szeregowy, my sami jesteśmy element antysocjalistyczny.
– Razu pewnego pisałeś pod pseudonimem w naszej Gazecie Kowarskiej – miałeś w związku z tym pewne nieprzyjemności. Opowiesz o tym?
– Pisało się, pisało…I jeszcze dziś się pisze (np. na Facebooku), gdzie „pewne nieprzyjemności” mam nieustannie. Wciąż
wisi na mnie blokada (z trzydniową przerwą) trwająca 82 dni. Rekord jakiś, czy co?
A, byle „pewne nieprzyjemności”, jak eu9
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femistycznie to nazywasz – MNIE – nie
zrażają. Nawet nie pamiętam tego incydentu w moim za długim życiu. Zresztą,
może to i lepiej.
– Czy to prawda, że w ciemnej komunie
lat 60. jako pierwszy w Kowarach miałeś jeansy?
– Nieprawda. I „nieprawdą jest, jakoby
moja żona była Żydówką. Ona jest tylko góralką ze Wzgórz Golan!”. Ja pierwsze jeansy miałem w 1970 roku! Ale za to
spodnie z kurtką! A to już była „wyższa
półka”. Kurtka była „Maverick” a portki „Lee”. I możliwe jest, że jako pierwszy
w Kowarach miałem jeansy „Lee”. To była
„duża rzecz”, ale „dla znawców”. Dlaczego my o jeansach gadamy? Żałuj, że się
później urodziłeś. Pożyczyłbym ci tego
kompletu do zdjęcia u Otka.
Dziś wątpię, by dwudziestolatek nie widząc etykiety, odróżnił np. „Riffle” od
„Levi Strauss”. A kto pamięta dolarowe
bony, pamięta Pewexy i Baltony, to i pamięta marki jeansów. Ale to już inne pokolenia. Kogo jakieś durne jeansy interesują? Dziś szpanem i miarą intelektu jest
rodzaj smartfonu, a jego siłą – cena. On
pierze, skubie kury, gotuje, guziki przyszywa i dziewczynę zastępuje.
– W latach 90. utworzono w Kowarach
straż miejską. Byłeś jej szefem i pamiętam nosiłeś taki duży pistolet – gazową replikę Magnum 44? Jak to było z tą strażą?
– Straż miejską w Kowarach utworzono
w 1992. Wtedy przyjąłem się do pracy i zostałem komendantem. Ale w stosunku do
straży miejskiej zawsze miałem uczucia
ambiwalentne.
By było „fajnie”, straż była potrzebna, bo
rozwiązywała np. konflikty sąsiedzkie
(ileż tego było!), zmusiła właścicieli do
usunięcia porzuconych (nawet w lesie!)
kilkunastu wraków aut. Przyczyniła się
w dużym stopniu do zmniejszenia ilości
dzikich wysypisk śmieci i zatruwania rzeki i wielu rzeczy, do których stworzono
straż miejską. Natomiast miało być „niefajnie” i moja zwierzchność domagała
się, by straż miejska głównie represjonowała finansowo mieszkańców – bo „kosztuje a nie zarabia!”. To, choć to może i dziwaczne, budziło moją niechęć i sprzeciw,
bo uważałem, że straż jest z miasta i dla
miasta, więc nie powinna być z mieszkańcami, a nie przeciwko nim. Wystarczy, że
od tego mieliśmy policję. Do tej roli zresztą był za mały stan osobowy i nierealne
było wykonywania WSZYSTKICH zadań,
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Gdyby dzwoniła Angelina Jolie – powiedzcie, że nie ma mnie w domu. Nigdy nie dzwoni?
No to co... Nigdy nic nie wiadomo.
				
M. Załucki

które stawialiśmy przed sobą i zachcianek, które miewali radni. A o powiększeniu stanu osobowego ani marzyć, bo
straż „nie zarabia”. W tym czasie policja,
aż się śliniła do tych pieniędzy, które miasto na straż wydawało.
Policja kombinowała na czternaście sposobów (a miała swoich ludzi we władzach
miasta), jak by tę forsę wyrwać. Wtedy sytuacja w kraju była taka, że policja miała
taką biedę, że nawet na benzynę im brakowało. Bulwersowało mnie jedynie trochę to, dlaczego, żeby policja miała lepiej,
ja mam mieć gorzej? W końcu, gdy miasto rozpędziło straż miejską, za te pieniądze jakiś czas opłacało jednego policjanta dodatkowo – a i tak nie na pewno.
Do dziś nie wiem, na ile poprawiło to bezpieczeństwo pani Scholastyki Nowak z ul.
Słonecznej? A, jeśli chodzi o broń straży
miejskiej – to straż była wyposażona w rewolwery gazowe Rohm. Magnum 44 nosił

za paskiem Charles Bronson w filmie „Death Wish” („Życzenie śmierci”).
– We wspomnieniach karateków jesteś
znany jako mistrz anegdot i ciętej riposty, może podasz kilka zabawnych historyjek, wmontujemy jako przerywniki do tekstu?
– Anegdota? To nie takie proste, przynajmniej dla mnie, przypomnieć sobie coś
choć trochę śmiesznego, patrząc w ekran
„komputra”*. Takie rzeczy przychodzą
najłatwiej, gdy jest gromada i wszyscy na
raz mówią. Ale tak nie będzie....
– Dziękujemy serdecznie.
Rozmawiał Dariusz Kaliński
Zdjęcia: Paweł Perłowski oraz z archiwum
Adama Peczeniuka i Janusza Piepiory.
*Od redakcji: Adam przeszedł operację gardła. Nie
może mówić. Na pytania odpowiadał mailowo.
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POŻEGNANIE
Z ZEZK
Chociaż listopad zawsze wydawał mi się najbardziej smętnym i melancholijnym miesiącem
w roku, za sprawą dużej dawki słońca oraz bardzo wielu różnorodnych wydarzeń listopad 2019
r., okazał się niezwykle ciekawy, zaskakujący
i dający zupełnie nową energię i perspektywy.
Właśnie w listopadzie, nie bez łezki w oku, zakończyłam 14-letni
okres pracy w Zarządzie Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach i zaczynam nowy etap w swoim życiu zawodowym. W tym
miejscu chciałabym bardzo podziękować za współpracę, wsparcie, realizację wspólnych przedsięwzięć wszystkim byłym Burmistrzom, Dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy, Instytucjom Kultury, Komendantowi Policji, byłym i aktualnym Radnym,
pracownikom Urzędu Miejskiego, członkom Społecznej Komisji
Mieszkaniowej, wszystkim obsługiwanym przez firmę Mieszkańcom, a przede wszystkim pracownikom ZEZK.
Zarządzanie nieruchomościami, wbrew pozorom, wcale łatwe nie
jest. Tak wiele różnych czynników trzeba wziąć przy tym pod uwagę, łączyć wiedzę z wielu dziedzin i na różnych etapach życia nieruchomości realizować różne cele, przeciwdziałając ryzykom. Najtrudniejszym elementem tej układanki, jest z całą pewnością spełnianie
oczekiwań najemców i właścicieli lokali, zważywszy na bardzo ograniczony budżet. ZEZK otrzymywał jedną z najniższych w naszym regionie dotacji z budżetu Gminy (uchwalanego przez Radę Gminy) na
modernizację, remonty komunalnych budynków i lokali.
Praca w ZEZK to było ogromne wyzwanie. Praca związana kompleksowo z najmem, obsługą i remontami ponad 700 lokali komunalnych, zarządzanie blisko 300 budynkami, realizowanie funkcji
właścicielskich gminy we wspólnotach mieszkaniowych.

Do największych i najważniejszych zadań zrealizowanych przez
ZEZK w czasie mojego urzędowania zaliczyć trzeba m.in.:
• wybudowanie budynku komunalnego przy ul. Waryńskiego 13
w Kowarach. Na jego wykonanie otrzymaliśmy częściową, bezzwrotną dotację z BGK.
• Przekazanie do KSWIK rozliczania zużycia wody i ścieków, co
skutkowało przeniesieniem ciężaru płatności za dostarczane
media na użytkowników lokali, co miało znaczenie przy nierzetelnych płatnikach
• wprowadzenie programu oddłużenia czynszowego – tzw. praca za dług, która wpłynęła na poprawę stanu technicznego i estetycznego nieruchomości (np. malowanie klatek schodowych,
drobne prace techniczne, sprzątanie) przy jednoczesnym zmniejszeniu zadłużenia czynszowego osób znajdujących się w trudnej
sytuacji finansowej
• systematycznie zwiększane wydatki na remonty ze szczególnym uwzględnieniem remontów dachów budynków
• termomodernizacja budynków z wielkiej płyty na osiedlu przy
ul. Matejki i Leśnej w Kowarach
• rewitalizacja Starówki Miejskiej polegająca na przeprowadzeniu
remontów elewacji, dachów, klatek schodowych przy pozyskaniu
środków finansowych na ich przeprowadzenie z Unii Europejskiej
Mamy szczęście mieszkać w jednym z najpiękniejszych zakątków naszego kraju. Architektura przedwojennych budynków potrafi zachwycić. Wykonanie rewitalizacji w centrum miasta, które było spełnieniem moich marzeń zawodowych, dało poprawę
estetyki i utrzymało walory architektoniczne budynków. Jestem
przekonana, że jest to powód do zadowolenia i satysfakcji nie tylko dla mieszkańców tych budynków, ale także dla wszystkich kowarzan. Wyrażam nadzieję, że aktualne władze podtrzymają ten
trend i będą działać w tym zakresie.
z poważaniem, Anna Perłowska

Dwadzieścia pięć lat pomagania osobom
uzależnionym i ich rodzinom w Kowarach
Mija 25 lat od czasu uruchomienia
w Kowarach pierwszego
Punktu Konsultacyjnego.
Początki były trudne, ale zaangażowanie, wiedza oraz wiara w możliwość niesienia skutecznej pomocy, zaczęły przynosić
efekty. Nasi pierwsi podopieczni utrzymują abstynencję do dziś.
Szybko zapotrzebowanie na pomoc
przerosło możliwości maleńkiego Punktu
i w 1996 r. doszło do powstania Centrum
Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Świadczyliśmy kompleksową pomoc osobom uzależnionym, współuzależnionym, a także,
co jest ewenementem wśród tego typu instytucji – dzieciom. W ramach profilakty-

ki były Bale Abstynenta, Rajdy Trzeźwości, wyjazdy.
Ostatnio, zgodnie z odgórnymi wytycznymi powróciliśmy do starej nazwy. Znów
nazywamy się Punktem Konsultacyjnym
dla osób uzależnionych i ich rodzin. Dalej
jednak świadczymy wieloaspektową, nieodpłatną pomoc psychologiczną naszym
podopiecznym. Korzysta z niej około 300350 osób rocznie, a ilość udzielonych konsultacji sięga powyżej dwóch tysięcy. Stale
rośnie liczba osób utrzymujących długotrwałą abstynencję. Staże w placówce odbywają przyszli terapeuci, doczekaliśmy
się także własnej instruktorki terapii. Atutem jest świetne merytoryczne przygotowanie kadry, wieloletnie doświadczenie

oraz bardzo dobra znajomość środowiska. Pracujący w Punkcie psychologowie
nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje
w Polsce i za granicą. Do dyspozycji mamy
18 godzin, a oferty działań pomocowych,
ilości osób otoczonych opieką oraz ilości
udzielonych konsultacji nie powstydziłaby się niejedna dużo większa instytucja.
Chciałabym podziękować wszystkim, którzy nas wspierają. Pacjentom życzę sukcesów w dalszej pracy nad sobą i pozytywnych zmian w życiu.

Sylwia Tywonek-Cybulska
psycholog kliniczny, certyfikowany
specjalista terapii uzależnień
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Teatr w MOK
dla małych i dużych
W kowarskim domu kultury działają obecnie
trzy grupy teatralne – dziecięca, młodzieżowa
oraz znany już publiczności Teatr 55, który
tworzą dorośli. Zespoły spotykają się regularnie
na zajęciach warsztatowych i próbach.
Dziecięca grupa, oprócz zajęć teatralnych, próbuje swych sił
także przed kamerą. Efekty można zobaczyć już na facebooku
MOK oraz na kanale You Tube („Na starganie” Jan Brzechwa,
MOK Kowary). Młodzi aktorzy przygotowują spektakl dla dzieci oparty na wierszach Brzechwy i Tuwima. Przed nimi jeszcze
sporo pracy, ale w planach są występy przed publicznością.
Mocno trzymamy kciuki.
Grupa młodzieżowa również szykuje przedstawienie, premiera planowana jest marzec przyszłego roku. Będzie to widowisko
o współczesnym świecie i młodych ludziach, trochę z przymrużeniem oka, więc zapowiada się dobra zabawa dla publiczności.
O planach Teatru 55 piszemy obok. Tutaj dodamy tylko, że
w sali widowiskowej MOK niemalże codziennie odbywają się
zajęcia teatralne i próby. Oprócz grup działających w domu kultury korzysta z niej Teatr Ucieczkowy (próby i spektakle) oraz
teatr szkolny z ZSO w Kowarach, który regularnie wystawia tu
swoje przedstawienia. Napawa nas to ogromnym optymizmem
i radością – kowarska scena żyje i ma się dobrze.

Teatr Komedia z Wrocławia

Teatralna jesień
w Kowarach
Listopad i grudzień obfitował w wydarzenia
teatralne. Sala widowiskowa w domu kultury kilka
razy wypełniona była po brzegi. Bilety na spektakle
„Mężczyzna idealny” i Łatwo nie bedzie” sprzedały
się na pniu, a przedstawienie „Napromieniowany
raj” dwa razy grane było przy pełnej sali.

Dziecięca grupa teatralno-filmowa ma już za sobą pierwszą premierę
w Kinie za Rogiem
REKL AMA

TAXI Lesław Dobrowolski

LICENCJONOWANY KIEROWCA TAXI AUTO 7-OSOBOWE
Kowary · Karpacz · Jelenia Góra
Planujesz wyjazd,
zadzwoń wcześniej,
a dostaniesz rabat

tel. 535 841 162
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Gwiazdorska obsada „Mężczyzny idealnego” sprawiła, że
chętnych było dużo więcej niż miejsc. Ci, którym udało się kupić bilety, spędzili wieczór pełen wrażeń. Adrianna Biedrzyńska, Michał Milowicz, Tadeusz Ross oraz Piotr Dąbrowski zadbali o to, by publiczność dobrze się bawiła.
Teatr Komedia z Wrocławia zapewnił kowarskim teatromanom
kolejny wieczór pełen humoru i śmiechu. Komedia „Łatwo nie
będzie” bawiła publiczność do łez, a owacjom nie było końca.
Sztukę wyreżyserował Wojciech Dąbrowski, który również zagrał jedną z ról. Główną rolę zagrał Maciej Tomaszewski, a partnerowały mu Aleksandra Zienkiewicz, Lucyna Szierok-Giel.
„Napromieniowany raj” to sztuka napisana przez Jarka Szczyżowskiego, wyreżyserowana przez Piotra Jędrzejasa, a zrealizowana przez Teatr Ucieczkowy. Występują Kasia Cholewa, Julka Kopczyk, Ola Szczyżowska, Iwona Trusewicz, Piotr Jędrzejas,
Jarek Szczyżowski, Krzysiek Malewski, Sebastian Garwol oraz
Mirek Sopicki. Wszystkim twórcom tego przedstwienia należą się wielkie gratulacje, a tym, którzy jeszcze nie widzieli „Napromieniowanego raju”, polecamy gorąco. Będzie wystawiany
w JCK w Jeleniej Górze w styczniu przyszłego roku, a później
w Starej Kopalni w Wałbrzychu.

zaprasza
Repertuar Kino za Rogiem / styczeń 2020

Gościnne występy i plany Teatru 55
W grudniu kowarska grupa teatralna wystąpiła w Miejskim
Domu Kultury MUFLON w Sobieszowie. Teatr 55 po raz kolejny zagrał „Pożądanie w cieniu pokrywki” Jacka Getnera.
Zaplanowane jest już następne przedstawienie – 2 lutego
przyszłego roku spektakl zostanie pokazany w Jeleniogórskim Centrum Kultury.
Premiera „Pożądania” odbyła
się w kwietniu tego roku, więc
śmiało można stwierdzić, że
sztuka długo nie schodzi z afisza. Po raz kolejny publiczość
dopisała i dobrze się bawiła. Jeśli ktoś nie widział jeszcze tej komedii, to już dziś zapraszamy do
JCK w Jeleniej Górze.
Zespół Teatru 55 pracuje już
nad nową sztuką, tym razem
w dużo większej obsadzie. Dowiedzieliśmuy się, że będzie to
też komedia. Premiera planowana jest na marzec przyszłego
roku. Trzymamy kciuki.
REKL AMA

DLA DOROSŁYCH
czwartek 2.01.20, godz. 18.30 Złe mamuśki 2. Jak przetrwać święta (2017)
komedia, Chiny, USA, reż. J. Loocas, czas: 1h 39', od lat: 18
sobota 4.01.20, godz. 18.00 Miłość jest wszystkim (2019)
komedia romantyczna, Polska, reż. M. Kwieciński, czas: 2h 4', od lat: 12
czwartek 9.01.20, godz. 18.30 Planeta Singli 3 (2019)
komedia romantyczna, Polska, reż. S. Akina, czas: 1h 27', od lat: 16
sobota 11.01.20, godz. 18.00 Złe mamuśki 2. Jak przetrwać święta (2017)
komedia, Chiny, USA, reż. J. Loocas, czas: 1h 39', od lat: 18
czwartek 16.01.20, godz. 18.30, sobota 18.01.20, godz. 18.00 Suspiria (2018)
horror, USA, Włochy, reż. L. Guadagnino, czas: 2h 26', od lat: 18
czwartek 23.01.20, godz. 18.30 Miłość jest wszystkim (2019),
komedia romantyczna, Polska, reż. M. Kwieciński, czas: 2h 4', od lat: 12
sobota 25.01.20, godz. 18.00 Niezatapialni (2018)
komedia, Francja, reż. G. Lellouche, czas: 2h 1', od lat: 16
czwartek 30.01.20, godz. 18.30 Zakon świętej Agaty (2018)
horror, USA, reż. D.L. Bousman, czas: 1h 38', od lat: 18
DLA DZIECI
sobota 4.01.20, godz. 16.00 Wakacje Mikołajka (2014)
fabularny, komedia, Francja, reż. L. Tirard, czas: 1h 36', kat. wiek.: 7+
sobota 11.01.20, godz. 16.00 Uprowadzona księżniczka (2018)
animowany, Ukraina, reż. O.Malamuzh, czas: 1h 27', kat. wiek.: 7+
sobota 18.01.20, godz. 16.00 MIX BAJEK animowane dla najmłodszych,
kat. wiek.: b.o., czas: ok 1h
sobota 25.01.20, godz. 16.00 Luis i obcy (2018)
animowany, Dania, Niemcy, reż. Ch. W. Lauenstein, czas: 1h 22', kat. wiek.: 7+

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.
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Arka ocalenia pamięci Karkonoszy

Skupiamy się na Kowarach, bo tutejszy samorząd zdecydował się
zaangażować w realizację tego projektu – wartościowego i nowatorskiego w skali kraju. Nieodkryta historia leży jak na tacy. Nikt się nią

Od ponad pół roku nagrywamy nasze rozmowy ze świadkami lokal-

nigdy nie zajmował. Wystarczy wiedzieć, kogo i o co pytać.

nej historii i publikujemy na portalu youtube.com. To fascynujące,

Jednym z najlepszym przykładów jest Ireneusz Kwiatosz – przewod-

bardzo interesujące zajęcie, także dlatego, że opowieści, które sły-

niczący „Solidarności” w Fabryce Dywanów w Kowarach, internowa-

szymy i pokazujemy, niemal bez wyjątku trafiają do opinii publicz-

ny w stanie wojennym. Gdyby był szefem związku w największym

nej po raz pierwszy.

zakładzie w dużym mieście, byłby legendą, a jego opowieści byłyby
LO GOTYP W KO N T RZ E

W Karkonoszach nie ma uczelni, dużych redakcji, instytutów i orga-

szeroko znane i opisywane. Gdy przygotowywałem się do rozmowy

nizacji pozarządowych, które opisują systemowo historię regionu.

z panem Kwiatoszem, przeszukałem internet na temat jego osoby. Nie

Owszem, są specjaliści i pasjonaci, którzy się nią zajmują. Piszą ar-

było ani słowa o jego działalności związkowej. Gdyby nie Arka Karko-

cyciekawe książki, ale zwykle powstają one na podstawie archiwów

noszy, jego opowieść nigdy by pewnie nie powstała, a on sam mógłby

i innych książek. Historii regionu pokazanej poprzez dzieje konkret-

po latach zostać zapomniany, jak wielu innych bohaterów z „Solidar-

nych mieszkańców nie ma. Są tylko jej fragmenty.

ności”, którym zawdzięczamy wolność.

ARKA KARKONOSZY

Dzieje się tak nie tylko dlatego, że nasza mała ojczyzna jest pozba-

Ale nie zbieramy jedynie opowieści związanych z tak przełomowymi

wiona – co zrozumiałe, zważywszy na wielkość miejscowości w Kar-

ARKA KARKONOSZY
wydarzeniami,
jak powstanie „Solidarności” czy stan wojenny. Mamy

konoszach – intelektualnego zaplecza na poziomie wielkich miast.

okazję pokazać, poprzez losy naszych bohaterów, tło społeczne róż-

Polska opowieść historyczna ponad-

nych okresów, motywy, jakimi kiero-

to (nie tylko w małych miastach) pa-

wali się ludzie. Często takich właśnie

dła ofiarą trudnych losów kraju w XX

ARKA KARKONOSZY

wieku – wymiany ludności oraz ko-

kach do historii, których autorzy nie

munistycznej cenzury i indoktryna-

ustrzegają sie błędu spłaszczania

cji, wymazującej z historii wszystko, co nie służyło ówczesnej władzy.

kontekstów brakuje w podręczni-

5

Arka Karkonoszy logo OK.indd 5

opisywanej tematyki. Czytelnicy takich książek poznają fakty, ale nie
23.06.2019 23:21

Wreszcie, już w XXI wieku, drama-

rozumieją ducha dziejów ani związ-

tycznego upadku prasy, co doprowa-

ków przyczynowo-skutkowych. Sam

dziło do tego, że w tej chwili media

historię Polski zrozumiałem dopiero

zajmują się niemal wyłącznie tym,

po lekturze książek Normana Davie-

co tu i teraz (i często tylko wtedy, gdy

sa, ukazujących dzieje naszego kraju

zainteresowany za to zapłaci). Bar-

w szerokim, europejskim kontekście,

dzo rzadko dziennikarze mają czas,

jak również poprzez osobiste narra-

by wgłębiać się w czyjeś losy, czytać

cje świadków.

w tym celu książki, robić badania źró-

Taką właśnie: piękną, opartą na

deł, choćby w internecie. Dotyczy to również dociekliwego dziennikar-

szerokim kontekście, opowieścią, uraczył nas Marian Piasecki. Suk-

stwa śledczego. Tematy takie z lokalnych mediów zniknęły.

ces Parku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska nie był przypadkowy, ani

Dobitnie przekonałem się o tym w trakcie ostatniej kampanii wyborczej w Kowarach, gdy zwolennicy obu głównych kandydatów po-

szczęśliwy. To dzieło życia i efekt dobrze wykorzystanych doświadczeń, i w idealnym momencie, człowieka światowego.

sługiwali się moimi artykułami na temat obojga kandydatów sprzed…

Mamy ten komfort, że nie musimy rozmów upraszczać ani skracać

bodaj siedmiu, czy ośmiu lat, gdy jeszcze pracowałem w gazecie, sta-

(oczywiście bez przesady), gdyż nie produkujemy newsów, które mu-

rając się tropić osoby pełniące funkcje publiczne. Od tamtej pory nikt

szą pokazać się tego samego dnia w internecie. Rozmowy mogą być

nic mocnego nowego – mówiąc wprost – na tych kandydatów nie zna-

dłuższe, docierające – na ile nasz bohater pozwala – do sedna spra-

lazł. Nie biorę pod uwagę oczywiście prostackich złośliwości hejte-

wy. Rozmowa z Marianem Piaseckim trwała ponad godzinę, ale dzię-

rów z internetu.

ki temu wyciągnęliśmy od niego fakty, którymi wcześniej nie dzielił

„To, jak myślimy o świecie i jak o nim opowiadamy, ma olbrzymie

się z nikim publicznie.

znaczenie. Coś, co się wydarza, a nie zostaje opowiedziane, przestaje

Znakomitym rozmówcą okazał się też choćby Stanisław Stefański.

istnieć i umiera. Ten, kto ma i snuje opowieści, rządzi” – powiedziała

Jego opowieść, pełna anegdot, kapitalnie ukazała proces przekazy-

Olga Tokarczuk podczas swojego noblowskiego wykładu.

wania władzy przez komunistów, na poziomie regionu, wojewodzie

By stanąć na wysokości zadania, musimy więc snuć swoje historie.
Stąd pomysł Dokumentacyjnego Centrum Karkonoszy – Arki Karko-

wywodzącym się z „Solidarności” (i z Kowar), jego zupełnie inną mentalność. Tak działa się wielka historia w wymiarze lokalnym.

noszy, w którym rozmawiamy z mieszkańcami regionu (głównie Ko-

Nie będziemy tutaj jednak pisać, o czym mówią nasi bohaterowie.

war). Dobieramy rozmówców w taki sposób, by indywidualna opo-

Zapraszamy na kanał DCK – Arka Karkonoszy na youtube.com. Mamy

wieść ukazywała ważne zjawiska, postacie i momenty naszej historii

tam już tysiące widzów z różnych stron Polski. Będziemy zadowoleni,

z osobistej perspektywy. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej, nasz pro-

jeśli Państwo do nich dołączycie.

gram potrwa prawie trzy lata, w trakcie których przeprowadzimy
i opublikujemy 91 rozmów.

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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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2020
Składamy wszystkim członkom Stowarzyszenia Miłośników Kowar, naszym przyjaciołom i sympatykom
serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfitości
wszelkich dóbr. Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, poczucie prywatnego i zawodowego
spełnienia towarzyszą Państwu przez cały następny Nowy Rok.
Zarząd SMK

K U R I E R

K O W A R S K I /

P O E Z J A

P O E Z J A
Jesiennie
Puk, puk,
jest tam kto?
pozdrawiam jesiennie,
jest cicho,
nastrojowo, jarzębinowo
sennie.
Liście cicho
szeleszczą,
a w blasku latarni
snują się mgły,
czas zastygł,
jesiennie
bez granic.

Listopad
Listopad płaszcz
mgieł rozłożył
liście pozgarniał
kolory ukorzył
jak szary Anioł
Nadejścia Zimy
nostalgię przyniósł
i wspomnień rymy
Myśli się snują
lekkie ospałe
czekają zimy
gdy wszystko
białe…

K O W A R S K A

K O W A R S K A

lato przyjdzie,
ul zabrzęczy,
pola spokój,
w cichym lesie
buki szumią,
strumień szemrze,
ktoś się martwi,
ktoś sie rodzi,
słońce wzejdzie,
śnieg płatkami
srebrzystymi
coś otuli,
coś sie skończy,
coś sie zacznie,
ktoś przytuli,
zapach łąki
się rozniesie
przed wieczorem
i zaszumią cicho
trzciny nad jeziorem
i herbaty malinowej
smak poczujesz
i ocean Ci różowy
zafaluje
i poczujesz jakbyś
tutaj zawsze była
gdy poprosisz
bym szufladę
otworzyła.

Poduszka
Otoczę cię
ciepłymi myślami
i dodam tych kolorowych
zrób sobie z nich
poduszkę
i podłóż
pod głowę
odpędzi
sny złe
i lęki
sen sprowadzi kojący
nawet w burzę
jesienną
przy tobie
będzie słońcem.

Przeszłość
Ciągnę nitki przeszłości
jak babie lato
za sobą
i nie mogę posprzątać
i zaprosić nikogo
a przecież drzwi się tyle
otworzyło przede mną
czas obejrzeć mieszkanie
i pokoje następne
czas się tu zadomowić
przywieźć meble nowiutkie
i zatrzasnąć drzwi stare
między życiem a smutkiem…

Szuflada
Do szuflady
wiersze piszę
gorsze, lepsze,
są w nich smutki
i listeczki
te na wietrze,
anioł ze skrzydłem
złamanym
też zagości,
wiatr zaśpiewa
Ci piosenkę
o miłości,
żal pobrzmiewa,
łza zakręci
Ci sie w oku,
2
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Pojemność
słów
Słowo miłość
nie wzbudza we mnie
emocji
ale
słowo kocham
ma w sobie
pierzaste obłoki
i przejrzystość poranka
bezsenność nocy
i uśmiech dnia
ma rześkość lasu
po deszczu
dziką cielesność
i łagodność wiatru

K O W A R S K I /

Patrz a obok bukszpany
przeciw zimie zielone,
mgliste świerki nabrały
kryształów w koronę
i cichutko staw zamarzł
z tatarakowym wojskiem,
choć wrzosy skalnego ogrodu
są w barwach kardynalskie…
A śnieg pada i pada
i nie może przestać,
bo swym puchem, jak kołdrą
wszystko chce obetkać
i tkliwie utulić do snu
bardzo, bardzo długiego
całe, przed chwilą kipiące,
życie ogrodu mego.

Zimowy ogród 2

P O E Z J A
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Jaka?
jaka będę, kiedy
zobaczysz mnie po raz pierwszy?
kiedy już mnie zobaczysz?...
czy ubiorę się stosownie
do okoliczności?
czy z czerwonym nosem
okutana w szalik
zmarznięta i zła
spieszyła będę do
codziennych spraw,
wiecznie w niewygodnych butach
kupująca sałatę
w budce za rogiem?...
A przecież chciałam
w oparach perfum
w sznurach pereł
czekać na Księcia z bajki...
CARO

jak żurawie
z głośnym klangorem
zrywa się do lotu
by za chwilę
opaść na piasek
wyzłoconej słońcem
plaży
spada burzą
wśród błyskawic
i w momencie
szemrze strumieniem
zrzuca obcy zapach
ze skóry
tupie nogami
krzyczy
i omdlewa z pożądania

Zakochałam się w zimowym ogrodzie
i przychodzę tu co dzień, gdzie
Staruszek Mróz tylko dla mnie maluje.
Dziś wysrebrzył dwa świerki i korale jarzębin,
Srebra także wymagały magnolie.
Stąpam tak delikatnie, aby nawet przypadkiem
Łez kryształów nie postrącać z gałęzi.
Tylko raz przeszkodziłam, kiedy nie pozwoliłam
Złotej rybki w lodzie stawu uwięzić.
I mignęła szybciutko, zaświeciła złotą łuską
Nigdy więcej jej potem nie widziałam.
Nie spełniła ni życzenia, nie spytała o marzenia
Chociaż życie jej uratowałam.
Zdjęcia: Anna Burdach

jest zimne – ciepłe
dobre – złe
kwietna łąka
pszczołami wibrująca.

Zimowy ogród
Przyniosłeś mi różę
z zimowego ogrodu
nie chcę jej, choć piękna,
dosyć mam chłodu,
niech zostanie w ogrodzie,
niech ją mróz przytuli
i utrwali jej piękno
w lodowej koszuli.
3
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FESTIWAL SZTUKI
WŁÓKNA – NAJSTARSZY,
JEDYNY W POLSCE

Ćwierćwiecze –
srebrny jubileusz

J

ubileuszowy 25. plener – uzmysłowił nam, że czas przemija. „Warsztaty Tkackie – Kowary ’98”, są dojrzałe, wystawy ambitne i wspaniałe. Zawarte
przyjaźnie i znajomości między mieszkańcami miasta Kowary i artystami są coraz
mocniejsze. Sztuka włókna z surowców
„kowarskich” dzięki dotychczasowemu
mecenatowi Fabryki Dywanów – Kowary,
zdobywa salony sztuki w Polsce i na świecie. Prof. Irena Huml (+2015), krytyk sztuki, wrażliwa obserwatorka rozwijającego
się festiwalu podsumowując 25-lecie nieprzerwanie trwającego wydarzenia pisze
o jego przeszłości i przewidywanej przez
Nią przyszłości: „Kowary stały się miejscem, gdzie rodziły się nowe koncepcje plastyczne i techniczne realizowane w różnych
konwencjach, gdzie artyści mieli okazję do
wymiany doświadczeń wprost przy warsztacie, do dyskusji, często bardzo gorących,
wreszcie do nawiązania kontaktów nie tylko zawodowych, ale także przyjacielskich.
Ważna rola przypadła również poplenerowym wystawom, na których następowały
konfrontacje prac własnych z dokonaniami innych uczestników… Konkluzja nasuwa się więc dość jednoznaczna - osiągnięcia kowarskich plenerów niezależnie od
„srebrnego” jubileuszu wpisują się na karty historii sztuki włókna […], by tam znaleźć trwałe miejsce.
W roku jubileuszowym artyści rezydowali w Karpaczu Górnym w D.W. „Legniczanka”, usytuowanym na najwyższym
wzniesieniu, skąd droga wiodła ich między jesiennymi górskimi pejzażami do
schroniska „Samotnia”. 46 artystów z kraju i zza granicy rejestrowało zjawiska przyrodnicze i pejzaże karkonoskie technikami tkackimi, batikarskimi, i mieszanymi.
Kluczowym wydarzeniem jak zwykle była
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Międzynarodowa Wystawa w Muzeum Regionalnym w Jeleniej Górze, którego dyrektorem wówczas był Stanisław Firszt.
Wystawą interesowali się dziennikarze lokalni i TV-Regionalna. W Gazecie Wrocławskiej z 16.X.1998 roku napisano: cytuję za (ZOT) „Trzech byłych dyrektorów
„Dywanówki” pojawiło się na wernisażu.
Stanisław Dziedzic, Stefan Połomski i Janusz Pezda, a także obecny prezes Piotr
Stodułko, otrzymali pamiątkowe upominki, podobnie jak i inni ludzie życzliwi tkaczom.”(…) „Kowary dały początek innemu
postrzeganiu problemów tkactwa artystycznego, m.in. tu narodziła się idea małych form tkackich, dawniej pomijanych
przez artystów.”
Wymienieni wyżej trzej dyrektorzy fabryki przyczynili się do jej rozwoju i świetności. Oni na zawsze pozostali we wdzięcznej
pamięci artystów tkaczy. Pomimo odejścia
z pełnionych stanowisk wykazywali żywe
zainteresowanie sztuką, z pozycji ludzi namaszczonych wrażliwością na piękno. Nadeszła era prezesów, w czasie której rujnowano przemysł dywanowy i za bezcen
wysprzedano majątek fabryki. Podobny los
spotkał inne gałęzie przemysłu w Polsce.
Pod koniec dziewięćdziesiątych lat XX w.
przez kraj przeszedł niszczycielski „huragan”, który z premedytacją niszczył fabryki i zakłady przemysłowe.
Srebrny jubileusz skłonił wiele osób do
pisania listów gratulacyjnych, przytaczam
istotny cytat z listu dyrektora Centralnego
Muzeum Włókiennictwa Norberta Zawiszy w Łodzi: „Szanowna Pani Komisarz,
z okazji Srebrnego Jubileuszu Międzynarodowego Pleneru-Sympozjum „Warsztat
Tkacki-Kowary ’98” zechce Pani przyjąć
osobiście i łaskawie przekazać wszystkim
Uczestnikom pleneru moje i moich ko-

legów z CMW najgorętsze życzenia pomyślności i sukcesów artystycznych. Mam
nadzieję, że sytuacja ekonomiczna, samodzielność administracyjna i finansowa dotychczasowych sponsorów pleneru nie zagrożą jego dalszej, oby tak pomyślnej jak
dotychczas działalności. W dniach Waszego Srebrnego Jubileuszu myślami i sercem
jesteśmy z Wami”.
Słowa dedykowane zobowiązują: a więc
życzenia, dobre słowa i zainteresowanie
wydarzeniem, były dla mnie „obronnym
mieczem”, przed nadciągającym upadkiem
Fabryki Dywanów – Kowary. Wiedziałam,
że sponsoring już się kończy. Aby sprostać
życzeniom, postanowiłam szukać alternatywnych rozwiązań na przetrwanie Festiwalu Sztuki Włókna.
Prof. dr hab.
Ewa Maria Poradowska-Werszler
Kurator generalny

Pracownia twórcza: od lewej: Aleksandr Drobakha, Natasza Maksimowa

Oracownia batikarska: od lewej: Natasza Maksimowa, Maria Białowolska, Barbara Argasińska,
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Srebrny
jubileusz:
Ewa Poradowska
-Werszler
udekorowana
srebrną peleryną,
koroną i berłem.
Zdjęcie grupowe uczestników Pleneru-Sympozjum

Otwarcie wystawy w galerii Fabryki Dywanów, od lewej: prezes fabryki Piotr
Stodułko, Ewa M. Poradowska-Werszler, Anna Lewandowska, pracownik F.D.,
Krystyna Olchawa, art., Małgorzata Tokarska, art., Krystyna Henike, prac. F.D.

Uczestnicy w zimowym pejzażu

Pracownia tkacka:, od lewej: Ewa Łukiewska, Teresa Chojnacka, Krystyna
Olchawa, Eva Damborska

Otwarcie wystawy w Muzeum Okręgowym w Jeleniej Górze, od lewej: Ewa
Poradowska-Werszler przyjmuje gratulacje, Stanisław Firszt, dyr. muzeum,
Kazimierz Raksa, dyr. Wydziału Kultury w Jeleniej Górze
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KOLEJE LOSU BUDYNKU
PRZY ULICY 1 MAJA 17
Dzięki pasji, jaką odkrył w sobie pan Stanisław Baszak, dzisiaj możemy poznać
dzieje kolejnych właścicieli i niezwykłą historię kamienicy, która na pozór
niczym nie wyróżnia się wśród gęstej zabudowy kowarskiej starówki.

B

udynek nr 17 z charakterystycznym
dzbanem na attyce nabył w 1999 r.
i z chwilą rozpoczęcia remontu
wpadł na pomysł, aby odnaleźć ostatnich
niemieckich właścicieli. Do tego posłużyła mu gazeta wydawana w Niemczech
pod tytułem „Bergwacht’’, w której zamieścił ogłoszenie o swoich poszukiwaniach.
Na odpowiedź nie musiał długo czekać.
Zgłosiła się do niego pani Maria Kahlert,
której rodzice kupili ten dom w 1920 roku
od poprzedniego właściciela, Paula Sadebecka.
Kiedy doszło do spotkania w 1999 roku
w Kowarach, Maria Kahlert ze łzami
w oczach przyjęła wiadomość o tym, że
pan Stanisław, jako nowy właściciel, postanowił za wszelką cenę ratować jej rodzinny dom, ponieważ budynek był na
tyle zdewastowany, że groziło mu zawalenie. Pan Baszak otrzymał więc z pierwszej ręki nie tylko wiadomości o dawnych
dziejach świeżo zakupionej budowli, ale
również dostał wiele historycznych zdjęć.
Budynek ten wzniesiono po zakończeniu wojny trzydziestoletniej, mniej więcej
w 1650 roku. Zbudowany jest na rzucie
prostokąta, zabudowa ryglowa (ściany zewnętrzne spinane są ankrami czyli kotwami przechodzącymi przez ściany i mocowanymi do belek stropowych). Dach
budynku dwupłaszczyznowy, od strony
ulicy zwieńczony attyką z dzbanem. Ponad kalenicą zaznaczały się dwa kominy tzw. portkowe (patrząc w płaszczyźnie
czołowej, widzimy jakby nogawki spodni,
schodzące się górą w jeden komin), jeden
dwukomorowy (każda komora 70x80),
drugi trzykomorowy, schodzące aż do
parteru. Na każdym piętrze od nich odchodziły tzw. leżaki, dzięki którym można było w każdym pomieszczeniu podłączyć piec kaflowy. Stropy zbudowane były
z belek drewnianych 25x35 cm i tworzyły
tzw. ślepy pułap. Od spodu belek dobijano
ręcznie strugane deski i nacinano siekierą,
by można było je potem wytynkować za-
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Starówka Kowar z widokiem na kamienicę w 1882 r.

Tak wyglądała kamienica dawniej

Kamienica obecnie

K U R I E R

Stanisław Baszak z córką i autor artykułu Fryderyk Pacak

prawą wapienną a w późniejszym okresie
obijano je trzciną i tynkowano. Nad belkami na kolejnych piętrach dobijano deski
cięte naprzemiennie z pnia drzewa, a na
to kładziono słabo wypaloną cegłę. Na
tak przygotowaną warstwę ponownie kładziono deski też cięte z pnia drzewa, jeden
koniec jest wąski a drugi szeroki jak drzewo u podstawy. Sklepienia korytarzy są
krzyżowe jak ich wcześniejsze konstrukcje, schodzące u podstawy do tak zwanych pach. Rozkład sił sklepienia przenoszony jest na ściany zewnętrzne, dlatego
są one tak solidne i grube.
W piwnicy do dzisiaj znajduje się czynna studnia wody pitnej. Powódź w 1997
roku odsłoniła w piwnicy pozostałości
po dwóch piecach do wypalania ceramiki
nieszkliwionej. Niestety, stan nie pozwalał na ich otworzenie.
Od samego początku budynek pełnił
funkcję handlowo-usługowo-mieszkalną, ponieważ w zrujnowanych wojennymi losami Kowarach bardzo szybko rosło
zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju
handel i usługi. Początkowo na parterze
znajdowały się łukowe arkady, pod którymi była powozownia oraz miejsce dla
koni. Z biegiem lat je zamurowano a pozyskane powierzchnie zaadoptowano na
pomieszczenia gospodarcze i handlowe. Do końca 1919 roku wielopokoleniowa rodzina Sadebecków na parterze posiadała sklep wielobranżowy z wyrobami
metalowymi, głównie codziennego użytku. Można było tam kupić również medykamenty oraz broń myśliwską z amunicją.
Na drugim piętrze wytwarzano zioła, wyroby aptekarskie, jak również montowano
z wcześniej zakupionych od kowarskich
kowali części, broń myśliwską.
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Piwnice kamienicy

Pani Maria wspominała, że jej ojciec
August Kahlert zakupił ten dom w 1920
roku i do zakończenia wojny kontynuował
działalność handlową o takim samym
profilu jak poprzedni właściciele a Maria
pracowała na kowarskiej poczcie i przyjmowała rozmowy telefoniczne. Od strony
rzeki mieli małą hodowlę kur.
Na przestrzeni lat budynek był wielokrotnie przebudowywany. Dach był gontowy a rynny drewniane. W roku 1938
przeprowadzono kolejny remont budynku i dachu.
Współcześnie w czasie trwania remontu
w pokojach pod grubą warstwą tynku pan
Stanisław natknął się na draperie (specyficzne ozdobne tkaniny, którymi niegdyś
wyścielano ściany). Sufity zdobiły sztuka-

Klatka schodowa

/

terie, miniony czas jednak okazał się dla
nich zbyt surowy. Górne piętra miały budowę szkieletową, którą wypełniał mur
pruski. Bardzo ważnym etapem remontu
było wykonanie od nowa uszkodzonych,
łukowych elementów nośnych budynku
i zbudowanie nowych stropów. Pan Stanisław, który jest z zawodu fizjoterapeutą,
wykonał to perfekcyjnie, zgodnie ze sztuką budowlaną i pod okiem konserwatora zabytków. Więźba dachowa zachowała
się w całości, gdyż żywiczne drewno odporne jest na działanie korników. Niektóre belki mają nawet 20 metrów długości.
Po wykończeniu pomieszczeń strychowych, większość belek będzie wyeksponowana. Do odtworzenia starych gzymsów
na frontowej ścianie pan Baszak sprowadził z Niemiec specjalistę od zabytkowej
architektury, ponieważ u nas to rzemiosło
przestało już istnieć.
Cała ta tytaniczna praca, którą do tej
pory ciągle wykonuje właściciel, pochłonęła większość zarobionych pieniędzy i aby
kontynuować remont, trzeba było zaciągać
kolejne kredyty. Niedawno własnymi środkami udało się wykończyć frontową elewację budynku. Pan Stanisław zwrócił się do
Urzędu Miasta o pomoc w postaci 10 tys.
zł, co i tak jest kroplą w morzu potrzeb,
wiedząc, że trzeba jeszcze wykonać elewację dwóch pozostałych ścian zewnętrznych
zabytkowej budowli. Na piętrze czekają już
do wynajęcia wykończone pokoje dla turystów, a na parterze powstanie gabinet do
terapii manualnej.
Możemy jedynie liczyć na to, że pasja,
której oddał się bez reszty nasz bohater,
stanie się zaraźliwa z pożytkiem dla naszego osobliwego i urokliwego miasta.
Fryderyk Pacak
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Rejs po Nilu

H O
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Handel na Nilu

CIEKAWOSTKI Z PODRÓŻY

Egipt – wzdłuż Nilu
Po porannym pobycie w Edfu nasz statek wypływa w kierunku Luksoru, oddalonego od Edfu o około 120 km. Nil jest drugą pod względem długości rzeką na Ziemi.
Liczy 6695 km. Dotychczas toczą się spory, gdzie znajduje się jego początek. Wielu badaczy przyjmuje, że bierze swój początek w Republice Burundi. Rzeka Nil jest
źródłem zaopatrzenia w wodę prawie całego Egiptu.
Rozwój wspaniałej cywilizacji Egiptu ściśle wiąże się z rzeką Nil. Według greckiego historyka Herodota (484–426 r. p.n.e.)
Egipt jest darem Nilu. Ślady rozwoju cywilizacji starożytnego Egiptu notujemy już
od ok. VI tysiąclecia p.n.e.
Z górnego pokładu statku podziwiamy
krajobrazy otaczające rzekę.
3.1 Rejs po Nilu
Przed dopłynięciem do Luksoru statek
musi pokonać śluzę, obniżającą położenie
statku o około 7 metrów. Ponieważ operacja przepłynięcia śluzy zabiera sporo czasu, dookoła statku na małych łódeczkach,
pojawiają się egipscy handlarze. Jest to
niezapomniany spektakl wymiany towarów pomiędzy handlarzami a turystami,
znajdującymi sie na górnym pokładzie.
Sprzedawcy oferują egipskie ręczniki kąpielowe, obrusy, odzież, itp. Cały urok
zakupów polega na wstępnej negocjacji
ceny, dostarczeniu towaru celnym rzutem
na pokład, oddalonego od sprzedających
8

kilkanaście metrów wzwyż, sprawdzeniu
towarów, ostatecznej negocjacji i odrzuceniu towaru lub wynegocjowanej gotówki.
Egipcjanie popisują się niezwykłą celnością rzutów. Chociaż zdarza się, że towar
ląduje w rzece. Natomiast cena za oferowany towar, np. 40 $, po dłuższej negocjacji, może zatrzymać się na 5$. W wymianie
handlowej najlepsi są Polacy. Po pewnym
czasie również Japończycy zainteresowali
się tą formą sprzedaży towarów.
3.2 Handel na Nilu
Po pokonaniu śluzy statek dopłynął
do Luksoru, gdzie będziemy przebywać
przez dwa dni. W Luksorze oraz w pobliskich miejscowościach znajduje się największe skupisko zabytków starożytnego
Egiptu. Po wschodniej stronie Nilu mieszczą się dwie świątynie: Świątynia Luksorska oraz Karnak. Po stronie zachodniej
w na terenie Teb Zachodnich mieści się
Dolina Królów, Kolosy Memnona, ruiny
zespołu świątyń Medinet Habu, w Deir
el-Bahari – Świątynia Hatszepsut, w Deir
el-Medina – wioska budowniczych grobowców w Dolinie Królów.
Bezpośrednio po zacumowaniu statku
w porcie rzecznym, udajemy się do Świątyni Luksorskiej, zwanej Świątynią Narodzin Amona. Świątynie oglądamy tuż po
zachodzie słońca.
Budowę świątyni rozpoczęto za czasów panowania faraona Amenhotepa III

(cz. 3)

(1390–1353 r. p.n.e.). Ostateczny kształt
uzyskała za czasów panowania Ramzesa II (1279–1213 r. p.n.e.). Ramzes II panował przeszło 61 lat. Stąd wiele zabytków starożytnego Egiptu wywodzi się
z okresu jego panowania. Ramzes II był
niezwykle twórczym faraonem. Nie tylko
w zakresie świątyń. Żył 91 lat i spłodził
około 112 synów oraz 50 córek.
Wejście do świątyni prowadzi przez bramę w pylonie o szerokości 65 m, wybudowanym za czasów panowania Ramzesa II.
Przed pylonem mieściły się; dwa obeliski, o wysokości 24 m oraz sześć posągów
przedstawiających Ramzesa II, jego żony
Nefertari oraz córki Maritamon. Obeliski
przed świątynią pełniły rolę symbolicznej
bramy między niebem a ziemią. W 1833 r.
wicekról i pasza Egiptu Muhammada Ali
ofiarował obelisk zachodni królowi Francji
Ludwikowi Filipowi I. Od 1836 r. obelisk
ten stoi na Placu Zgody w Paryżu.
Tradycyjnie na pylonie znajdują się reliefy przedstawiające min. zwycięstwo Ramzesa II nad Hetytami w bitwie pod Kadesz.
3.3 Świątynia Luksorska
Po przekroczeniu bramy świątyni wchodzimy na Wielki Dziedziniec Ramzesa II.
Po lewej stronie dziedzińca, wysoko na
ruinach świątyni, został wybudowany
meczet Abu al-Haggag. Podczas zwiedzania świątyni, z minaretu tego meczetu,
rozchodził się śpiew muezina, nawołują-

Świątynia Luksorska

Meczet Abu al-Haggag na terenie
Świątyni Luksorskiej

Luksor – palenie
fajki wodnej (sziszy)

Świątynię Luksorską ze świątynią w Karnaku.
Późnym wieczorem odbywamy przejażdżkę dorożkami po ulicach Luksoru.
Tym razem na ulicach panuje wzmożony ruch samochodów, dorożek i pieszych.
Jest gwarno. Na chodnik prowadzony jest
handel oraz serwis. A każdy ruch kierowcy
sygnalizowany jest klaksonem. W Egipcie
bardzo łatwo zdobyć prawo jazdy. Zaledwie po kilkudniowym szkoleniu. Dlatego
większość kierowców nie respektuje żadnych przepisów ruchu drogowego, a wyłącznie posługuje się intuicją. Dorożka
porusza się jak pojazd uprzywilejowany.
Przejażdżkę kończymy w jednym z lokali Luksoru, gdzie delektujemy się słodką
herbatą z hibiskusa, przyprawioną miętą,
oraz fają wodną, zwaną sziszy. Jakie zielsko nam dali do palenia ? Tego nie wiem.
Jednak, pomimo dużego zmęczenia, byliśmy w doskonałym nastroju.

Świątynia Luksorska
– kolumnada otaczająca
dziedziniec Amenhotepa III

cego do modlitwy. Sprawiało to niesamowite wrażenie zderzenia się dwóch kultur
na przestrzeni odległych od siebie o prawie 3,5 tys. lat.
3.4 Meczet Abu al-Haggag na terenie
Świątyni Luksorskiej
Z dziedzińca Ramzesa II, przez kolumnadę Amenhotepa III, wchodzimy na
dziedziniec Amenhotepa III. Dziedziniec
otoczony jest z trzech stron podwójną kolumnadą o głowicach w kształcie rozwiniętych kwiatów papirusu. Kolumny
dźwigają ciężkie belki stropowe.

3.5 Świątynia Luksorska – kolumnada
otaczająca dziedziniec Amenhotepa III
Po przejściu sali hypostylowej, wchodzimy do najstarszej i najważniejszej części świątyni, tj. sanktuarium poświęcone
Amonowi, Mut i ich synowi Chansu.
Ściany świątyni zostały ozdobione reliefami i hieroglifami, opisującymi najważniejsze wydarzenia z tamtego okresu. Za czas rzymskich w świątyni mieścił
się obóz wojskowy. Natomiast w początkach chrześcijaństwa część świątyni została zaadaptowana jako kościół.
Tuż nad brzegiem Nilu prowadzi Aleja Sfinksów, o długości ok. 3 km, łącząca

3.6 Luksor – palenie fajki wodnej
(sziszy)
Po powrocie na statek i kolacji należy
obowiązkowo zaliczyć tradycyjne występy
artystyczne z tańcem brzucha włącznie.
Najwyższy czas na odpoczynek. Jutro
przed nami najtrudniejszy dzień. Zwiedzamy Dolina Królów, Kolosy Memnona, ruiny zespołu świątyń Medinet Habu,
Świątynię Hatszepsut w Deir el-Bahari, Wioskę Budowniczych Grobowców –
w Deir el-Medina, świątynię w Karnaku.
A wieczorem przejazd na dworzec kolejowy i całonocna podróż pociągiem sypialnym do Gizy k/Kairu.
Mieczysław Ławer
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Kowary 100 lat temu
Prezentujemy pracę Michała Szablickiego, obecnie ucznia klasy II
LO w Kowarach. Tekst zajął pierwsze miejsce ex aequo z Markiem
Mościckim w cyklicznym konkursie profesora Karola Janowskiego
podejmującym tematykę związaną z naszym miastem.
W tym roku uczniowie musieli się zmierzyć
się z historią Kowar sprzed 100 lat.
Grzegorz Schmidt

Banknoty o niższych nominałach czekają na spalenie, ponieważ stały się zupełnie bezwartościowe
Banknot o nominale
100 bilionów marek
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ieniądz rządzi światem. Nie można wyobrazić sobie ludzkiej egzystencji bez
kasy. Wszystko kręci się wokół forsy. Kowarzanie w 1919 roku i w kolejnych kilku latach
nie mogli narzekać na ich brak. Ich wypłaty
sięgały tysięcy, milionów, miliardów, a nawet bilionów i nie byli z tego powodu szczęśliwi. Dlaczego? Zaraz to wyjaśnię.
Trzeba zacząć od faktu, że Kowary nie
nazywały się tak, jak nazywają się dzisiaj.
Miasteczko w Karkonoszach nosiło nazwę Schmiedeberg im Riesengebirbe, czyli Kuźnicza Góra w Górach Olbrzymich
– tak nazywają się po niemiecku Karkonosze. Rok 1919 był pierwszym rokiem pokoju po Wielkiej Wojnie. Tak wtedy nazywano pierwszą wojnę światową. Ludzkość
jeszcze nie przypuszczała, że za 20 lat kolejny konflikt będzie jeszcze straszniejszym
i brutalniejszym koszmarem. Koniec wojny
z pewnością przyniósł wielką ulgę mieszkańcom, że kolejni żołnierze nie stracą życia lub nie zostaną okaleczeni. Jednak przestawienie gospodarki całego państwa na
produkcję pokojową nie było łatwe do przeprowadzenia. Dodatkowo Niemcy musieli
zapłacić olbrzymie odszkodowanie Francji
jako reparacje wojenne ustalone w Traktacie Wersalskim. Sytuacja polityczna kraju również była wysoko niestabilna. W wielu miastach dochodziło do krwawych walk
między różnymi frakcjami. Wszystkie te wydarzenia miały wpływ na mieszkańców naszego karkonoskiego miasteczka.
Gospodarka w Niemczech, a właściwie
w Republice Weimarskiej w 1919 zaczęła
się załamywać. Rząd w Berlinie do zrealizowania swoich zobowiązań musiał posiadać odpowiednie środki. Niestety wydatki
znacznie przewyższały dochody. Aby starczyło pieniędzy w państwie, Niemcy wpadli na pomysł drukowania papierowych
banknotów. Im więcej tych pieniędzy drukowali, tym mniej można było za nie kupić.
Zaczęła się inflacja. Chleb w 1919 kosztował 22 feningi. Rok później już 1 markę
i 20 feningów. W 1922 roku już 3,50 marki.
W 1923 inflacja zamieniła się w hiperinflację i chleb w styczniu kosztował 700 marek!
We wrześniu osiągnęła już astronomiczną
cenę 2 milionów, a miesiąc później 630 milionów! A w listopadzie 80 miliardów. Inflacja miesięczna wynosiła 300%.
Była to niewyobrażalna sytuacja i upadek
niemieckiej waluty. Robotnicy otrzymywali
wypłatę dwa razy dziennie. Po jej otrzymaniu biegli do sklepu, aby jak najszybciej wydać zarobione pieniądze, ponieważ w krótkim czasie straciłyby na wartości.

K O W A R S K I

Kowarzanie szybko zorientowali się, że
wszystkie ceny rosną coraz szybciej, a ich
zarobki stoją w miejscu. Naturalnie musiało to budzić bunt. W 1923 w Kowarach
zwolniono 400 górników. Zakłady porcelany technicznej oraz filców ograniczyły swoją produkcję z powodu braku zamówień.
Małe społeczności musiały poradzić sobie z tą trudną sytuacją, drukując swoje pieniądze. Tak samo było w Kowarach.
Kowarska Miejska Kasa Oszczędności już
1918 roku wypuściła własne bony jako zamiennik niemieckich marek, za które można było kupować w kowarskich sklepach.
W najgorszym okresie hiperinflacji nawet
kowarskie zakłady drukowały bony i monety zastępcze. Górnicy z kopalni „Wolność” otrzymywali wypłatę w bonach oraz
takich pieniądzach, za które mogli kupować jedzenie w górniczej kantynie. Co więcej, te pieniądze były przyjmowane w kowarskich sklepach.
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W listopadzie 1923 roku wprowadzono
w życie reformę walutową w Republice Weimarskiej. Stare marki wymieniano na tak
zwane Rentenmarki. Za 1 nową markę płacono 1 bilion starych. Inflacja została zatrzymana a sytuacja gospodarcza zaczęła
się poprawiać. W Kowarach zakłady filców
technicznych i porcelany stały się spółkami akcyjnymi. Sprzedaż akcji spowodował przypływ gotówki, dzięki której oba
zakłady zakupiły nowe maszyny. Wkrótce potem otrzymały nowe umowy na dodatkową produkcję. Dodatkowo otrzymały
zamówienia za granicę, nawet do tak egzotycznych krajów jak Brazylia, Chile czy Indie. Sytuacja gospodarcza Kowar jak i całego państwa unormowała się.
Michał Szablicki, I LO
Źródła:
Dzieje Kowar – zarys monograficzny do 2010 roku.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiperinflacja_w_Republice_Weimarskiej
Archiwalne numery Kuriera Kowarskiego

Awers i rewers monety kopalni
„Wolność” w Kowarach

Banknoty
zastęcze
z Kowar
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RADZIWIŁŁOWIE W KOWARACH
część I

Radziwiłłowie to stary polsko-litewski
ród magnacki herbu Trąby. Po raz pierwszy pojawia się w dokumentach unii polsko-litewskiej w 1401 r. Ród podzielił się
na kilka linii. Potęgę rodu w XVI w. zbudowali stryjeczni bracia znani jako Mikołaj Radziwiłł Czarny i Mikołaj Radziwiłł
Rudy. Nasz kowarski Antoni Radziwiłł
był z linii Czarnego, czyli linii na Ołyce i Nieświeżu, natomiast Mikołaj Rudy
to ten, który doprowadził do małżeństwa
swojej siostry Barbary Radziwiłłówny
z królem Polski Zygmuntem Augustem.
Antoni Radziwiłł był synem Michała Hieronima Radziwiłła i Heleny Przeździeckiej. O ojcu powiadano, że był bajecznie bogaty, ale też był wielkim sknerą.
Matka zaś, Helena, należała do najpiękniejszych kobiet w Rzeczypospolitej. Potrafiła umiejętnie eksponować swoją
urodę doborem gustownych sukien i biżuterii. Posiadała min. największy w Polsce
brylant. Swoją niepospolitą urodę zachowała długo. Zdystansowała wszelkie ówczesne arystokratki poza jedną – Izabelą Czartoryską, z którą rywalizowała na
każdym polu.
Ze związku Michała i Heleny urodziło się ośmioro dzieci. Złośliwi powiadali, że nie wszystkie dzieci pięknej Heleny
to dzieci jej męża, ale takie były to czasy.
Znawca epoki, Zbigniew Kuchowicz, zdaje się tłumaczyć piękną Helenę: „W tych
czasach obyczaje, przynajmniej pośród
arystokracji i bogatego mieszczaństwa,
były jednak tak swobodne, że byłoby
wręcz nietaktem dochodzić rzeczywistego pochodzenia jej dzieci”.
Antoni Radziwiłł był drugim z kolei synem Michała i Heleny. Urodził się w Wilnie w 1775 roku. Otrzymał, tak jak i pozostałe dzieci, staranne wykształcenie.
Wychowywał się i kształcił w kraju, ale
także w Niemczech. Studiował w Getyndze, tak jak wszyscy jego bracia. Antoni
został przez naturę hojnie obdarowany.
Posiadał talenty muzyczne i plastyczne.
Grał na wiolonczeli, gitarze, śpiewał miłym tenorem, a poza tym komponował.
Zajmował się także malarstwem, rysunkiem i nieźle rytował. Matka jednak ma12

rzyła o politycznej karierze dla syna. Była
kobietą ambitną, dlatego Antoni stał się
obiektem gry politycznej obojga rodziców. W wyniku dość zawiłych zabiegów
księstwa Radziwiłłów o umocnienie pozycji rodu i zbliżenie do dworu berlińskiego, doszło do typowo politycznego małżeństwa.
W 1797 roku książę Antoni poślubił
księżniczkę Ludwikę (zwaną później Luizą
Pruską) córkę Ferdynanda, brata słynnego
króla pruskiego Fryderyka II.

Antoni i Luiza

Niektórzy uważają, że Radziwiłłowie,
próbując zbliżyć się do panującego rodu
Hohenzollernów, szukali nadziei dla
przyszłości Polski. Małżeństwu temu bardzo sprzeciwiała się matka Ludwiki, która chciała dla swojej córki kogoś z rodu
panującego, przy czym nie musiał być aż
tak bogaty jak Radziwiłł. Wrogim okiem
patrzyła na ten związek caryca Katarzyna II. Ostatecznie ślub odbył się rankiem 17 marca 1796 r. Udzielił go kanonik
Franciszek Malczewski z Poznania, a wieczorem pobłogosławił pastor Conrad, ponieważ narzeczeni nie byli wyznawcami
jednej religii. Antoni był katolikiem, a Ludwika protestantką.

Po ślubie młodzi małżonkowie zamieszkali w Berlinie we wspaniałym pałacu
przy Wilhelmstrasse 77, którą to rezydencję zakupił ojciec Antoniego, ks. Michał
Radziwiłł – ówczesny wojewoda wileński. Była to jedna z piękniejszych budowli
w ówczesnym Berlinie.
Małżeństwo, jak pokazała przyszłość,
było bardzo udane. Rok po ślubie urodził się pierwszy syn – Wilhelm, a w następnych latach przyszło na świat jeszcze
siedmioro rodzeństwa. Razem czterech
synów i cztery córki: Wilhelm, Ferdynand, Luiza, Helena, Eliza, Bogusław,
Władysław i Wanda. Rodzina Radziwiłłów nie mieszkała stale w pałacu przy
Wihelmstrasse. Antoniostwo Radziwiłłowie posiadali kilka rezydencji. Oprócz tej
w Berlinie były jeszcze: pałac w Nieświeżu i zamek w Ołyce, a kiedy Antoni Radziwiłł otrzymał stanowisko namiestnika
Wielkiego Księstwa Poznańskiego, zakupiono pałac w Poznaniu.
W 1815 roku jednym z postanowień kongresu wiedeńskiego po stworzeniu Królestwa Polskiego, było utworzenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego pod berłem
pruskiego króla Fryderyka Wilhelma III.
Była to nominacja prestiżowa. Chciano stworzyć poprzez Radziwiłłów pomost pomiędzy królem i dworem pruskim
a szlachtą i całym społeczeństwem polskim. Administrowanie księstwem było
właściwie niezależne od namiestnika, który o wielu zarządzeniach dowiadywał się
post factum. Antoni Radziwiłł od samego
początku otoczony był wrogością nacjonalistycznie nastawionej niemieckiej arystokracji i kręgów dworskich.
Radziwiłłowie większą część roku przebywali w Wielkopolsce. Posiadali jeszcze piękny pałac myśliwski w Antoninie.
To właśnie tam dwukrotnie gościł młodziutki Fryderyk Chopin. Antoni Radziwiłł ograniczany politycznie przez pruską
administrację skoncentrował się na mecenacie, opiekując się wszelkimi przejawami
życia kulturalnego w Księstwie. Uczynił
Poznań miejscem koncertów wielu europejskich sław. Opiekował się poznańskim
ruchem muzycznym i edukacją. Pałac na-
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Pałac Ciszyca – wygląd dawniej

miestnikowski, jak i inne siedziby Radziwiłłów, były miejscem życia artystycznego i towarzyskiego, skupiając ludzi nauki
i sztuki.
Z początkiem lat dwudziestych do wymienionych rezydencji doszła jeszcze jedna – letnia rezydencja w Ciszycy (Ruheberg) u podnóża wzgórza, które dziś jest
nazywane popularnie Radziwiłłówką.
W roku 1822 Antoni Radziwiłł wydzierżawił pałac w Ciszycy. W tym samym roku
brat ówczesnego króla Prus zakupił pałac
w Karpnikach. Oba małżeństwa znały się
i przyjaźniły, a ponadto Luizę i królewskiego brata łączyły więzy krwi. Karkonosze i okolice były atrakcyjnym terenem,
toteż letnią rezydencję obrał sobie król
Prus w Mysłakowicach, a następnie zakupił pałac w Wojanowie dla swojej córki. Za królewską rodziną podążyła w ślad
niemiecka arystokracja i powstawały nowe, piękne siedziby otoczone wspaniałymi parkami i ogrodami. Po 4 latach
dzierżawy i Radziwiłłowie zakupili pałac
w Ciszycy. Własnością Radziwiłłów stała się również kaplica Św. Anny i kaplica
wieżowa kościoła parafialnego w Kowarach. Kaplica Św. Anny pełniła wówczas
rolę tymczasowej kaplicy grobowej Radziwiłłów. Tu znajdowały się tymczasowe

groby ks. Ferdynanda (syna Antoniego),
zmarłego w 1827 r., zmarłej w Berlinie Luizy Pruskiej (ciało spoczywało w kaplicy
dwa lata, zanim przewieziono je do mauzoleum Radziwiłłów w Antoninie, gdzie
spoczywał już jej mąż). W 1834 roku wystawiono tu również trumnę ze zwłokami
Elizy Radziwiłłówny, ukochanej córki ks.
Antoniego, przed przewiezieniem do antonińskiego mauzoleum.
Zanim jednak nastąpiły te smutne wydarzenia cała rodzina była oczarowana Ciszycą i jej położeniem u podnóża
Karkonoszy. Rodzina Radziwiłłów zamieszkiwała przez okres zimowy w Poznaniu lub Berlinie, ale pozostałą część
roku spędzano w Antoninie bądź w Ciszycy. Tę ostatnią traktowano ze szczególnym sentymentem. Z tekstów źródłowych można wyczytać: „Jesień spędzał
książę zazwyczaj w swej siedzibie myśliwskiej w Antoninie koło Poznania, gdzie na
starosarmacki sposób oddawał się radościom polowania. Przez lato jego mieszkaniem była cudowna siedziba wiejska
Ruhberg koło Kowar na Śląsku. Tutaj żył
z prostotą mieszczanina tylko dla swojej
rodziny i muzyki”. O roli Ciszycy w życiu
Radziwiłłów świadczy choćby wybór kaplicy Św. Anny jako miejsca czasowego

pochówku członków rodziny. W Ciszycy
również zorganizowano zaślubiny młodszej córki Radziwiłłów, Wandy z księciem Adamem Konstantym Czartoryskim
w 1832 roku. Szczególnie upodobała sobie
to miejsce żona księcia Antoniego, Luiza.
W Ciszycy przez wiele lat podczas wakacyjnych pobytów książę Antoni komponował operę „ Faust” do słów poematu Goethego. Właśnie tą kompozycją zasłynął
muzyk Antoni Radziwiłł. Opera została
entuzjastycznie przyjęta nie tylko przez
melomanów, ale także muzyków i krytyków muzycznych. Za życia kompozytora
nigdy nie była wystawiona w całości, ale
po śmierci z dużym powodzeniem grywana była w krajach niemieckich i w Anglii. Z muzyką Antoniego Radziwiłła zapoznał polskie społeczeństwo Stanisław
Moniuszko, który zetknął się z nią w czasie studiów berlińskich.
Anna Burdach
Bibliografia:
1. M.M. z Radziwiłłów Potocka: Z moich wspomnień
2. D. von Gersdorff: Na całym świecie tylko Ona
3. J. Fabiański: Kowary szkice z dziejów miasta
4. E. Radziszewski: Radziwiłłowie wielkopolscy. Od Kiernowa do Antonina
5. J. Durka: Górny Śląsk i Wielkopolska w XIX i w pierwszej połowie XX w.
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KRONIKA SMK
12 września 2019 r.
To już 46. „Festiwal Sztuki Włókna” w Kowarach, a w naszej siedzibie 15. wystawa.
Od 2004 r. corocznie gościmy w naszym
małym domku artystów pleneru tkackiego. Tym razem była to Pani Aleksandra
Giros z wystawą pt. „W kierunku słońca”.
14 –15 września 2019 r.
Byliśmy z przyjaciółmi z Schönau-Berzdorf na wycieczce we Wrocławiu.
Kowary utrzymują kontakty z tą niewielka gminą w Niemczech już od 1964 roku.
Początkowo były to kontakty między szkołami, następnie między gminami. Od 20
lat są to kontakty między Stowarzyszeniem Miłośników Kowar a Heimatferein z Schönau-Berzdorf. Spotykamy się
2 razy w roku, zwiedzając ciekawe okolice
w Niemczech i w Polsce.
Aby uczcić 20 lat współpracy, postanowiliśmy pojechać na dwudniową wycieczkę do Wrocławia. Zwiedziliśmy Muzeum
Narodowe, Ostrów Tumski, Stare Miasto, Halę Stulecia, muzeum Hydropolis, a w drodze powrotnej zamek „Książ”.
Pogoda była przepiękna. Wrocław podobał się wszystkim. Na zwiedzaniu i polsko-niemieckich rozmowach spędziliśmy
miło czas.
Dziękujemy Pani Burmistrz i Radnym naszego miasta, że dołączyli się do naszego
świętowania, sponsorując nasz transport.

Impresje Zaduszkowe – koncert Marka Rosteckiego

Wycieczka do Wrocławia i Książa

2 listopada 2019 r.
Gościł u nas Pan Marek Rostecki z kolejnym koncertem fortepianowym, tym razem pod tytułem „Impresje zaduszkowe”.
6 grudnia 2019 r.
Na zaproszenie SMK po raz kolejny wystąpił w naszym MOK-u „Teatr Komedia” z Wrocławia ze sztuką pt. „Łatwo nie
będzie”. Wszyscy pewnie o tym wiedzą,
ale przypomnę, że dyrektorem i aktorem
tego teatru jest mieszkaniec Kowar, Wojciech Dąbrowski. Teatr wrocławski przyjeżdża do nas od 2010 roku, czyli będziemy w przyszłym roku obchodzić 10-lecie
współpracy.
Gabriela Kolaszt
Łatwo nie bedzie – Wrocławski Teatr Komedia
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