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Gazeta Kowarska

CZAS KORONY

Czas, jaki minął od ostatniego wydania naszej 
Gazety, można by określić słowami wyjątko-
wy, szokujący, trudny. Nie wydaliśmy numeru 
świątecznego w kwietniu, bo mogliśmy to zro-
bić jedynie w wersji elektronicznej, a wiemy, 
że wielu z Was woli go w wersji papierowej. 
Dlatego ten numer jest podwójny – większy 
i grubszy, jak niektórzy z nas po kwarantan-
nie. Poprosiliśmy osoby piszące u nas, aby 
w swoich artykułach zawarły jakiś element, 
refleksję związaną z czasem pandemii. Jak 
sobie w tym czasie radziliśmy, jak wygląda-
ła nasza rzeczywistość. O tym jest Gazeta, 
która trzymacie Państwo w rękach (albo wi-
dzicie na ekranie komputera).  To jest numer 
pandemiczny i mamy nadzieję, że wraz z koń-
cem tego okresu, będzie pamiątką. Wierzymy, 
że wróci do nas stabilizacja i czytając kiedyś 
ten numer GK, będziemy dziwić się, dlacze-
go ludzie na okładce są w maskach. Póki co, 
cieszmy się z nauki, refleksji. Czas ten uświa-
domił nam, mam dzieję, nieprzewidywalność 
świata i … nieuchronność śmierci? Bo śmierci 
boimy się bardziej niż zniżki PKB, kryzysu go-
spodarczego czy izolacji. Czas ten uświadomił 
nam, jak bezpieczna i wygodna (mimo wielu 
niedoskonałości) była rzeczywistość, w ja-
kiej żyliśmy. Na okładce zapowiadającej te-
mat numeru są instruktorzy Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej, o którym artykuł jeszcze przed 
pandemią napisała nasza stażystka z dzienni-
karstwa, Oliwia Gudzowska. Osoby związane 
z WTZ to bohaterowie bezustannych zmagań 
z codziennością, ich życie jest trudne nie tyl-
ko podczas pandemii. Słyszałem od osoby, 
na którą ostatnio zwaliło się wiele życiowych 
problemów, że w trudnych chwilach przypo-
mina sobie fragment filmu z pewnej kampanii 
społecznej. Niepełnosprawna dziewczynka 
na wózku inwalidzki patrzy w kamerę i mówi: 
„Kocham swoje życie, bo tylko takie mam...”. 
Jakże rzeczywistość i jej odbiór, a co za tym 
idzie nasze szczęście, zależą od naszego po-
dejścia. I tego podejścia możemy się uczyć 
od uczestników WTZ. Do tego numeru spo-
ro osób napisało teksty. Państwa namawiam 
do czytania, a autorom serdecznie dziękuję. 
Następne wydanie planujemy 
na wrzesień i jeśli ktoś miał-
by ochotę przesłać nam swój 
artykuł, zapraszamy. W imie-
niu Redakcji życzę Wam, 
Drodzy Czytelnicy, ra-
dosnych, słonecz-
nych i zdrowych 
wakacji.

Dariusz Kaliński
PO red. 

naczelnego

Muzeum Sentymentów 
– drugie urodziny
Już dwa lata istnieje i rośnie w siłę, prowadzone przez An-
drzeja Olszewskiego, Muzeum Sentymentów. Mieści się 
w pomieszczeniach po byłej Fabryce Dywanów „Kowary” 
i 19 czerwca 2020 obchodziło swoje drugie urodziny. Życzy-
my 100 lat w szczęściu, zdrowiu i finansowej prospericie.
Foto: Prezes Muzeum Sentymentów z łezką w oku zbliża się 
do roweru z wypożyczalni retro

Kupczyk 
mistrzem Europy
Dawid Kupczyk, nasz bobsleista olimpijczyk,  jest obecnie trenerem kadry Czech w bobslejach. 
Jego drużyna w roku 2019 zajęła 4. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w dwój-
kach. W czwórkach seniorzy  zajęli 6. miejsce na Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy. 
Dawid nie ogranicza się tylko do roli trenera, dalej drzemie w nim i odzywa się duch rywaliza-
cji. W marcu 2020 r wystartował w Mistrzostwa Europy Weteranów 2020, które odbywały się w  
Igls w Austrii. Zajął tam 1. miejsce,  wygrywając z czynnymi zawodnikami, którzy jeszcze kilka 
lat temu zdobywali olimpijskie medale. Największą bolączką Dawida był zawsze brak sprzętu, 
na który naszych bobsleistów nie było stać. Tym razem wystartował na bobslejach pożyczo-
nych od czeskiej drużyny.

Pojeździj na Wigrach
Od 19 czerwca działa w Kowarach wyjątkowa i jedyna w skali kraju wypożyczalnia rowerów re-
tro. Można pojeździć na różnych modelach firmy Romet, produkowanych w Polsce w latach 70. 
80. i 90. Są Jubilaty, Wigry – kto pamięta te czasy, może dotknąć i pojeździć na rowerowych wspo-
mnieniach. Właściciel wypożyczalni, pan Grzegorz, zadbał także o propozycje tras, które są nie 
tylko przyjemne, ale też pozwalają poznać ciekawe miejsca w Kowarach. Cena wypożyczenia 
od 10 zł za godzinę, więcej informacji znajdziecie na FB „Daj się karnąć” albo pod tel. 602402460

„Kowary miasto z Kulturą” na scenie 
przy ul. Jagiellończyka
Zapraszamy w lipcu i sierpniu w każdy piątek na wakacyjne mini 
koncerty z cyklu „Kowary miasto z Kulturą”.

3 lipca godz. 18.00 – Nie jest dobrze –  duet sentymentalny przedstawi szlagiery muzyki wzru-
szającej z lat 50. 60. 70. – (wokal, gitara i harmonijka ustna)
11 lipca godz. 18.00 – Rocktube – rockowa  kapela z Kamiennej Góry zagra znane przeboje (wo-
kal, gitara, gitara basowa, klawisze, perkusja)
17 lipca godz. 18.00 – KONCERT „POST SCRIPTUM, CZYLI MIŁOŚĆ PO…”  – Zbyszek Stefański 
i Wojtek Michalski – koncert na dwie gitary i dwa wokale

24 lipca godz. 20.00 – „Pożądanie w cieniu pokrywki” – spektakl Teatru 55
31 lipca godz. 18.00 – Bandi – koncert na dwie gitary i wokal

Dokładne informacje na: FB MOK Kowary albo na www.mok.kowary.pl
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A w Karpaczu 
Żukiem nie 
pojeździsz

Mamy w Kowarach do zaoferowania tury-
stom wiele oryginalnych atrakcji, jakich 

w Karpaczu znaleźć nie można. Oprócz rowe-
rów retro można nasze miasto obejrzeć zza 
okien pojazdu marki Żuk. Pamiętacie takie 
pojazdy? W doborowym towarzystwie zawo-
dowych kierowców – przewodników żywcem 
wyjętych z lat 80. można zwiedzić socreali-

styczne Osiedle Górnicze, tereny Fabryki Dy-
wanów i kilka innych tajemniczych zakątków. 
Wycieczka kosztuje 20 zł za osobę, do dyspo-
zycji są dwa pięcioosobowe Żuki   w stanie ko-
lekcjonerskim. Informacje można znaleźć na 
stronie www.sudeckakraina.pl lub FB Sudec-
ka Kraina lub zadzwonić na numer do kierow-
cy Jarka tel. 515 761 005.
Warto zapoznać się ze stroną, bo zawiera wie-
le ciekawych, niebanalnych turystycznych 
propozycji.

kid

Foto: Żuk i Kierowcy

Przez wiele lat spędzała sen z oczu wielu 
włodarzom naszego miasta, którzy nijak nie 
mogli sobie poradzić z popadającym w ruinę 
od lat 90. zeszłego wieku miejskim kąpieli-
skiem. W końcu po wielu latach pojawiło się 
światełko w tunelu. Czy nadzieje zostana 
spełnione, czas pokaże. Na razie trwająca 
inwestycja pobudza wyobraźnię i wzbudza 
spore emocje.
Kompleks Kowarskiej Wyspy wybudowany zo-
stał jeszcze przed wojną i składał się z kilku, 
połączonych ze sobą zbiorników wodnych. 
Jak widać na starych zdjęciach, to była pereł-
ka. Powojenne losy Wyspy nie zostały nigdzie 

opisane, ale było to atrakcyjne miejsce waka-
cyjnego wypoczynku. Było tam kąpielisko, ro-
wery i kajaki wodne, trampolina – podobno na 
niej przygotowywali się niemieccy sportowcy 
do olimpiady berlińskiej w 1936 roku (ośrodek 

przygotowań był wtedy w J. Górze a trampo-
linę potem zamontowano w Kowarach). Były 
dwie ślizgawki, przebieralnie, kawiarnia i sce-
na. Na niej to właśnie odbywały się w latach 
80. słynne w całej kotlinie Dyskoteki na Wy-
spie. Co z tego zostało do roku 2020? Po ostat-

Zegar  
na wieży
Od wielu lat w naszym mieście, zegar za-

montowany na wieży kościoła pw. Naj-
świętszej Marii Panny w Kowarach odmierza 
nam, mieszkańcom miasta i odwiedzającym, 
czas.
Świadomie czy nieświadomie spoglądamy na 
wieżę kościoła i patrząc na ten właśnie zegar 
odnajdujemy daną godzinę i minutę, jakoś ukła-
damy pod to plany, czy po prostu stajemy się 
bardziej świadomi tego, w jakim momencie 
dnia jesteśmy.
Zegar ten niejako jest w centralnym punk-
cie naszego miasta, stanowi jego wizytówkę, 
a sama wieża uzyskała podświetlenie, solid-
ną iluminację. Przywykliśmy do tego zegara, 
natomiast gdzieś umknęło nam to, że tarcza, 

nim nietrafionym inwestorze, który resztki 
wspomnień zburzył, wyspa przypominała re-
zerwat przyrody pełen rosłych samosiejek. 
I w roku dwudziestym pojawił się inwestor, 
który postanowił tchnąć w to miejsce życie. 
Nowe turystyczne życie.
Na Wyspie ma powstać atrakcja turystyczna 
pod nazwą „Wy.Spa”. Będą trzy plaże z żółtym 
piaskiem, pomosty, domki dla dzieci, pergole, 
rowery wodne, kajaki. Ma powstać restaura-
cja na wodzie, gdzie organizowane bedą mo-
gły być imprezy na kilkadziesiąt osób . W pla-
nach jest też zatopiony wrak okrętu oraz 
platforma do „chodzenia po wodzie”, ma też 
pojawić się park linowy. Inwestor nie prze-
widuje stworzenia tam kąpieliska. Wstęp na 
„Wy.Spę” (jak do wszystkich komercyjnych 
atrakcji turystycznych) będzie płatny. Pierw-
szy etap inwestycji ma ruszyć w lipcu. Pla-
ny są ambitne, prace prowadzone od rana 
do wieczora, a jaki będzie wynik, zobaczymy 
już wkrótce.

kid

a ściśle cyfry, jakie obrazują godziny i minuty, 
praktycznie uległy starciu na skutek działania 
czynników atmosferycznych, zniknęły w bar-
dzo znacznym i niepokojącym stopniu, co nie-
długo nie pozwoli na odczytanie godziny i mi-
nuty, a już teraz jest praktycznie przeszkodą 
w tej czynności.
Mając powyższe na uwadze, proponuję i gorą-
co zachęcam, aby – oprócz wykonanej ilumina-
cji wieży kościoła – również zgłosić, w kolejnej 
edycji budżetu obywatelskiego,  jako projekt, 
remont tarczy naszego kościelnego zegara.
Czas jako taki często jest przedmiotem afo-
ryzmów wielkich ludzi, badań filozofów, te-
matem dla pisarzy. Postarałem się odnaleźć 
kilka takich właśnie cytatów, wg mnie cieka-
wych i być może także interesujących dla Czy-
telników.

Czas przynosi radę. Należy oczekiwać jej cierpli-
wie. Bywa, że trzeba zawierzyć chwili.

Friedrich von Schiller

Czas robi swoje. A ty, człowieku?
Stanisław Jerzy Lec

Czas jest ojcem prawdy.
Francois Rebelais

Czas decyduje, kogo spotkasz w życiu. Twoje 
serce decyduje, kogo chcesz w swoim życiu, 
a twoje zachowanie decyduje, kto dostanie się 
do twojego życia.

Budda

Lepiej być o trzy godziny za wcześnie niż o mi-
nutę za późno. 

W. Szekspir

Im bardziej dojrzewamy, tym bardziej mądrze-
jemy i stopniowo zaczynamy rozumieć, że ze-
garek, który kosztuje 30$ i zegarek, który kosz-
tuje 300$, pokazuje ten sam czas.

Steve Jobs

Michał Pezda

Legendarna 
Kowarska 
Wyspa

Gazeta Kowarska / NEWSY



4

Gazeta Kowarska / TEMAT WYDANIA

KAŻDA OSOBA 
TO ODDZIELNA 
HISTORIA
Są jak jedna, wielka rodzina. Trzydziestu 
różnych uczestników, z dziewięciu 
różnych miejscowości – i choć często inni 
uważają, że każdy z nich jest taki sam, to 
w rzeczywistości są całkowicie nieszablonowi. 
Podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Kowarach mogą liczyć na aktywnie 
spędzony czas oraz instruktorów, którzy 
zawsze wyciągną pomocną dłoń. 

Tekst i zdjęcia:
Oliwia Gudzowska
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Warsztat Terapii Zajęciowej w Kowa-
rach powstał dzięki staraniom Polskiego 
Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział 
Terenowy w Jeleniej Górze w 2013 roku, 
jednak ze swoją działalnością ruszył z po-
czątkiem 2014. Główne wsparcie pocho-
dzi ze strony Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
Powiatu Jeleniogórskiego oraz Gminy Ko-
wary a także pobliskich gmin, jak Mysła-
kowice czy Karpacz.

Każdy WTZ ma swoją specyfikę. W Kowa-
rach powstało 5 pracowni tematycznych 
– plastyczna, rękodzielniczo-florystycz-
na, krawiecka, tkacko-dziewiarska i kom-
puterowa, które umożliwiają uczestni-
kom realizowanie swoich zainteresowań. 
Niestety nie każdy – z powodu swych nie-
pełnosprawności – może uczestniczyć 
we wszystkich zajęciach.

Głównym założeniem warsztatu tera-
pii jest proces rehabilitacji społeczno – 
zawodowej.

„Staramy się połączyć zajęcia tema-
tyczne i edukacyjne w pracowniach, czy-

li stworzyć warunki do pracy. Bo to jest 
praca. Często mówię uczestnikom, że wy 
nie przychodzicie na zajęcia, tylko przy-
chodzicie do pracy.” – stwierdza Witold 
Musiałowski, kierownik Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej w Kowarach.

WTZ w Kowarach jest z założenia warsz-
tatem powiatowym, dlatego w zajęciach 
mogą uczestniczyć osoby zamieszkałe na 
terenie powiatu jeleniogórskiego poza 
miastem Jelenia Góra. Miejscowych pod-
opiecznych jest zdecydowanie najwięcej, 
jednak bus firmy, z którą współpracuje 
kowarski WTZ, przywozi uczestników 
także z Bukowca, Karpacza, Kostrzycy, 
Łomnicy, Mysłakowic, Staniszowa, Ścię-
gien oraz Wojanowa. 

„Wynajmujemy transport. Nie stać nas 
na pojazd, który by tak dużą ilość osób 
z tak rozproszonego terenu sprawnie 
rozwoził. Firma uruchamia na obsłu-
gę naszego warsztatu kilka pojazdów. 
Wszystko po to, by czas przewozu z miej-
sca zamieszkania do warsztatu oraz po-
wrotu był jak najkrótszy. Busy są kilku, 

kilkunasto, lub kilkudziesięcioosobowe. 
W zależności od charakteru zajęć – czy 
to jest tylko dowóz na zajęcia czy może 
wyjazd całego warsztatu na zajęcia ze-
wnętrzne. Staram się jak najwięcej ko-
rzystać z możliwości realizacji rehabilita-
cji zawodowej” – dodaje kierownik WTZ 
w Kowarach.

Dzięki licznym wyjazdom uczestnicy 
warsztatów dowiedzieli się m.in.: 
– jak się tworzy i maluje bombki oraz 
inne ozdoby choinkowe (dzięki Vitbiso-
wi w Złotoryi),
– na jakich zasadach odbywa się wyrób 
serów i jak wygląda ekologiczne gospo-
darstwo z hodowlą zwierząt,
 – że filcowanie wełny nie jest takie pro-
ste, jak się wydaje, co wyjaśnili edukato-
rzy z zakładu ekologicznego we Wrzesz-
czynie,
– jak metodą naturalną i tradycyjną wy-
pieka się chleb w piekarni w Raszowie,
– że pierniki swój początek mają na Dol-
nym Śląsku (piernikarnia w Trzcińsku 
umożliwiła uczestnikom warsztatów wy-
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robienie ciasta, formowanie go, wypiek 
oraz dekorowanie pierników),
– jak szlifować szkło kryształowe oraz 
jak je zdobić farbami trwałymi (dzięki 
Hucie Szkła Kryształowego Julia w Pie-
chowicach),
– jaką rolę odgrywa w teatrze światło 
i dźwięk oraz jak wyglądają kulisy teatru.

Zajęcia odbyły się nawet na wysypisku 
śmieci Karkonoskiego Centrum Gospo-
darki Odpadami w Kostrzycy. Uczestni-
cy mieli okazję zobaczyć, jak wyglądają 
one od razu po przyjeździe, gdy są jesz-
cze zmieszane. Sami regularnie sprząta-
ją teren starego cmentarza ewangelic-
ko-augsburskiego, w ramach programu 
edukacyjnego „Czyste Kowary”. Jest on 
regularnie dewastowany i zaśmiecany. 
Uczestnicy zbierają wtedy dziesiątki wor-
ków odpadów, szkła, części samochodo-
wych, opon, butelek itd.

Placówka dba jak tylko może także 
o kondycję i sprawność fizyczną uczest-
ników. Pewnie dlatego biorą udział w za-
wodach siatkówki na siedząco o puchar 
Prezydenta Jeleniej Góry. Gdy zaczęli 
6 lat temu kończyli na 13 miejscu, jednak 

ostatnie zawody w 2019 roku udało im 
się wygrać. Można powiedzieć, że to tur-
niej „Niepełnosprawni vs Samorządowcy 
Jeleniej Góry”, ponieważ na parkiecie ze 
strony rywali widzimy m.in. prezydenta 
i wiceprezydentów miasta, przedstawi-
cieli Term Cieplickich, ZUS-u, czy PIP-u.

Kowarzan nie może zabraknąć w Dol-
nośląskim Turnieju Tańca Osób Niepełno-
sprawnych w Jaworze. Konkurs odbywa 
się w trzech kategoriach – solo, w parach 
oraz grupie. W ubiegłym roku placówka 
mogła się poszczycić szczególnym sukce-
sem: drugie miejsce w tańcu solo zajęła 
uczestniczka z Kowar, która zaprezento-
wała taniec hinduski. Specjalną nagrodę 
starosty powiatu jaworskiego zdobyła 
kowarska para, która zaskoczyła wszyst-
kich tańcząc „zbójnickiego”.

Oczywiście jeżeli pojawia się jakaś opcja 
wyjazdu, podczas którego wymagana 
jest wysoka sprawność fizyczna, to ci, 
którzy mają problem z poruszaniem się, 
nie są eliminowani. Dla nich placówka or-
ganizuje zajęcia stacjonarnie – laborato-
ryjne lub plastyczne. Jest to ważna alter-
natywna, ponieważ do WTZ uczęszczają 
osoby niewidome, głuchonieme oraz ma-
jące problemy z wykonywaniem czynno-
ści manualnych.

Istnieją także programy, które działają 
non stop. Na przykład program zdrowe-
go żywienia. Uczestnicy wraz z instrukto-
rami mają tygodniowe dyżury w kuchni 
i przyrządzają różne posiłki. Poznają za-
sady tworzenia ciekawych dań z najprost-
szych składników, ale przede wszystkim 
dbają o to, aby były one zdrowe. Również 
ważny jest program treningu ekonomicz-
nego, zakładający naukę posługiwania 
się środkami płatniczymi, samodzielne-
go robienia niezbędnych zakupów, ponie-
waż ma wpływ na podwyższenie samo-
oceny uczestnika oraz spełniania funkcję 
motywującą do efektywnego udziału 
w procesie kompleksowej rehabilitacji 
społeczno-zawodowej.

Muszę przyznać, że 
mam świetną kadrę 
pracowników. Z bardzo 
dużym doświadczeniem, 
a jeszcze większym 
zaangażowaniem.



7

Gazeta Kowarska / TEMAT WYDANIA

Mieszkania chronione
treningowe w Kowarach?

 O nich opowie Witold Musiałowski. 

„Jest to temat, który wiąże się z konty-
nuacją naszych działań. Dlaczego? Po-
nieważ nasi podopieczni żyją w różnych 
warunkach, niektórzy nie mają rodziców. 
Mamy w warsztacie już pełne sieroty, 
które nie mogą same funkcjonować. Sy-
tuacja egzystencji tych osób, w tym rów-
nież mieszkania, staje się problemem i to 
znacznym. Stowarzyszenie, w którym je-
stem, podejmuje istotne problemy osób 
niepełnosprawnych. Odbyliśmy wyjaz-
dowe spotkanie w Dzierżoniowie, gdzie 
jedno Stowarzyszenie prowadzi WTZ, 
ZAZ oraz OREF – Ośrodek Rehabilitacyjno 
Wychowawczy – dla młodszych niepeł-
nosprawnych z większymi problemami, 
gdzie praca terapeutów odbywa się na 
zasadzie 1 na 1.

Tam postarano się kilka lat temu o zre-
alizowanie projektu: mieszkania wspo-
magane. Gdy zobaczyłem, jak to jest 
zorganizowane – wiedziałem, że muszę 
zaszczepić ten temat kowarskim rodzi-
com osób niepełnosprawnych. Od kilku-

nastu lat mam kontakty z Kołem Przyja-
ciół Dzieci Specjalnej Troski w Kowarach. 
Pomagają też Kluby Rotary Jelenia Góra 
i Karpacz Karkonosze, mając wszystko 
pod symboliczną opieką.

Mieszkania w Dzierżoniowie są współ-
finansowane przez rodziny – na zasa-
dzie niskiej, ustalonej kwoty. Główne 
pieniądze pozyskiwane są ze środków 
zewnętrznych. Te pieniądze są osiągal-
ne, ale rodzice muszą się zorganizować. 
Mieszkania wspomagane w Dzierżonio-
wie powstały w różnej strukturze. Miesz-
kają w nich albo pojedyncze osoby albo 
po kilka osób. Wybudowano tam Villę 
pod Dębami. W bliskiej odległości od WTZ 
i ZAZ. Czyli świetna lokalizacja. Fundacja 
rodziców zorganizowała projekt, wybu-
dowano nową Ville, w której mieszka 50 
osób niepełnosprawnych.

 Idea? Te mieszkania wybudowała fun-
dacja, wyposażenie samego mieszkania 
w meble i urządzenia należy do rodziny.

Czas zamieszkania? Dożywotnio. W więk-
szości wykorzystane są wszystkie miej-
sca, a niektóre działają na zasadzie, że 
rodziny przyszłościowo rezerwują je dla 
swoich dzieci. Dla takich sytuacji wpro-
wadzono kaucję w wysokości 30 tysię-

cy złotych. Rodzina może z mieszkania 
korzystać. Czasami na weekend zostają 
w tym mieszkaniu. Znakomicie ten po-
mysł funkcjonuje. Teren jest bezpiecz-
ny, ogrodzony, przy parku z zapleczem, 
gdzie mogą pogrzebać trochę w ziemi 
przy roślinach i przy kwiatach. Mają te-
ren rekreacyjny.

Mieszkania wspomagane są powiązane 
z opieką zapewnianą przez Stowarzysze-
nie. Uczestnicy, którzy w nich mieszkają 
w ciągu dnia są uczestnikami WTZ albo 
pracują w ZAZie. Od godziny 8 do 15, 16. 
Wracają do swoich mieszkań i od godzi-
ny 16 mają swoich opiekunów, którzy 
pomagają im w różnych czynnościach 
życiowych. Umówienie wizyty u leka-
rza, zakupy. Śniadania i kolacje przyrzą-
dzają pod opieką opiekunów, natomiast 
obiady jedzą w WTZ, który prowadzi ca-
tering lub stołówkę. Kompleksowo mają 
zapewnione spędzanie czasu, zarobienie 
pieniędzy. Opiekunowie są z nimi do 21. 
Oprócz własnych kuchni w mieszkaniach 
mają także kuchnie ogólnodostępne oraz 
sale, gdzie mogą razem spędzić czas. Po-
siadają pokoje wspólnego pobytu. Chciał-
bym, żeby w Kowarach też powstała taka 
inicjatywa. Może się uda?”.
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Sandra

Uwielbiam malować na płótnie. Jestem 
tutaj od samego początku. Mam 
chłopaka Arka,którego poznałam 
tutaj i jesteśmy już razem 5 lat!

Arek

Moim hobby jest malowania na płótnie 
w towarzystwie mojej dziewczyny 
Sandry i Pana Jerzego, który jest naszym 
instruktorem. Moje marzenie? Już się 
spełniło – mam cudowną kobietę.

Karolina

Chodzę na zajęcia rękodzielnicze, 
które prowadzi Pani Maga. Lubię 
tworzyć projekty – pracuję nad Harrym 
Potterem, bo tworzymy o bohaterach. 
Marzę o zostaniu raperką. Układam 
już własne piosenki i do tego tańczę.

Karolina

Tworzę w pracowni rękodzielniczo- 
-florystycznej. Uwielbiam robić wianuszki, 
bo jakoś nie ciągnie mnie do malowania. 
Moje marzenie się spełniło. Chciałam mieć 
swój pokoik, swoje prywatne miejsce.

Patryk

Lubię układać puzzle 
i malować obrazy. Mam 
najlepsze koleżanki 
i najlepszych kolegów. Moim 
marzeniem od dziecka było 
zostanie strażakiem.

Każdy z uczestników jest inny. 
Każdy jest wyjątkowy. Mają wspólne 
zainteresowania, ale głównie takie, 
w których są indywidualistami. 
Kilkoro z nich zdecydowało się 
opowiedzieć o sobie kilka słów.
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Grzegorz

Lubię wszystko po trochę! Maluję, śpiewam, 
opiekuję się innymi. Poza warsztatem pomagam 
mamie w domu, bo uważam, że pomoc innym 
jest najważniejsza. Każdy kiedyś będzie 
potrzebował pomocy. Moim marzeniem jest 
wyjechać gdzieś i wystąpić na scenie.

Daria

Uwielbiam pracownię florystyczną, ponieważ mogę tam 
dekorować i ozdabiać różne rzeczy. Moim marzeniem 
jest zostanie tancerką – w Jaworze razem z Adamem 
przedstawiliśmy jury taniec góralski! Muszę dodać, 
że Pani Basia wykonuje najlepsze masaże na świecie.

Paulinka

Lubię czytać i spędzać czas w pracowni 
krawieckiej. Mam tutaj mnóstwo 
kolegów i koleżanek. Moim marzeniem 
jest uprawiać Nordic Walking.

Adam

Lubię malować obrazy, ale przede wszystkim 
największą przyjemność sprawia mi 
pomaganie innym. Moim marzeniem jest, 
aby móc śpiewać, a konkretnie rapować! 
Chciałbym pozdrowić Pana Jurka, u którego 
w pracowni bawię się świetnie. 

Piotrek

Przede wszystkim lubię przyjemnie spędzać czas 
z ludźmi. Choroba namieszała mi w życiu, ale mimo 
wszystko staram się uśmiechać. Mam 41 lat i moim 
marzeniem jest, żeby było dobrze. Aby ludzie żyli 
w zgodzie, choć obawiam się, że może być to górnolotne 
marzenie. Chciałbym jednak, żeby wszyscy pamiętali: 
przez pryzmat marzeń można wszystko zobaczyć. 

Gazeta Kowarska / TEMAT WYDANIA
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W gabinecie 
Pani Burmistrz

Burmistrz miasta Kowary ogłasza możliwość zgłoszenia 
nieopodatkowanych nieruchomości bez konieczności 

wnoszenia opłat do 5 lat wstecz
Mieszkańcy miasta (osoby fizyczne) będący właścicielami 
nieruchomości podlegających opodatkowaniu podatkiem 
od nieruchomości na terenie gminy miejskiej Kowary, którzy 
do dnia 31.08.2020 roku zgłoszą do opodatkowania:
• Dobudowane, nadbudowane lub zmodernizowane po-
wierzchnie użytkowe domów jednorodzinnych,
• Zmodernizowane lokale mieszkalne, dobudowane garaże, 
komórki i inne pomieszczenia gospodarcze 
zwolnieni zostaną z obowiązku zapłaty zaległości podatko-
wych za okres do 5 lat wstecz za niewykazane dotychczas 
do opodatkowania budynki i lokale. 
Wobec wszystkich pozostałych mieszkańców – właścicieli 
nieruchomości, którzy nie dokonają zgłoszenia do 31.08.2020 
roku poprzez skorygowanie informacji na podatek od nieru-
chomości do Wydziału Finansowego tut. Urzędu – prowa-
dzone będą postępowania podatkowe i kontrole oraz nali-
czony zostanie z urzędu podatek od nieruchomości za okres 
do 5 lat wstecz.
Informacje: bip.kowary.pl – zakładka podatki i opłaty: 
podatek od nieruchomości
Szczegółowe informacje uzyskać można pod 
nr tel. 75 64 39 224

– Poprosimy o komentarz do tego ogłoszenia.
W tym wypadku nie można nadużywać słowa abolicja, bo ono 
zarezerwowane jest dla ustawy sejmowej, ale w naszym wy-
padku ma ona podobne skutki. I tak. Przez okres wielu lat nie 
były prowadzone w nieruchomościach, które są na terenie 
miasta, żadne kontrole związane z ilością powierzchni realnie 
użytkowanych w zestawieniu z oświadczeniem podatkowym. 
Zrobiliśmy przegląd dwóch ulic i wynika z niego, że to, jak jest, 
nie odzwierciedla się w deklaracjach podatkowych. Dajemy 
aż dwa i pół miesiąca na to, żeby mieszkańcy mieli czas, aby 
sprawdzić, jakie złożyli deklaracje i policzyć ilość metrów, ja-
kie realnie użytkują. Trzeba sprawdzić np. sytuacje, gdzie ada-
ptowano werandę na pokój czy dobudowano sobie coś i nie 
zgłoszono. Mówiąc najprościej: przeprowadzamy weryfika-
cję oświadczeń. Nie będziemy nikogo sprawdzać ani ścigać za 
zaległe podatki. Dajemy każdemu czas do końca sierpnia na 

to, aby uregulował stan podatkowy nieruchomości i zaczął od 
tego momentu płacić zgodnie ze stanem faktycznym. Informu-
ję jednocześnie, że osoby, które nie dopełnią tego obowiązku, 
zostaną rozliczone za niezgodności w oświadczeniu za okres 
do 5 lat wstecz wraz z ustawowymi odsetkami. Zachęcam do 
zgłoszenia zmian, to się opłaca.

– Czasami w Kowarach pojawiają się tzw. „śmieci niczyje”.
Ludzie podrzucają śmieci, wysypują je w różnych miejscach. 
Często są to części samochodowe, śmieci remontowe, które 
powinny być usunięte na koszt tego, czyje one są. Obecnie za 
usuwanie takich „nielegalnych wysypisk” płaci gmina, czyli my 
wszyscy. Takim skandalicznym czynem ostatnio było podrzu-
cenie całej wywrotki śmieci na świeżo uprzątnięty skwer na 
skrzyżowaniu ulic Jeleniogórskiej, Zamkowej i Ogrodowej. Usu-
nięcie takiej sterty śmieci to koszt ok. 3 tysięcy złotych. Apeluję 
do Mieszkańców – nie bądźmy obojętni na takie zachowania! 
Róbmy zdjęcia, zgłaszajmy takie zajścia. To jest nasze miasto 
i nasze podatki. Płacimy za nie wszyscy.

               
            
 
 
 
 
 

– Czy Kowary odczuwają już finansowe skutki koronawirusa?
Są już wyliczenia za pierwsze pięć miesięcy. Mamy o pół miliona 
mniejsze wpływy do budżetu miasta. Zmniejszenie mamy w PIT, 
CIT i podatkach od nieruchomości. Z czym to się wiąże? Z tym, 
że będziemy zmuszeni ograniczać niektóre inwestycje miejskie. 
Czekamy jeszcze na czerwiec, ale to jest bardzo poważna sy-
tuacja, bo odbija się też na bieżącym funkcjonowaniu miasta.

– Czy pamięta Pani, kiedy po raz pierwszy usłyszała o korona-
wirusie i co Pani wtedy pomyślała?
Tak. To było w styczniu. Pomyślałam wtedy: O, znowu nowa grypa.

– A kiedy się Pani zorientowała, że to może być coś dla nas 
niebezpiecznego?
W lutym. Ktoś mi przysłał filmik z Chin. Pokazane było, jak Chiń-
czycy podchodzą do koronawirusa i coś mnie zaniepokoiło. Wi-
działam, że są zamaskowani, że są w ubraniach. I to było dla 
mnie przerażające. Odczułam, że coś jest nie tak.

– Największe emocjonalne przeżycie związane z epidemią. 
Przerażenie, stres, strach?
Ja generalnie nie boje się chorób, bo przeszłam już ich tyle, że 
nie odczuwam strachu. Boję się raczej braku odpowiedzialno-
ści u ludzi. Czy coś mnie przeraziło? Nie. Ja widziałam w życiu 
dużo ludzi bez nóg, bez rąk, po wypadkach, z ranami. Natomiast 
najbardziej przeraża mnie takie lekceważące podejście do cho-
roby. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że ze zdrowych mogą na-
gle okazać się tak chorzy, że mogą sobie z tym nie poradzić.

Skwer przy skrzyżowaniu Jeleniogórska / Zamkowa   
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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 A
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jowita.selewska@poczta.onet.pl
tel. 600202554
 

Tłumaczenia zwykłe

niemiecki - polski
polski - niemiecki
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jowita.selewska@poczta.onet.pl
tel. 600202554
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jowita.selewska@poczta.onet.pl
tel. 600202554
 

Tłumaczenia zwykłe

niemiecki - polski
polski - niemiecki

Kronika wirusa 
oczami Komendanta 

– Kowary 2020
13 marca – Rozporządzeniem Ministra Zdrowia wprowadzo-
no na terenie Rzeczypospolitej polskie stan zagrożenia epide-
micznego. Do tej pory wszyscy byliśmy obserwatorami donie-
sień medialnych na temat tragicznych wydarzeń z Chin, później 
z krajów Europy Zachodniej, związanych z rozprzestrzenianiem 
się wirusa SARS–Cov–2. Ilość osób zakażonych i zmarłych np. 
we Włoszech wywoływała przerażenie u wielu z nas, zwłasz-
cza osób starszych.
14 marca – obudziliśmy się w nowej rzeczywistości. Z dnia na 
dzień przerwano naukę w szkołach, zamknięto instytucje kul-
tury, sklepy. Stopniowo wprowadzano kolejne obostrzenia ta-
kie jak limity osób w sklepach, zakrywanie ust i nosa, dezynfek-
cję rąk. Zamknięto granice, a wracający do Polski poddawani 
byli kwarantannie.
Tymczasem w Kowarach
Policja jako jedna z wielu instytucji wprowadziła zmienione 
formy kontaktu z interesantami, otrzymała nowe, dotąd nie-
znane zadania.
Najbardziej absorbujące to codzienna kontrola osób odbywają-
cych kwarantannę. Kwarantanna w większości wynikała z po-
wrotu z zagranicy, w mniejszej części dotyczyła osób zakażonych, 
bądź mających kontakt z osobami zakażonymi. Przed Świętami 
Wielkiej Nocy nastąpiły wzmożone powroty mieszkańców Ko-
war i Gminy Mysłakowice z krajów europejskich, gdzie pracowali 
lub wypoczywali. Początkowo kontrolowaliśmy ok. 15 osób, ale 
w krótkim czasie sprawdzaliśmy ok. 120 osób dziennie. Zdecydo-
wana większości osób wypełniała obowiązki związane z kwaran-
tanną w sposób wzorowy. Tylko niewielka część mieszkańców 
naruszała obowiązujące w tym zakresie zasady. W kilku przy-
padkach wystosowaliśmy wnioski do organu sanitarnego o na-
łożenie kar administracyjnych. Kary te były bardzo wysokie – po 
kilka tysięcy złotych. W przypadku niektórych osób prowadzone 
są postępowania karne za popełnione wykroczenia.
Tylko w drastycznych przypadkach łamania nakazów czy za-
kazów stosowaliśmy środki karne. Najczęściej staraliśmy się 
tłumaczyć konieczność poddania się określonym rygorom. 
Z akceptacją i zrozumieniem przyjmowaliśmy tłumaczenia o kło-
potach „oddechowych” znacznej części mieszkańców Kowar 
w przypadku braku maseczki zasłaniającej usta i nos. Czasami 
tej wyrozumiałości brakowało, np. kiedy wychowawca dzieci 

i młodzieży takiej maski nie nosi, a własnym dzieciom nie wytłu-
maczył, że w tym szczególnym okresie powinny zostać w domu.
Jednak zdecydowanie stwierdzam, że w zakresie wypełniania 
obowiązków związanych z odbywaniem kwarantanny miesz-
kańcy stanęli na wysokości zadania i tą drogą chciałem bardzo 
podziękować za współpracę i pełną dyscyplinę.
Wraz z upływem czasu pojawiły się dodatkowe problemy spo-
wodowane długotrwałą społeczną izolacją. Niestety wzrosła 
ilość interwencji domowych związanych ze stosowaniem prze-
mocy. Znoszenie czy luzowanie obowiązków w kolejnych zmia-
nach rozporządzenia, spowodowały spadek ilości tego typu in-
terwencji do poziomu sprzed pandemii.
Kiedy właściwie wszyscy uwierzyliśmy, że najgorsze za nami, 
dotarła informacja o zakażeniach wirusem na jednym z oddzia-
łów kowarskiego szpitala. Uświadomić to powinno nam wszyst-
kim, że rozluźnienie, jakiemu się poddaliśmy, jest przedwczesne.
W przestrzeni publicznej zachowujmy tzw. dystans społeczny, 
zakrywajmy usta i nos, z wyjątkiem przebywania na zewnątrz. 
W sklepach widok osób bez maseczki jest coraz bardziej po-
wszechny i równie powszechny jest brak reakcji personelu na 
takie zachowania. Proszę wszystkich o wytrwałość, wyrozumia-
łość i dyscyplinę. Tylko przy zachowaniu szczególnej ostrożno-
ści możemy ustrzec siebie i bliskich przed niepotrzebnymi kło-
potami zdrowotnymi.

Podinspektor Włodzimierz Chmiel
Komendant Komisariatu Policji w Kowarach
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Miejska Biblioteka Publiczna 
w Kowarach w czasie pandemii
W związku z zagrożeniem epidemicznym, Biblioteka w Ko-

warach, podobnie jak i inne instytucje kultury, była zamknię-
ta dla czytelników od 12 marca do 6 maja. Terminy zwrotów 
książek zostały automatycznie przedłużone, aż do momen-
tu ponownego otwarcia biblioteki.

Mimo zamkniętych drzwi, pracowałyśmy i byłyśmy dla swoich 
czytelników w pełnej gotowości. Chciałyśmy podtrzymać nasz 
kontakt z czytelnikami, dlatego udzielałyśmy wszelkich infor-
macji drogą telefoniczną, mailową oraz za pośrednictwem me-
diów społecznościowych i naszej strony internetowej.

Wprawdzie nie wypożyczałyśmy książek naszym czytelni-
kom, ale pracy w bibliotece nie zabrakło. Między innymi:
• wpisywałyśmy, uzupełniałyśmy, poprawiałyśmy nasz księgo-
zbiór elektroniczny,
• planowałyśmy zakupy nowych książek, 
• podsumowałyśmy i zakończyłyśmy projekt Mała Książka 
Wielki Człowiek,
• przygotowałyśmy dokumentację do projektów ministerial-
nych (Partnerstwo dla książki oraz Priorytet 1 – zakup nowo-
ści wydawniczych dla bibliotek publicznych),
• podjęłyśmy wspólne działanie z MOKiem i Teatrem 55 – czy-
tanie bajek dzieciom,
• opracowałyśmy scenariusze zajęć i warsztatów dla dzieci 
i dorosłych.

Nasze działania kulturalne i promujące czytelnictwo w In-
ternecie były bardzo liczne i różnorodne, niekiedy umieszcza-
łyśmy po kilka postów dziennie. Motywował nas fakt, że każ-
dy post oglądało od 100 do ponad tysiąca osób. A oto niektóre 
z naszych działań:
• przygotowałyśmy w różnych aplikacjach internetowych za-
gadki, puzzle, układanki, konkursy i zabawy literackie dla na-
szych czytelników,
• raz w tygodniu spotykałyśmy się on-line z uczestnikami Dys-
kusyjnego Klubu Książki na Wojkowie,
• moderowałyśmy jedno spotkanie czytelnicze dla dorosłych 
w formie on-line,
• zapoczątkowałyśmy cykliczne „Notatki z historii Kowar” oraz 
cykl „Książki na lepsze czasy”,
• zaangażowałyśmy się w promowanie akcji „Cała Polska czy-
ta dzieciom o zwierzętach”,
• w akcji „Żonkile” upamiętniliśmy Powstanie w Getcie War-
szawskim 1943,
• zorganizowaliśmy tygodniowy święto bibliotekarzy i biblio-
tek – online „Zasmakuj w Bibliotece” z okazji XVII Ogólnopol-
skiego Tygodnia Bibliotek (8–15 maja),
• uzupełniałyśmy na bieżąco informacje o nowych, e-inicjaty-
wach przygotowanych przez różne instytucje kultury z zakre-
su literatury, edukacji, rozrywki, sztuki, dostępnych bezpłat-
nie w internecie.

6 maja otworzyłyśmy bibliotekę dla czytelników. Frekwencja 
przeszła nasze oczekiwania! Odwiedziło nas 272 osób, wypo-
życzyliśmy 902 książki!

Przedszkole Publiczne 
nr 1 w Kowarach
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną z dniem 
15 marca 2020 roku placówki oświatowe – w tym przedszko-
la – zawiesiły swoją działalność. 

Od tego czasu zgodnie z zaleceniami władz oświatowych, po-
dobnie jak w szkołach prowadzone było nauczanie zdalne. Po 
blisko trzech miesiącach zgodnie z decyzją Rządu RP od dnia 6 
maja ponownie wznowiono działalność żłobków i przedszkoli. 
Wszystkie placówki otrzymały szczegółowe wytyczne przeciw-
epidemiczne GIS i MEN dotyczące uruchomienia i funkcjono-
wania placówek oświatowych. Decyzją władz miasta Kowary 
nasze przedszkole zostało uruchomione 25 maja 2020 r. W tym 
celu podjęto i wykonano wiele zadań, aby uruchomić placówkę.

W pierwszej kolejności wszystkie nauczycielki naszego przed-
szkola wykonały telefony do rodziców dzieci. w celu uzyskania 
informacji, jaki procent rodziców jest zainteresowany otwar-
ciem przedszkola. Zadeklarowało się 55 rodziców. Po podpisa-
niu wszystkich przygotowanych deklaracji i oświadczeń zgło-
siło się 34 rodziców. Średnia liczba dzieci uczęszczających do 
przedszkola wynosi 20,23.

Dzieci podzielone są na 4 grupy. Przedszkole w tym okresie 
czynne jest od godziny 7.00 do 16.00. Przyprowadzanie i odbie-
ranie dzieci odbywa się zgodnie z opracowanym Regulaminem 
Funkcjonowania Przedszkola Publicznego nr 1 w Kowarach. 
Dzieci odbierane są przy wejściu do przedszkola przez pra-
cowników zaopatrzonych w przyłbice, rękawiczki jednorazo-
we oraz termometr bezdotykowy. W przedszkolu nie obowią-
zują maseczki. Dzieci przebywają w swoich dotychczasowych 
salach ze swoimi wychowawczyniami. W ciągu dnia nauczycie-
le zapewniają dzieciom zabawy, zajęcia edukacyjne, zabawy 
na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym. Mimo, że 
przedszkole wizualnie się zmieniło np. nie ma dywanów i wie-
lu zabawek, to i tak po długiej przerwie dzieci z uśmiechem 
w nim przebywają.

 Zofia Olszewska

Mierzenie temperatury przed wejściem
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Szkoła bez dzieci
12 marca. 2020 rok. Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach. Ci-
sza!!! Przerażająca, dudniąca w uszach cisza, co jakiś czas 
przerywana dzwonkiem wzywającym nieobecnych uczniów. 

Kilka osób w maskach i rękawiczkach usiłuje coś robić. Prze-
mykają się z budynku do budynku, starając się nie zbliżać za bar-
dzo do siebie. Przyszli, jak co dzień, do pracy. Puste klasy, puste 
korytarze, puste place zabaw. Zaskakujący świergot ptaków na 
boisku szkolnym. Tak głośny, że trudno uwierzyć.

W sekretariacie dzwoni telefon. Bez przerwy. Nikt nie wie, co 
będzie dalej. Co odpowiadać wszystkim, którzy byli dotychczas 
codziennością tej szkoły? Zamknięci w domach, niepewni co bę-
dzie jutro, wyrwani z rytmu życia tętniącego ludzkimi głosami 
z przestrachem pytają, co robić? Trzeba podjąć jakieś decyzje, 
ustalić działania, chociaż trochę uporządkować wizję kolejnych 
dni, żeby wszyscy oni mogli odnaleźć smak bezpieczeństwa i na-
dziei, że ktoś te rozsypane puzzle poskłada.

Pierwsza myśl – dzieci. One nie rozumieją tego, co się dzieje. 
Jedne się boją, inne buntują. Trzeba nawiązać z nimi kontakt, 
jak najszybciej, dać im chociaż trochę normalności. Bo przecież 
wreszcie okazuje się, że szkoła daje poczucie normalności, jest 
częścią cyklu, czymś, co motywuje, działa na wyobraźnię, wspie-
ra, powoduje, że chcemy być.

Nauczyciele piszą maile, dzwonią, wpisują do dziennika infor-
macje, przekazują kolejne polecenia, prośby, ustalenia. Czas 
mija, dalej jest smutno, szaro, pusto, nadal po ulicach przemy-
kają nierozpoznawalni ludzie, ale jednak pojawia się nadzieja. 
Jak światełko w tunelu odkrywa się przed spragnionymi roz-
mowy Classroom. Wzbudza skrajne uczucia. Najpierw obawy, 
strach przed kompromitacją albo niechęć przed nowym, ale 
szybko dołącza ciekawość, niecierpliwość, drżenie serca przed 
wirtualnym spotkaniem. Zaczyna się praca pomiędzy ekranami 
komputerów. Z początku nieśmiało, tylko wymiana korespon-
dencji, potem spotkania na wizji. Radość z możliwości rozmo-
wy, ciekawe spojrzenia na siebie tych, którzy się dawno nie wi-
dzieli. Śmiech i wzruszenie. I praca.

Zaczyna żyć internetowa strona szkoły. Codziennie dzieci ze 
świetlicy szukają kolejnych zadań do wykonania, a potem zdjęć 
cudów, które stworzyły. Facebook pęka w szwach. Nareszcie 
można obejrzeć znajome twarze na zdjęciach i filmikach na-
granych dotychczas zabronionym telefonem. Nowe komputery 
przywiezione z Urzędu Miasta znajdują miejsce u tych, którzy 
jeszcze nie poczuli radości z możliwości "prawie" bezpośred-
niego kontaktu z tymi, których do niedawna codziennie widy-
wali w szkole.

Niewielu jest takich, którzy nie mają potrzeby bycia w grupie, 
choćby wirtualnej. Są jednak i tacy. Wtedy telefony, sms y, maile.

– Czy Pani myśli, że jak wrócę z drugiej zmiany o jedenastej 
w nocy, to mi się chce odrabiać zadania do pierwszej i je wysy-
łać? – trzask odkładanej słuchawki. Są i tacy. Na szczęście nie-
wielu ich jest.

Wreszcie nastaje dzień, kiedy dzieci przychodzą do szkoły. 
Tymczasem w małych grupkach, ogłuszeni tym, co się dzieje, 
ale wzruszeni. Biegniemy się z nimi przywitać. Gęsia skórka na 
rękach. Bo szkoła to dzieci, bez nich nic nie ma sensu. No i egza-
min ośmioklasisty. Stoi ta nasza młodzież, ubrana odświętnie, 

R E K L A M A

przejęta. Jak zachować odległości? Kiedy przyciąganie ziem-
skie zaczęło działać w poziomie? A może to zwyczajnie ludzkie 
przyciąganie? Trzy miesiące oddalenia. Nikt nie przypuszczał, 
że tak bardzo siebie wzajemnie potrzebujemy. Że tak nam bez 
siebie pusto i źle. Czy dane nam będzie jeszcze być tak blisko 
jak przed 12 marca 2020 roku?

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  
W KOWARACH W CZASIE EPIDEMII
1. Zajęcia zdalne od 12 marca 2020 roku.
2. Praca z wykorzystaniem dziennika elektronicznego, platfor-
my edukacyjnej Classroom, poczty mailowej, telefonów komór-
kowych i papierowych wersji zadań.
3. Pozyskanie i udostępnienie 15 zestawów laptopów zakupionych 
przez Gminę Miejską Kowary ze środków Ministerstwa Cyfryzacji.
4. Konsultacje przedmiotowe dla chętnych uczniów.
5. Konkursy, zadania, akcje ogłaszane na stronie internetowej 
szkoły i Facebooku.
6. Pomoc specjalistów uczniom z potrzebami edukacyjnymi w for-
mie zdalnej i bezpośredniej (zajęcia rewalidacyjne w szkole).
7. Sks-y dla chętnych uczniów z programu Szkolny Klub Sportowy.
8. Uczennica klasy ósmej – Aleksandra Rawska – laureatką wo-
jewódzkiego konkursu przedmiotowego zDolny Ślązaczek z ję-
zyka niemieckiego.
9. Uczennica klasy siódmej Kinga Ambroziak stypendystką Fun-
dacji im. Jerzego Szmajdzińskiego.

M. Krysiak



14

Gazeta Kowarska / KULTURA

Koncerty 
balkonowe 
i nie tylko
Sale koncertowe zamknięte, ale to nie 
znaczy, że muzyki można słuchać tylko 
z płyt i radia. Artyści znaleźli sposób, 
by koncertować. Podczas kwarantanny 
balkon stał się sceną, a ulica i podwór-
ko widownią.

Kowarska Orkiestra Rozrywkowa w tych 
trudnych czasach zagrała kilka koncer-
tów w różnych nietypowych miejscach, 
m.in. pod szpitalami Bukowiec i Wysoka 
Łąka, osiedle przy ul. Leśnej, kowarska 
starówka czy osiedle na Wojkowie. Za-
dbano oczywiście o przestrzeganie za-
sad bezpieczeństwa.

Kiedy możliwe stało się organizowanie 
koncertów z publicznością, KOR zagrała 
także w muszli koncertowej przy ul. Ja-
giellończyka. Przed występem doszło do 
gwałtownej burzy z gradem, ale nie znie-

Odwołane spektakle, zawieszone próby i niewiedoma, ile to 
potrwa i co dalej. W Kowarach wiosna teatralna zapowia-

dała się ciekawie – miały być grane „Szalone nożyczki" oraz 
„Kobieta idealna", a Teatr 55 planował premierę nowej sztu-
ki. Niestety, wydarzenia musiały zostać odwołane.

Kowarski teatr zakwalifikował się na Przegląd Teatrów Ama-
torskich w Jaworznie, który miał się odbyć w czerwcu, grupa 

chęciła ona ani muzyków ani publiczności.
Antywirusowy koncert w muszli dał też 
zespół ludowy Kowarskie Wrzosy.

Z daleka słychać było, że artystki i arty-
ści stęsknieni byli za wystepami, publicz-
nością i muzyką. Publiczność dopisała 
i dobrze sie bawiła, mimo konieczności 
trzymania dystansu społecznego.
W czasie pandemi dwa razy zagrał i za-
śpiewał także Tomasz Wooszczó Furst, 
utalentowany i charyzmatyczny gita-
rzysta i wokalista, mieszkajacy obecnie 
w naszym mieście. Pierwszy jego koncert 
był typowo balkonowy - mieszkańcy osie-
dla przy ul. Leśnej z okien i balkonów słu-
chali cover'ów i autorskich piosenek ar-
tysty. Drugi występ Tomasza Wooszczó 
Fursta był przeznaczony dla mieszkań-
ców ul. 1 Maja. Wooszczó wystapił też 
w kilku miejscach z Kowarską Orkiestra 
Rozrywkową brawurowo śpiewając zna-
ną pieśń Bella Ciao.

Podziwiamy i dziękujemy wszystkim 
muzykom, że zechcieli w tym nieweso-
łym czasie dostarczyć nam trochę arty-
stycznych wrażeń i relaksu.

Zapraszamy do śledzenia aktualności 
kulturalnych na FB, mok.kowary.pl oraz 
tablicach ogłoszeniowych w mieście. 

Przez całe lato w muszli koncerowej od-
bywać się będą koncerty oraz inne wy-
darzenia.

Red

Tomasz Wooszczó Furst na balkonie

KOR i Wooszczó pod Szpitalem Bukowiec

Teatr w czasach zarazy
miała też zaplanowane gościnne występy w kilku miejscowo-
ściach. Sytuacja uniemożliwiła realizację tych zamiarów, jed-
nak członkowie Teatru 55 nie zawiesili działań artystycznych. 
Postanowili działać w sieci. Efektem tych działań są nagrania 
performatywnych czytań sztuk Jacka Getnera, zrealizowane 
poprzez Skyp'a. Można je obejrzeć na kanale YouTube MOK 
Kowary. Sa tam też bajki dla dzieci czytane przez aktorki na-

szego teatru.
Mamy nadzieję, że planowane spek-

takle będziemy mogli obejrzeć je-
sienią, a póki co MOK planuje cykl 
wydarzeń artystycznych w muszli 
koncertowej przy ul. Jagiellończyka. 
W piątkowe wieczory będą się tam 
odbywać występy zespołów muzycz-
nych, ale będą też działania teatral-
ne. Teatr 55 zagra w muszli spektakl 
oraz przeczyta nową sztukę Jacka 
Getnera. Już teraz zapraszamy ser-
decznie i zachęcamy do śledzenia ak-
tualności na FB MOK Kowary oraz na 
słupach i tablicach ogłoszeniowych 
w mieście.

Red



zaprasza
Od czerwca uruchamiamy w MOK- u ponownie nasze Kino za 
Rogiem. Opracowaliśmy procedury higieniczne, które pozwo-
lą Państwu i nam czuć się bezpiecznie. Po każdym seansie sala 
kinowa jest ozonowana, prosimy naszych widzów o zakłada-
nie maseczek i ograniczamy ilość widzów o połowę. Zachęca-
my państwa szczególnie do organizowania się w grupy i wy-
najmowania kina na seanse dodatkowe.

CENNIK WYNAJMU SALI
NA ROK 2020 – obowiązuje od 15.06.2020 roku

Rodzaj seansu
Podstawowa
baza filmów KzR

Filmy z bazy
Monolith Films*

Seans w ramach 
repertuaru na 
dany miesiąc

8,00 zł 10,00 zł

HIT MIESIĄCA 12,00 zł 12,00 zł

Seans dodatkowy 
otwarty w tym 
grupy

8,00 zł 12,00 zł

WYNAJĘCIE SALI KINOWEJ  na emisję jednego filmu/bajki
z bazy filmów dostępnych na stronie www.kinozarogiem.pl :

Seans na życzenie / urodziny:

godziny
Podstawowa
baza filmów KzR

Filmy z bazy
Monolith Films*

wt.-pt. 8:00-16:00; 
sob. 09:00-14.00;

120,00 zł 180,00 zł

wt.-pt. 16:00-20:00; 160,00 zł 250,00 zł

Sob. 14:00-
21.00; niedzie-
la 14:00-21:00;

200,00 zł 260,00 zł

Limity osób: OSOBY WPÓLNIE ZAMIESZKUJĄCE DO 20 OSÓB 
INNE GRUPY DO 10 OSÓB
Aby zamówić seans w Kinie za Rogiem w Kowarach wymaga-
na jest wcześniejsza rezerwacja sali oraz wybór filmu/bajki 
z  bazy dostępnej na www.kinozarogiem.pl.
Rezerwacja: telefoniczna:  75 718 25 77; osobiście: Biuro MOK 
tel. 718–25–77, kowary.mok@gmail.com

Poezja w Sieci 
dla Dzieci
Konkurs recytatorski w czasie izolacji? Internet, smartfony i chę-
ci sprawiły, że okazało się to możliwe. Jury oceniało kulturę sło-
wa, interpretację, wyraz artystyczny, ale także umiejętność za-
prezentowania się przed kamerą.
Królowały oczywiście wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima, ale 
pojawiły się także utwory nowsze, nawet takie całkiem aktualne 
– o kwarantannie i wirusie. Dzieciaki wykazały się odwagą i kre-
atywnością, każde nagranie miało charakter i urok. Komisja była 
pod dużym wrażeniem i z wielką przyjemnością ogladała nagrania.

Jury w składzie:
Danuta Bunij (MBP Kowary, aktorka Teatru 55)
Bogumiła Donhefner (SP3 Kowary, aktorka Teatru 55)
Agnieszka Jakubik (MOK Kowary, Teatr 55)
po zapoznaniu się ze wszystkimi zgłoszonymi do Konkursu prezen-
tacjami postanawia przyznać Finalistom równorzędne nagrody ze 
wskazaniem na walory każdego ze zgłoszeń. Swoją decyzję  Jury 
motywuje tym, że każda z finałowych prezentacji zwróciła uwa-
gę oceniających szczególnym, wyróżniającym elementem. Kolej-
ność Nagrodzonych w kategoriach jest alfabetyczna.

Kategoria przedszkolna
Wiktoria Jakubowska –  I Miejsce
za piękną wymowę, interpretację, wdzięk 
i ogólne wrażenie artystyczne
Basia Kalińska – I Miejsce
za wybór tekstu, spontaniczność i urok osobiosty
Oliwier Kochman –  I Miejsce
za wybór i zrozumienie tekstu, mądry przekaz  
oraz ciekawą i przekonującą interpretację
Borys Miodowski –  I Miejsce
za aktorską interpretację, piękną wymowę 
oraz perfekcyjne opanowanie tekstu
Gniewko Pawelec –  I Miejsce
za urzekającą interpretację, poczucie humoru, 
swobodę twórczą i stylizację

Kategoria wczesnoszkolna
Berenika Bąkowska –  I Miejsce
za aktorską interpretację, wykreowanie postaci oraz 
pomysłowe i perfekcyjne wykorzystanie rekwizytów
Katarzyna Engel – I Miejsce
za odwagę (Kasia zgłosiła się do Konkursu jako pierwsza) 
oraz pielęgnowanie tradycji i patriotyzmu
Julia Mazur –  I Miejsce
za inwencję twórczą, ciekawa interpretację 
i wykorzystanie rekwizytów
Maja Płuciennik –  I Miejsce
mimikę i gestykulację, pozytywną energię 
oraz aktorską swobodę przed kamerą
Ewa Stasiak –  I Miejsce  
za perfekcyjne opanowanie tekstu i bardzo 
ciekawe wykorzystanie rekwizytów 
Ponadto Jury postanowiło przyznać:
Wyróżnienie Specjalne dla Bereniki Bąkowskiej
za kreatywność i ogólny wyraz artystyczny.

W internetowym plebiscycie na najpopularniejszą prezentację 
wśród użytkowników Facebooka zwyciężyli:
Wiktoria Jakóbowska  – Nagroda Publiczności
Oliwier Kochman – Nagroda Publiczności

Wszystkim Laureatom gratulujemy i zachęcamy do udziału w ko-
lejnych e-konkursach. Z dobrych źródeł wiemy, że można już ćwi-
czyć do e-przegladu piosenki.Tym razem konkurs będzie adreso-
wany do dzieci, młodzieży i dorosłych. Zaśpiewać mogą soliści, ale 
też całe rodziny. Piosenka jest dobra na wszystko, zapraszamy.

Gazeta Kowarska / KULTURA
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Od wielu lat, jako Stowarzyszenie Eurojedynka, organizuje-
my dwa razy w roku duże plenerowe imprezy integracyj-

ne – Dzień Matki i Dziecka i Najazd Świętych Mikołajów. Jak wyglą-
dał plac przy ul Jagiellończyka i podwyższenie, które w zamiarze 
miało być scena, wszyscy jeszcze pamiętamy. Marzyliśmy o czymś 
co nadałoby organizowanym tam imprezom nieco „elegancji”, 
a przede wszystkim obniżyło koszty związane z montażem sce-
ny. I tak w 2017 roku nadarzyła się okazja, aby przy współudziale 
Miasta Kowary przygotować projekt pt. „Miejsce spotkań, inte-
gracji i odpoczynku w centrum Kowar”.  Prace w ramach projektu, 
oprócz budowy Muszli Koncertowej, przewidywały powstanie ta-
blic edukacyjnych i dużej ławki. Wszystkie te elementy miały na-

Nastał trudny czas dla wszystkich. Jesz-
cze do niedawna chyba  nikomu przez 

myśl nie przeszło, że nie będzie mógł pójść 
na stadion i dopingować swojej ulubionej 
drużyny. Ba, chyba nikt nie pomyślał , że 
dożyje czasów, gdzie w telewizji nie bę-
dzie żadnych wydarzeń sportowych. Świat 
stanął na głowie, coś, co funkcjonowało, 
nagle wywróciło się do góry nogami. Za-
mknięte stadiony, odwołane wydarzenia 
sportowe, a ludzie pozamykani w swoich 
czterech kątach.  Osoby aktywne sporto-
wo nagle zostały zmuszone do siedzenia 
w domu. Nie inaczej było w naszym klu-
bie. Zostały odwołane wszystkie zajęcia 
i zawody dla dzieci i młodzieży. Restrykcje 
związane z koronawirusem dotknęły także 
pierwszy zespół, który po rundzie jesiennej 
zajmował pierwsze miejsce w ligowej tabe-
li i z dużymi nadziejami na awans miał przy-

stąpić do rundy wiosennej. Niestety, tak się 
nie stało. Przygotowania do rundy rewan-
żowej zostały przerwane i nikt przez dłu-
gi czas nie był w stanie powiedzieć, kiedy 
i czy w ogóle rozgrywki zostaną wznowio-
ne. Czy wyniki z jesieni zostaną utrzymane, 
czy może cały sezon zostanie anulowany. 
A może przyjdą  inne rozwiązania tej pato-
wej sytuacji? Te i inne pytania nurtowały 
zawodników, kibiców jak i osoby odpowie-
dzialne za klub. Z każdym tygodniem poja-
wiały się coraz to nowe rozwiązania. Gdy 
już okazało się, że sezon nie zostanie do-
kończony, ale zostaną utrzymane wyniki 
z Jesieni, będą awanse, ale nie będzie spad-
ków, część klubów przyjęła to rozwiązanie 
jako sprawiedliwe. Niestety, dla Biało – Zie-
lonych, pomimo pierwszego miejsca, ta de-
cyzja już tak korzystna nie była. Na drugim 
miejscu z taką samą ilością punków uplaso-
wała się Łomnica, z którą wygraliśmy mecz 
bezpośredni 3–1, dzięki czemu zasiedliśmy 
na fotelu lidera. Niestety, okazało się, że re-
gulamin rozgrywek nie przewiduje rozegra-
nia  tylko jednej rundy i w związku z tym nie 
liczy się mecz bezpośredni a bilans bramek. 
Łomnica miała bodajże 3 bramki na plus 
więcej od nas i to oni, zgodnie z przepisa-
mi, byli premiowani awansem. Sytuacja 
kuriozalna, bo nie dość, że całą rundę ko-
warzanie rozegrali na wyjeździe (w związ-

Pandemiczna piłka
ku z pracami budowlanymi na stadionie to 
jeszcze do tego nie lider, a drużyna z dru-
giego miejsca miała awansować. Szczęście 
w nieszczęściu, związek zdecydował o roze-
graniu barażu pomiędzy naszymi drużyna-
mi.  Jeden mecz na neutralnym terenie ma 
zdecydować, kto awansuje. Nie będę się 
rozpisywał na temat tej sytuacji, bo szko-
da słów. Mam wielki szacunek dla chłopa-
ków z pierwszej drużyny, bo nie złożyli bro-
ni i pomimo pierwszego miejsca w tabeli, 
i zmuszenia nas do grania dodatkowego 
spotkania,  ostro ruszyli z przygotowania-
mi do meczu barażowego o awans do Okrę-
gówki. Mam nadzieję, że osiągnęliśmy ten 
sukces i dzisiaj jesteśmy już w gronie dru-
żyn, które będą reprezentować ligę okrę-
gową. Piszę tak, ponieważ  mecz odbędzie 
się 27 czerwca,  a gazeta ukaże  się w lipcu.

Na szczęście są też pozytywne chwile 
w trakcie trwania pandemii koronawiru-
sa. O ile sport stanął, o tyle roboty budow-
lane szły pełna parą. Udało się zakończyć 
prace związane z  budową bieżni i oświe-
tlenia na naszym Kowarskim Stadionie. 
Obecnie przeprowadzamy renowację pły-
ty głównej boiska. Zostanie także popra-
wiony i dołożony drenaż oraz zainstalowa-
ne zostaną pompy, które będą pompować 
wodę ze studni chłonnych w celu podlewa-
nia trawy na boisku. Planowany jest także 
remont zraszaczy. Dziękuję Urzędowi mia-
sta za wsparcie i pomoc oraz wielkie dzię-
ki wszystkim, którzy się przyczynili do tych 
cudownych zmian.

Artur Wrona

wiązywać do tradycji górniczych miasta Kowary. Projekt został zo-
stał złożony w Lokalnej Grupie Działania Partnerstwa Ducha Gór 
w Karpaczu i otrzymał dofinansowanie.

Pomimo licznych przeciwności (rosnące koszty materiałów, 
nieterminowość wykonawców, konieczność dodatkowych prac 
archeologicznych) wszystkie elementy tej inwestycji udało się 
zrealizować. Dzięki zaangażowaniu Pani Burmistrz Elżbiety Za-
krzewskiej i przychylności Rady Miejskiej w Kowarach projekt 
został poszerzony o przyłącze wodno-kanalizacyjne, podnosząc 
tym samym funkcjonalność sceny. 

Już teraz Muszla Koncertowa spotyka się z bardzo pozytywnym 
odbiorem mieszkańców i turystów naszego miasta. Mamy nadzie-
ję, że to miejsce spotkań, integracji i odpoczynku w centrum Kowar 
posłuży wiele lat naszej społeczności, a na jej terenie będą odby-
wały się wspaniałe koncerty oraz imprezy miejskie. 

W tym miejscu serdecznie zapraszamy na uroczyste otwarcie 
Muszli Koncertowej w dniu 19 września 2020 r. połączonej z prze-
niesionym Festynem z okazji dnia Matki Dziecka oraz Kowarskim 
Marszem po Zdrowie. 

Aktualnie Stowarzyszenie Eurojednyka przy współudziale Urzę-
du Miejskiego przystępuje do realizacji kolejnego projektu pod 
nazwą „Galeria na powietrzu o historii ewangelickiego komplek-
su w Kowarach”, która powstanie w okolicy „starego” cmentarza 
przy ul. Staszica.

Tomasz Stasiak
Prezes Stowarzyszenia Eurojedynka

Mamy miejską scenę

Gazeta Kowarska / SPORT I KULTURA
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Kowary, ul. Szkolna 2 (budynek MOK)
661 162 812 | 503 537 046

R E K L A M A

Negatywy trafiły do kowarskiego, pry-
watnego muzeum drogą anonimo-

wej darowizny i znajdowały się pośród 
fotografii pamiątkowych i krajobrazo-
wych. Ich unikatowość polega na tym, że 
zostały wykonane pod koniec lat 60. XX 
w, kiedy jeszcze funkcjonowała stara fa-
bryka dywanów smyrneńskich, a budo-
wa nowej, której zabudowania stoją do 
dzisiaj, dopiero się rozpoczynała. Do tej 
pory z tego okresu historii zakładu, nie 

zachowała się niemal żadna dokumenta-
cja fotograficzna, a jedynie kiepskiej ja-
kości film Polskiej Kroniki Filmowej oraz 
kilka grafik z czasów niemieckich.

Zdjęcia są bardzo dobre jakościowo, co 
wskazuje, że zrobił je profesjonalny foto-
graf – mówi Andrzej Olszewski z Muzeum 
Sentymentów. Przedstawiają właściwie 
cały proces produkcyjny w fabryce dywa-
nów smyrneńskich (nazwa pochodzi od 
miejscowości Smyrna, obecnie Izmir w Tur-
cji, wskąd w XIX w. przywieziono ręczną 
technikę zaplatania perskich dywanów).

Są na nich też widoczne stare, ponie-
mieckie zabudowania dawnej „dywa-
nówki” z wejściem od obecnej ulicy Ogro-
dowej (daw. ul. Świerczewskiego), jak 
również budowa pierwszej z hal oraz fo-
tokopia z rozkładu poszczególnych dzia-
łów w nowo budowanej fabryce. Począt-
kowo do PRL-owskich budynków miały 
być przeniesione stare maszyny techno-
logii smyrneńskiej, lecz staraniami ów-
czesnego rządu importowano – na kre-
dyt – brytyjską technologię Axminster.

Niektóre z fotografii wykonano pod-
czas wizyty w 1968 roku w zakładzie jed-
nego z partyjnych notabli – była to wizy-
tacja z okazji V zjazdu PZPR.

Obecnie zdjęcia oraz negatywy są pod-
dawane stosownej obróbce i zostaną za-
prezentowane na specjalnym wernisażu. 

Gazeta Kowarska / HISTORIA

Odnaleziono unikalne 
zdjęcia z dziejów „dywanówki”
O 170 unikatowych fotografii związanych z historią dawnej 
Fabryki Dywanów wzbogaciły się zbiory Muzeum 
Sentymentów w Kowarach.

Ze względu na obecną sytuację epide-
miczną i niemożność tradycyjnego zarob-
kowania Muzeum Sentymentów ogłosi 
zbiórkę internetową na pokrycie kosztów 
wydruku i oprawy zdjęć, o czym poinfor-
mujemy Państwa w osobnym artykule.

Andrzej Olszewski,
Grzegorz Kędziora (jelonka.com)

Zdjęcia ze zbiorów Muzeum Sentymentów



18

27 IX 
Idę do roboty na postój! Nie miałem gdzie się podziać, a do żad-
nej fabryki nie chciałem. Chcę sobie być kierownikiem, mecha-
nikiem, dozorcą i sprzątaczką.
Nie było lekko się wepchnąć, bo „Solidarność” taksówkarska 
zablokowała przyjęcia na postój w całej Polsce. 
Ale jak ten Spawacz w generalskim mundurze „wybuchnął stan 
wojenny”, to znowu zdjęli ograniczenia i wśliznąłem się (nie 
sam zresztą, bo jeszcze czterech, prócz mnie, było), choć nie 
wywołało to entuzjazmu u „starych taksówkarzy’. 
No bo to znowu kilka ryjów do koryta – czyli zarobki mniejsze. 

5 X
Na początku mocno się krzywili i by-
kiem spoglądali – ale gdy nachla-
li się naszej wódki i nażarli 
kur, golonek i sałatek i innej 
strawy – w kostrzyckim 
Przystanek (zamkniętym 
na tę okoliczność do 3.00 
w nocy), to im przeszło.
To było tzw „wkupne”, 
a w ludzkim języku, to po 
prostu okazja do nachlania się 
i nażarcia za friko.
Przyjęcie było składkowe, bogate, bo pięciu wy-
łożyło coś koło miesięcznej, byle jakiej pensji, jak 
dobrze pamiętam.

11 X
Prócz 798 dokumentów niezbędnych, by taksówkarzem zostać, 
trzeba też było zdać egzamin z topografii miasta. 
Poszedłem na luziku – bo co to za miasto – pięć uliczek na 
krzyż?! I obcięli mnie w trzeciej minucie!!!
Spytali, gdzie jest ul. Świerkowa, a ja – mieszkaniec Kowar od 
urodzenia – pierwszy raz tę nazwę usłyszałem. 
Koniec końców – „nakiwali palcem” dla porządku – i pozwolili.

21 X
No i tydzień już jeżdżę. 
Samochód prawie nowy, to i spokojny jestem. Ale skóra mi 
cierpnie – bo gdy będzie trzeba – SKĄD WZIĄĆ – akumulator, 
oponę czy łańcuch rozrządu?!
Niedawno milicja wykryła szajkę, co kradła części z fabryki Fia-
ta i sprzedawała do sklepu, co Polmozbyt się nazywał. I brak 
wyobraźni ich zgubił! Milicja ich namierzyła bez trudu – to był 
JEDYNY sklep Polmozbytu, w którym BYŁ towar!!! Ha, signum 
temporis!

2 XI
Robota jest fajna. Chcesz – pracujesz, nie chcesz – przecho-
dzisz na dietę. I jakoś leci… 
Klienci są. Każdy ma pełne kieszenie pieniędzy. Tylko sklepy pu-
ste. Chcesz kupić opony, to zapisujesz się u takiego „grupowe-
go”, który kowarskich taksówkarzy dogląda, a on, gdy zbierze 
„zamówienia” od wszystkich, jedzie do Zrzeszenia Taksówka-
rzy. Zrzeszenie opony gdzieś zamawia – i tyle. Chciałeś cztery, 
dostajesz przydział na jedną (bo inni też chcą!), a milicja w cza-
sie kontroli, gdyby umiała, to i mikromierzem mierzyłaby głę-
bokość bieżnika, by dowód odebrać. I tak jest ze wszystkim.
Benzyna na kartki, ale taksówkarze mają większy przydział. 
Tylko na CPN-ie paliwa nie ma. Czyli: jak byś się nie kręcił… (itd.).

13 XI
Wczoraj to przygoda mnie spotkała. 
Miałem kurs do Kamiennej Góry do ZUS z kobieciną. Gdy prze-
jechałem tę długą prostą za Szarocinem, dojeżdżam do tego 
ostrego łuku w lewo (a za nim most). I co widzę?
Na łące do góry kołami leży niebieski Trabant a koło niego krę-
ci się facet. Ma rozorane czoło i krwawi jak świniak. Ruszyłem 
się do apteczki, zawinąłem mu łeb a niedługo nadleciało po-
gotowie. 

Nim jednak nadjechało, facet prawie na kolanach mnie pro-
si, bym pojechał do szpitala w Kowarach i ode-

brał mu żonę z dzieciakiem, która tam czeka 
na niego. 

Mówię, że mogę to zrobić, ale gdy zakoń-
czę kurs z tą panią. Dał konieczne dane 

i pojechałem do Kamiennej 
Góry. Nawet długo nie 

zleciało i tak jak obieca-
łem, melduję się na 
Dziecięcym w szpi-

talu. Odnalazłem tę 
żonę a ona na mnie 
z twarzą, gdzie to jej 

mąż?! Tłumaczę co i jak, 
mówię o wypadku, ale jej to 

mocno nie obeszło, tylko pyskuje, że za długo musiała czekać.
Załadowałem ich i wiozę. Siedzi naburmuszona i nadęta jak-
bym jej ojca jakimś rozciąganym instrumentem zabił. Nie 
chcesz gadać, to nie. Okazało się, że to od tej drogi za Szaroci-
nem – w lewo trzeba. Tłukliśmy się po jakich bezdrożach, dziu-
rach i ostępach. Z bólem i trudem zajechaliśmy pod chałupę.
Naburmuszona wysiadła nie mówiąc: „do widzenia”, nie mó-
wiąc: „dziękuję”. Tak więc wcale nie zdziwiłem się, że nie za-
pytała: „Ile płacę”, bo już w szpitalu dowiedziałem się, że jest 
bez grosza. Tak mnie zeźliła, że słowa nie powiedziałem, klep-
nąłem drzwiami auta i wróciłem do Kowar.
Byłem lżejszy o benzynę, która spaliłem i o należność za kurs, 
ale cięższy o doświadczenie życiowe. Tak dowiedziałem się, że 
jednak rację miał mój wuj Antoni, który przy każdej okazji po-
wtarzał mi: „NIE RÓB NIKOMU DOBRZE, NIE BĘDZIE TOBIE ŹLE”. 
Starał się, bym „na ludzi wyszedł”...

 Adam Peczeniuk

Gazeta Kowarska / WSPOMNIENIA

W ramach wspomnień o kowarskiej przeszłości udało nam się 
namówić na luźne wynurzenia pana Adama, który w latach 80. 
jako energiczny trzydziestolatek, postanowił zostać taksówka-
rzem. W PRL-u to było coś. Obiecał, że opowie, co pamięta, a my 
będziemy drukować. W tym numerze opowieści kowarskiego 
taryfiarza część pierwsza.

ZAPISKI CIERPIARZA*

 * obok: złotówy, dryndziorza, taksiarza i taryfiarza – inna nazwa taksówkarza
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Czasami z łezką w oku niektórzy wspo-
minają czasy „komuny”. Byli młodzi i to 
wszystko tłumaczy. Ale czy to powód, 
aby niektóre instytucje ciągle miały być 
zarządzany w sposób sprzed 40 lat? Tak, 
proszę Państwa, tak jest w naszej kowar-
skiej „Spółdzielni pod Śnieżką”, o czym 
opowiem poniżej.

Jestem mieszkańcem osiedla przy ul. Le-
śnej od 10 lat. Bardzo zbulwersowała mnie 
ostatnia podwyżka czynszów spowodo-
wana podwyżkami dla pracowników SM 
„Pod Śnieżką”. Nie byłoby w tym nic dziw-
nego, gdyby nie fakt, że tym razem był to 
wzrost o 20 % dla pracowników z minimal-
nym wynagrodzeniem i 10% dla pozosta-
łych pracowników. I oczywiście, powie-
działbym, należy się za dobrą prace dobra 
płaca, ale.... ale czy to jest tak dobra praca, 
że należy się wszystkim 10% podwyżki?

Jak poradziła sobie Spółdzielnia ze śmie-
ciami i nowymi zasadami segregacji, to 
widać było przez kilka miesięcy – śmieci 
na Leśnej walały się po ulicy. A czy wiedzą 
Państwo, ile kosztowała Was, ta „rewo-
lucja śmieciowa”? Ponad 110 tys. zł w sa-
mych tylko Kowarach. Co się złożyło na 
ten koszt? Wiaty śmietnikowe kupowane 
w kosmicznych cenach (o tym za chwilę), 
podbudówka z kostki i kubły na śmieci na 
4 osiedlach w Kowarach.

Wiata śmietnikowa (wraz z wybruko-
waniem) na osiedlu Leśna kosztowała 
23 tys. zł! Koszt takiej samej wiaty wraz 
z podbudówką w jednej ze wspólnot na 
Osiedlu Górniczym wyniósł 10 tys. brutto 
(wiata firmy KONSTALKON, Skarżysko-Ka-
mienna i brukowanie przez lokalna firmę). 
Świadczy to o tym, iż nikt nie zadał sobie 
trudu, aby poszukać. Według moich obli-
czeń przepłacono ponad 200%! I do tego 
część z tych wydatków okazuje się nie-
zasadna, bo nikt nie policzył, ile i gdzie 
śmietników potrzeba. Na osiedlu przy ul. 
Matejki, gdzie SM ma dwa budynki, wybu-
dowano dodatkowy boks, mimo tego, że 
na tak małą liczbę mieszkańców wystar-

czyłby już istniejący śmietnik. Wystarczy-
ło tylko 5 znajdujących się tam pojemni-
ków odpowiednio oznaczyć. Podobnie 
jest na ul. Tkaczy – wystarczyło istnie-
jące miejsce odpowiednio wykorzystać. 
Mówią o tym zgodnie mieszkańcy osiedli 
i pracownicy zarządców innych wspólnot 
mieszkaniowych.

Mam też wątpliwość czy SM odpowied-
nio informuje nas o tym, co się u niej dzie-
je? Poza kilkoma ogłoszeniami na klat-
kach schodowych SM nie ma aktualnych 
informacji na stronie, nie ma Facebooka, 
nie wydaje też żadnego biuletynu infor-
macyjnego. Według mnie ta sytuacja 
jest niepokojąca. Nie żyjemy w komunie, 
gdzie o wszystkim decydował pierwszy 
sekretarz. Żyjemy w ustroju demokra-
tycznym i jesteśmy „właścicielami” spół-
dzielni, dlatego należy nam się wiarygod-
na informacja i porządne zarządzanie.

Komuna to może czas sentymentalny, 
ale w przypadku zarządzania i podejścia 
do pieniędzy, zupełnie niedzisiejszy. A ja-
kie jest Państwa zdanie odnośnie funkcjo-
nowania SM? Możecie je pokazać, biorąc 
udział w Walnym Zgromadzeniu i tam wy-

Gazeta Kowarska / LUDZIE I SPRAWY

RADOSŁAW 
ADAMOWICZ

Co ukrywa Śnieżka, 
czyli spółdzielnia 
jaka jest, każdy widzi?

razić swoja opinię udzielając lub nie ab-
solutorium Zarządowi.

To jest Nasza Spółdzielnia i Nasze pie-
niądze. Zadbajmy o nie.

Na koniec jeszcze krótka historia z życia.
Pół roku temu złożyłem pismo wraz z kil-

kunastoma podpisami mieszkańców do 
Zarządu SM z prośbą o remont i ewen-
tualną rozbudowę placu zabaw na ulicy 
Leśnej. Podkreślam, że nie była to tylko 
moja wola, a kilkunastu rodzin. Pół roku 
czekałem na odpowiedź i odpowiedzi nie 
było. Zadzwoniłem więc z zapytaniem, 
jak wygląda sytuacja. Po dwóch dniach 
otrzymałem pismo z informacją, że SM 
nie przewiduje w tym roku żadnych re-
montów, bo nasze pieniądze przeznaczo-
no na zakup śmietników.

Za jeden tylko śmietnik przy ul. Leśnej 
Spółdzielnia przepłaciła ponad 10 tys. zł 
– mam na to dowody. Proszę Państwa to 
nie są pieniądze Spółdzielni to są NASZE 
pieniądze.

P.S. W otrzymanym po pół roku piśmie 
było zapewnienie, że nastąpi konserwa-
cja elementów na placu zabaw. Minął mie-
siąc. Nic się nie zmieniło.

Wiatę śmietnikową o pow. ok. 15 m2 można kupić już za 8–10 tys. zł.
SM w Kowarach zapłaciła za taką ponad 18 tys. zł
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Gazeta Kowarska / ARKA KARKONOSZY

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

OCALAMY PAMIĘĆ 
KARKONOSZY

Spotykamy się z fascynującymi ludźmi 
z różnych środowisk i pytamy ich o ich ży-
cie w Karkonoszach. Bywamy tam gdzie 
mieszkają albo w miejscach, które są dla 

nich ważne. Filmujemy nasze rozmowy i publikujemy w in-
ternecie. Ich zbiorowym bohaterem są nie tylko Karkonosze, 
ale w ogóle nasz region: Karkonosze i Kotlina Jeleniogórska.

Nasi rozmówcy są z dwóch światów, bardzo sobie bliskich. 
Pierwszy to Kowary. Ponieważ nasz cykl jest częścią polsko-
-czeskiego programu unijnego: “Ocalmy Pamięć Karkonoszy”, 
współorganizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Kowa-
rach, nie może być inaczej! Kowarzanie są najliczniejszą grupą 
rozmówców. Są wśród nich zarówno osoby znane z działalno-
ści publicznej, jak i szerzej nieznane, ale z różnych względów 
interesujące.

Druga grupa to mieszkańcy Karkonoszy, którzy są w stanie 
nam o czymś ciekawym opowiedzieć w kontekście przeżytej 
przez siebie historii. To ludzie kultury, sztuki, sportu, turystyki.

Miesięcznie przygotowujemy trzy rozmowy. Jesteśmy w tym 
w pełni niezależni: nie stoi nad nami żaden wydawca, który 
dąży do wyłuskania z rozmowy najbardziej sensacyjnych frag-
mentów i zmontowania ich w takich sposób, by przyciągnąć jak 
najwięcej ludzi. Nie musimy tak spłycać efektów naszej pracy, 
by schebiać tanim, tabloidowym gustom. Rozmowy trwają tyle, 
ile trzeba – raz pół godziny, czasem dłużej.

Rozmowy prowadzi autor tego tekstu Leszek Kosiorowski, 
a montuje Wojciech Miatkowski. Wspiera nas Dariusz Kaliński 
– dyrektor kowarskiego MOK-u.

Zapraszamy na kanał DCK Karkonosze na portalu Youtube, 
jak również na stronę o takiej samej nazwie na Facebooku.
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R E K L A M A

W ramach programu „Ocalmy Pamięć Karkonoszy”  – poza 
nagrywaniem rozmów ze świadkami lokalnej historii – ska-
nujemy także zdjęcia, jak również przygotowujemy materia-
ły filmowe dokumentujące wydarzenia i miejsca. Znaleźliśmy 
i zeskanowaliśmy np. kilkadziesiąt starych widokówek przed-
stawiających Kowary przed rokiem 1939 (ze zbiorów prywat-
nych kowarskiego kolekcjonera). Posłużą do tworzenia ma-
teriałów filmowych w cyklu „Karkonosze dawniej i dzisiaj”, 
będą w sporej części wykorzystane także w tworzonej przez 
nas publikacji. Zaczęliśmy też robić filmy związane z Czecha-
mi. Niestety, sytuacja związana z koronawirusem przerwała 
ich tworzenie. Wrócimy do nich w lipcu.
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KRONIKA 

SMK

Eugeniusz Kaleta i jego dzieło

Stanisława Lewkowicz i Elżbieta Grochowiak

11 grudnia 2019 r.
Odbył się wernisaż stałej wystawy o Fa-
bryce Dywanów w Kowarach pt. „Śla-
dami Historii”. Autorkami wystawy są 
Stanisława Lewkowicz i Elżbieta Gro-
chowiak. Wystawę można obejrzeć w go-
dzinach otwarcia Domu Tradycji (wtorki, 
czwartki i soboty od 11.00 do 15.00).

17 stycznia 2020 r. 
Odbyło się spotkanie z Panią Danutą Sa-
downik pedagogiem kultury, nauczycielką 
psychologii i psychoterapeutką, ma ona 
na swoim koncie liczne artykuły nauko-
we z pedagogiki i antropologii kulturo-
wej. Przez kilka lat była dziennikarką pro-
mującą wydarzenia kulturalne. Zarówno 
na uczelni, jak i w szkole stara się uka-
zać wszystkie kolory ludzkiej osobowości 
stąd pomysł na opowieść o zawiłościach 
życia na przykładzie losów trzech boha-
terek – „ A ty dokąd”. Inne jej książki to 
„Szkolne tango”, „Gdzie jesteś?”, „A teraz 
co” i ostatnio napisana książka to „Musz-
ki owocówki”. 

Początek roku 2020 r 
Przygotowywanie pomieszczeń pod nowe 
wystawy (przybudówka i strych). Po-
mieszczenia te remontujemy sami, pra-
cują wszyscy członkowie w miarę swoich 
możliwości. Jednak to przede wszystkim 
dzięki Eugeniuszowi Kalecie przybudów-
ka została doprowadzona do takiego sta-
nu, by można tam było urządzić wystawę.
Mamy nadzieję, że nowe pomieszczenia 
wystawowe będą gotowe do lata, kiedy to 
odwiedza nas najwięcej turystów.

1 czerwca 2020 r.
Dzięki Halinie Młodkowskiej i Fryderyko-
wi Pacakowi – członkom SMK – zakoń-
czyliśmy urządzanie wystawy „Na stry-
chu”. Można już ją zwiedzać. W czerwcu 
Dom Tradycji otwarty jest w soboty i nie-
dziele od 11.00 do 15.00. W okresie wa-
kacyjnym wracamy do naszych sta-
łych godzin otwarcia (w lipcu i sierpniu) 
codziennie, a we wrześniu we wtorki, 
czwartki, soboty i niedziele w tych samych 
godzinach.

Gabriela Kolaszt

Przed remontem

Nowa wystawa
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Nowa wystawa
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Jest taki grób na świecie
W którym nikt nie spoczywa,
A dążą do niego tłumy
Prowadzi je wiata żywa,
Ten grób jest pełen chwały, 
Tam Chrystus z martwych powstał
Nie ma Go już na ziemi
Lecz w sercach pozostał

Czas

Zatrzymam wszystkie zegary,
Pochowam kalendarze
A czas się złośliwie uśmiechnie
I język pokaże.
Tylu jest naukowców
Polityków mądrali-
Cóż znaczą wszystkie odkrycia
Gdy z czasem by nie wygrali.

               Dobroć wypływa z serca,
               Policzyć się jej nie da,
               Bo dobroć nie ma granic
               I  wciąż jej potrzeba.

Spieszmy się cieszyć
Teraźniejszością
No bo za chwilę
Będzie przeszłością

         Nie wiedzą malutcy
            Ani ci na szczycie,
           Że poza ludzką głupotą
         Wszystko ma swoje granice.

Pasma gór

Z zachwytem patrzę
Na pasma gór
W zjawiskowym
Tańcu chmur
Podświetlanych promieniami
Ubarwionych kolorami
W fioletowej
Mgle tonącej
Srebrem śniegów
Barw iskrzące.
Nie ma takich przymiotników
By opisać
Piękno gór
Chyba, że
Sfrunąwszy z nieba
Wyśpiewa
Anielski chór.

 W Jurajskim Parku

W Jurajskim Parku
Zwierzaków tyle!!!
Na drzewach siedzą
Pterodaktyle.
    Mimo, że wielkie
     Lekko fruwają 
    Jeszcze do tego
   Pięknie śpiewają.
Po co się cofać
O wieki całe,

Przecież w „Liściakach”
Są tak wspaniałe.

Czy ja jestem?

Czy ja jestem tak naprawdę 
               na tym świecie,
Może ktoś mnie sobie tylko
                wyobraził?
Chyba ktoś niekompetentny
                wcale
Taką dziwną wyobraźnię
                 mu doradził.
Lecz gdy zniknę z cudzej
                     wyobraźni
To nikt tego nawet nie 
                  dostrzeże.
Wyobraźnia jest nie
                materialna
I wibruje gdzieś w przestrzeni,
              gdzieś w eterze.

POEZJA KOWARSKA
4 lutego tego roku minęła pierwsza rocznica śmierci Aliny Pawłowskiej, znanej w środowisku naszego miasta 
poetki. Przypomnijmy sobie kilka jej wierszy. Ala zawsze mówiła o nich, że to nie są wiersze, tylko „rymowanki”.

Danuta Piepiora, Alina Pawłowska, 
Barbara Sokołowska

Piękno Karkonoszy
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Zatrzymane w kadrze

Zły doradca

Niecierpliwość – zły doradca
A porażka bardzo boli.
Gdy masz jakiś cel przed sobą
To radzę – spiesz się powoli.

Skąd  spokój

Jesteś szczęśliwym człowiekiem
Jeśli masz w sobie wiarę
Bo wiara, to wielka siła
Która nam spokój daje.

 
Lecą lata

Gdy coś cię tam strzyka
Coś ci się zapomina
To sprawa naturalna
PESEL się przypomina.

Potrzeba Boga

Każdy człowiek jest wolny
Nie musi wierzyć w Boga
Lecz często Boga wzywa
Gdy ogarnia go trwoga

Kochana Alu, 

napisałaś kiedyś
           Każdy ma jakiś talent
           Bóg dał go każdej osobie,
           Lecz wielu o tym nie wie.
Nie umie go znaleźć w sobie
          Jeśli go nawet znajdzie,
  To musi nad nim pracować,
   Bo talent zaniedbany
  Nie będzie owocować.

Sprawdziło się w 100%, to dzięki Tobie 
odkryłam na nowo w roślinnym mate-
riale nowe możliwości twórcze. Dzię-
kuję za 10 lat przygody.

Basia
Kowary 26.05.2018 r.

K U R I E R  K O W A R S K I /  P O E Z J A  K O W A R S K A

Szczęśliwe chwile

Piękno Karkonoszy
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RADZIWIŁŁOWIE W KOWARACH
część  II

Karkonoskie rezydencje arystokra-
tyczne, w tym i Ciszyca, w okre-
sie lata aż do późnej jesieni tętniły 

życiem. Wspólnie spędzano czas podczas 
muzycznych wieczorów czy też spacerów 
i wycieczek popularnymi ówcześnie szlaka-
mi turystycznymi. Zajmowano się również 
poważniejszą działalnością. Księżnicz-
ki z Ciszycy angażowały się w działalność 
dobroczynną, którą rozwinęła na tym tere-
nie baronowa z Bukowca – Fryderyka von 
Reden. Ze względu na ich dobroć i wrażli-
wość, a także na urodę, Elizę i Wandę na-
zywano „aniołami z Ciszycy”. Eliza była 
ukochaną córką obojga rodziców, a szcze-
gólnie przez ojca. Odziedziczyła po nim 
talent plastyczny i muzyczny. Odznaczała 
się nieprzeciętną, subtelną urodą. Nic więc 
dziwnego, że szczególną uwagę zwrócił 
na dorastającą księżniczkę syn króla Prus 
Fryderyka Wilhelma III – Wilhelm. Eliza 
i Wilhelm znali się od dziecka, wspólnie 
bawili – byli przecież kuzynami ze strony 
matki Elizy. Uczucie młodych rozkwita-
ło i rozpoczęto starania i zabiegi w 1820 
roku, kiedy Eliza miała lat 17 a Wilhelm 
23, aby młodych połączyć węzłem małżeń-
skim. Przez sześć długich lat niepotrzebnie 
czyniono im nadzieję. Oficjalnym powo-
dem odmowy pruskiego dworu królew-
skiego stało się niespełnienie zasady rów-
ności rodu. Matka księżniczki nie budziła 
zastrzeżeń, gdyż pochodziła z królewskie-
go rodu Hohenzollernów, ale wysokość 
urodzenia ojca została zakwestionowa-
na. Młody książę Wilhelm był pretenden-
tem do królewskiego tronu, bo jego starszy 
brat był chorowity. Na nic się zdały pomy-
sły adopcji Elizy najpierw przez cara Alek-
sandra  I, którego żoną była przecież sio-
stra Wilhelma, a potem przez Augusta 
Hohenzollerna – wujka Elizy. Specjalna 
komisja orzekła, że nie chodzi o „stanowi-
sko” Elizy, ale „o krew”. Jak pisała później 
Teresa Wodzicka z Potockich: „rzecz by-
łaby poszła gładziej, gdyby Eliza nie była 
Polką, gdyby nie obawa, że dzieci z tej Po-
lki zrodzone, kiedyś może zasiądą na pru-
skim tronie”. Ostatecznie po sześciu latach 
negocjacji król pruski polecił synowi za-
kończyć romans, a Wilhelm posłusznie się 
zgodził.

Matka, księżna Luiza, poczuła się obra-
żona stanowiskiem dworu pruskiego i do-
tknięta w swych uczuciach rodzicielskich. 
Świadczą o tym dobitnie jej słowa: „Może 
król lekceważyć naszą rodzinę, jeżeli mu 
się to podoba, ale osobisty szacunek, któ-
rego nie może nam odmówić, szacunek, ja-
kiego ma prawo żądać moja córka, nie po-
zwalają na to, by namyślano się przez całe 
lata i wreszcie dać odmowną odpowiedź”.

A Eliza? Eliza bardzo boleśnie przeży-
ła ostateczne rozstanie z ukochanym Wil-
helmem, ale otoczona opieką i miłością 
rodziny oraz przyjaciół, powoli godziła 
się z tą stratą. Nie przyszło jej to łatwo. 
Wywieziona przez rodziców do Antonina, 
z dala od Wilhelma i dworu królewskie-
go, płakała całymi dniami. W swoim pa-
miętniku zapisała: „Żyje się, jeśli ma się 

szczęście mieć wielu przyjaciół. Tworzą 
się różne kręgi czułości i przyjaźni, któ-
re przyjmują do siebie uczucia miłości do 
innych…”. Dla Elizy był to dramat zawie-
dzionej miłości, ale dla ojca była to klęska 
polityczna. Poczuł się znieważony i roz-
goryczony. Życie Radziwiłłów zatruły do-
datkowo kłopoty zdrowotne ich dzieci. 
Gruźlica, na którą zmarły wcześniej trzy 
siostry Antoniego Radziwiłła, sięgnęła te-
raz po jego dzieci. W 1827 roku zmarł syn 
Ferdynand, następnie synowa i wnuczka, 
a w 1831 niespełna 19-letni syn Włady-
sław. Dołączyły do tego coraz chłodniej-
sze stosunki z Berlinem za sprzyjanie po-
wstaniu listopadowemu, w którym udział 
brał brat Antoniego – Michał Gedeon Ra-
dziwiłł, stojący na czele powstania. Ksią-
żę Antoni funkcję namiestnika Wielkiego 
Księstwa Poznańskiego pełnił jeszcze for-
malnie do 1833 roku, ale już w 1831, po 
upadku powstania odsunięto go od tego 
urzędu. Zmarł nagle w Niedzielę Wielka-
nocną 7 kwietnia 1833 roku, kiedy uko-
chana jego córka Eliza ciężko chora od 
roku już walczyła z gruźlicą. Stan był 
tak poważny, że ukrywano przed chorą 
śmierć ojca.

Antoni Radziwiłł postrzegany przez hi-
storyków jako mierny dyplomata, był jed-
nak człowiekiem uczciwym i prawdziwym 
patriotą, który żywił złudne nadzie-
je na odbudowanie państwowości pol-
skiej w oparciu o Hohenzollernów. Za-
równo on jak i jego żona Luiza sprzyjali 
powstaniu listopadowemu i pilnie śledzili 
jego przebieg. Był postacią nieco tragicz-
ną. Podczas gdy rodacy wyszydzali go za 
zniemczenie, Prusacy ciągle wytykali mu 
przywiązanie do polskości.

Eliza przeżyła ojca o rok. Powodem jej 
śmierci w 31. roku życia nie była zawie-
dziona miłość, jak podają romantyczne 
przekazy. Z miłości do Wilhelma zosta-
ła uleczona, a nawet przeżyła jeszcze inną 
miłość do księcia Fryderyka Schwarzen-
berga, który jednak okazał się być ban-
krutem, a także cierpiał nieuleczalnie 
na „wstydliwą chorobę”. Obydwaj męż-
czyźni, których kochała, dożyli sędzi-
wej starości. Wilhelm został królem Prus, 
a potem pierwszym cesarzem Niemiec, 

Eliza Radziwiłłówna

Wilhelm – syn króla Pruskiego Wilhelma III
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a nasz „anioł z Ciszycy”, jak ją nazywa-
no, odszedł w kwiecie wieku. Antoniego 
i Luizę Radziwiłłów przeżyło tylko tro-
je z ośmiorga dzieci: Wilhelm, Bogusław 
i Wanda. Młodsza córka Radziwiłłów 
wyszła za mąż za Adama Konstantego 
Czartoryskiego jeszcze za życia rodziców 
12.12.1832 roku. Ślub odbył się w Ciszycy. 

Wanda była najmłodszym dzieckiem Ra-
dziwiłłów, młodsza od Elizy o 10 lat. Uro-
dziła troje dzieci: córkę i dwóch synów. 
Zmarła na gruźlicę kilka miesięcy po uro-
dzeniu syna Adama w 1845 roku w Ciszy-
cy, przeżywszy zaledwie 32 lata. Znana 
była tutaj jej szeroko zakrojona działalność 
charytatywna. Starszy syn Wandy i Ada-
ma Konstantego Czartoryskich – Roman 
brał aktywny udział w powstaniu stycz-
niowym, za co był więziony. Mąż Wandy, 
Adam Konstanty, miał silnie rozwiniętą 
tożsamość narodową. W okresie powsta-
nia listopadowego pełnił funkcję oficera 
ordynansowego przy generale Chłopickim.

Ciszyca pozostawała w rękach Czarto-
ryskich do 1926 roku, kiedy to sprzedano 
majątek Steinaeckerom, potem miał jesz-
cze kilku innych właścicieli. Przez długi 
czas pałac był niezamieszkały i byłby po-
padł w ruinę, gdyby nie pomysł nakręce-
nia filmu o miłości Elizy i Wilhelma. Bu-
dynek został poddany renowacji, stając się 
scenografią kręconego filmu.

Ciekawostką jest, że ruina na wzgó-
rzu dawnej wieży widokowej, była kie-
dyś kaplicą. W 1864 roku na prośbę ksią-
żąt Czartoryskich, proboszcz katolickiej 
parafii w Kowarach, wyjednał pozwo-
lenie w urzędzie biskupim we Wrocła-
wiu na przekształcenie pawilonu parko-
wego w kaplicę. Została ona wyświęcona 
pod wezwaniem Krwi Zbawiciela i moż-

na w niej było przechowywać Najświętszy 
Sakrament, pod warunkiem że w majątku 
zamieszkiwał duchowny.

Z ośmiorga dzieci Radziwiłłów tylko 
dwaj synowie Wilhelm i Bogusław do-
żyli sędziwego wieku. Bracia ożenili się 
z niemieckimi księżniczkami, które były 
siostrami z rodu Clary. Starszy Wilhelm 
zrobił karierę w armii pruskiej. Dążył, 
podobnie jak ojciec, do zbliżenia Polaków 
z zaboru pruskiego do dynastii pruskiej. 
Młodszy Bogusław, choć czuł się Pola-
kiem, miał słabe związki z polskością.

Bracia po śmierci ojca nie dokonali po-
działu majątku. Prowadzili także wspólny 
dom i gospodarstwo ze swoimi rodzinami 
w pałacu ojcowskim w Berlinie. Mieli obaj 
po dziewięcioro dzieci. W domu posługiwa-
no się językiem niemieckim, ale w odróżnie-
niu od pruskiego modelu, rodziny obu bra-
ci były katolickie. Religię synowie przejęli po 
ojcu. Bracia Wilhelm i Bogusław uznawali 
swoje polskie pochodzenie, ale w kraju pra-
wie nie bywali. Po śmierci braci ich najstar-
si synowie podzielili się majątkiem, a pałac 
w Berlinie został sprzedany.

Co ciekawe, zainteresowanie polskością 
kolejnych pokoleń Radziwiłłów było co-
raz żywsze. Wszystkie dzieci Antoniego 
Wilhelma (wnuka Antoniego Radziwił-
ła), a było ich czworo, jako partnerów ży-
ciowych obrało Polaków. Najmłodszy zaś 
syn Stanisław Wilhelm został adiutantem 
Józefa Piłsudskiego.

Kolejni wnukowie Antoniego Radziwił-
ła: Edmund i Ferdynand zapisali się na 
kartach historii, działając na rzecz swe-
go narodu. Edmund jako prałat papieski, 
kapłan i poseł był jednym z tych, którzy 
walczyli o polski Śląsk. Zaś Ferdynand 
był prezesem Koła Polskiego w Berlinie, 

walcząc o prawa polityczne i narodowe na 
forum parlamentu niemieckiego. Odegrał 
poważną rolę w odradzaniu się Wielko-
polski w latach 1918–1919, a jako najstar-
szy wiekiem parlamentarzysta, otwierał 
pierwszy sejm w II Rzeczypospolitej.

Przebogata to historia jednego z potęż-
niejszych książęcych rodów w historii Pol-
ski i ścisłe jego związki „berlińskich” Ra-
dziwiłłów z majątkiem w Ciszycy. Wielka 
szkoda, że gdy kolejne pałace w Kotlinie 
Jeleniogórskiej odzyskują dawną świet-
ność, ten jedyny związany z polskim ro-
dem Radziwiłłów, pozostaje zapomniany 
i zaniedbany. Mógłby być przecież kolejną 
perłą kotliny, witając gości na przedmie-
ściach Kowar. Tym ważniejsze to dla nas 
miejsce, bo jak wskazują liczne przesłan-
ki, gościem radziwiłłowskiej Ciszycy był 
sam Fryderyk Chopin. Ale o tym w na-
stępnym numerze…

 Anna Burdach

Fot. Anna Burdach oraz ze zbiorów SMK

Pałac Ruhberg – Ciszyca, 1910 r. Pałac Ciszyca obecnie

Ruina dawnej wieży widokowej
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Wczesnym rankiem, przed wschodem słoń-
ca, łodzią motorową przeprawiamy się na 
zachodni brzeg Nilu. Na niebie pojawiają 
się balony. Jest to najlepsza pora do podró-
żowania balonem nad Tebami Zachodni-
mi i oglądanie z lotu ptaka licznych zabyt-
ków zgromadzonych po obu stronach Nilu. 
Jedynie z góry można fotografować Dolinę 
Królów. Po przeprawieniu się na zachodni 
brzeg Nilu, po stronie wschodniej Teb, ob-
serwujemy wschód słońca.

4.1 Przeprawa przez Nil do Teb 
Zachodnich
Luksor uważany jest za największe otwar-
te muzeum świata. Po stronie wschodniej 
Nilu mieszczą się m.in.: świątynia Luksoru, 
zespół świątyń w Karnaku. Natomiast po 
stronie zachodniej, tzw. Teby Zachodnie; 
Dolina Królów, Świątynia Hatszepsut, Ko-
losy Memnona – posągi faraona Amenho-
tepa, Medinet Habu – ruiny zespołu świą-
tyni Totmesa III, Der el-Medina – wioska 
budowniczych grobowców w Dolinie Kró-
lów. Nil dzielił Teby na dwa miasta; „miasto 
żywych” i „miasto umarłych”. W myśl za-
sady Starożytnych Egipcjan: zmarłych cho-
wa się tam, gdzie zachodzi słońce, a miesz-
ka się tam, gdzie wschodzi słońce.

4.2 Wjazd do Doliny Królów
Z placu przed bramą prowadzącą do Do-
liny Królów widać wzgórze przypominają-
ce piramidę.

CIEKAWOSTKI Z PODRÓŻY

Egipt – wzdłuż Nilu (cz. 4)

W Starym i Średnim Państwie Egiptu gro-
bowce budowano w formie mastaby lub pi-
ramidy. Wraz z nastaniem Nowego Pań-
stwa stolicę przeniesiono z Memfis do Teb. 
Nekropolię wyznaczono w górach po za-
chodniej stronie Nilu, w znacznej odle-
głości od świątyń. Tym razem grobowce 
wykuwano w skale. Budowa grobowców 
objęta była tajemnicą. Dlatego na plac bu-
dowy przewożono robotników z zawiąza-
nymi oczami.
Do grobowca prowadziło obszerne wej-
ście, przechodzące w długi i wąski korytarz. 
Komnatę grobową poprzedzał przedsionek 
z kolumnami, w którym przechowywano 
przedmioty codziennego użytku. Po uro-
czystościach pogrzebowych szczelnie za-
murowywano komnatę grobową oraz do-
kładnie zasypywano wejście do grobowca, 
co miało uchronić przed kradzieżą. Nieste-
ty, na 64 grobowce odkryte w Dolinie Kró-
lów, tylko trzy, w tym grobowiec Tutanha-
mona, ocalały przed kradzieżą.
Pierwszym faraonem, który rozpoczął bu-
dowę grobowca w Dolinie Królów, był Tot-
mes I. Panował w latach 1504–1492 p.n.e. 
Ostatnim faraonem pochowanym w Doli-
nie Królów w 1070 r. p.n.e. był Ramzes XI.
„Umierasz, abyś mógł żyć” – to jedno 
z podstawowych praw wiary Starożytnych 
Egipcjan. W grobowcach umieszczano 
wszystko to, co było potrzebne w państwie 
umarłych, m.in. meble, powozy, jedzenie, 
picie, kosztowności, szaty itp. Na ścianach, 

sufitach i kolumnach grobowca umiesz-
czano reliefy, rysunki i hieroglify przedsta-
wiające w sposób niezwykle barwny treści 
„Księgi umarłych”. Księga umarłych sta-
nowiła przewodnik dla zmarłego w drodze 
do raju.
Z uwagi na suchy klimat i odpowiednie 
farby z minerałów i roślin zamieszczone 
na ścianach grobowców freski zachowały 
się w doskonałym stanie, pomimo upływu 
prawie 3,5 tys. lat.
Podczas pobytu w Dolinie Królów zwie-
dziliśmy trzy grobowce. Po przekroczeniu 
bramy Doliny Królów istnieje całkowity 
zakaz fotografowania. 

4.3 Deir el-Bahari – Świątynia 
Hatszepsut (Świątynia Milionów Lat)
Po przeciwnej stronie masywu górskiego 
w kształcie piramidy, widocznego w Doli-
nie Królów, u podnóża ściany skalnej w Der 
el-Bahari, mieści się Świątynia Hatszepsut 
zwana „Świątynią Milionów Lat”. Świąty-
nia ta została wybudowana w XV w. p.n.e., 
za czasów panowania królowej Hatszep-
sut, córki faraona Totmesa I i królowej Ah-
mes, jako świątynia grobowa Hatszepsut. 
Hatszepsut była żoną przyrodniego bra-
ta Totmesa II. Po jego śmierci sprawowa-
ła władzę faraona do czasu uzyskania peł-
noletności przez następcę Totmesa III. Po 
objęciu władzy Totmes III nakazał usunąć 
wszelkie wizerunki Hatszepsut. Hatszep-
sut była jedną z czterech kobiet sprawują-

Przeprawa przez Nil do Teb Zachodnich

Teby Zachodnie – Medinet Habu – Pylon Zespołu 
Świątyń Ttmesa III i  Ramzesa III (1170 r. p.n.e.) 

Teby Zachod-
nie – Kolosy 
Memnona 
(1370 r. p.n.e.)

Wjazd do Doliny Królów



9

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

cych funkcję faraona. Ostatnią kobietą fa-
raonem była Kleopatra.
Pomimo upływu ok. 3,5 tys. lat świątynia 
zachwyca niezwykłą architekturą. Jest bu-
dowlą sakralną w znacznej części wykutą 
w masywie górskim, przylegającym do Do-
liny Królów. Składa się z trzech tarasów. 
Do pierwszego tarasu prowadziła droga 
otoczona posągami sfinksów. Drugi taras 
ozdobiony był licznymi reliefami, przedsta-
wiającymi sceny z życia królowej. Z najwyż-
szego tarasu prowadzi wejście do Komór 
Odrodzenia Hatszepsut i jej ojca. Z lewej 
strony mieściła się kaplica bogini nieba Ha-
thor, a po prawej stronie boga Anubisa. 
 Budowniczym świątyni był Sanenmut, 
który zasłynął także z budowy Czerwo-
nej Kaplicy i obelisków w zespole świątyń 
w Karnaku.
Za czasów chrześcijańskich, przez pewien 
czas, świątynia pełniła funkcję klasztoru.
W rekonstrukcji świątyni znaczny udział 
ma Polsko-Egipska Misja Archeologicz-
no-Konserwatorska, utworzona w 1961 r. 
przez prof. Kazimierza Michałowskiego. 
Siedziba Polsko-Egipskiej Misji mieści nie-
opodal Świątyni Hatszepsut.
Amfiteatralne położenie świątyni było 
miejscem ponurego wydarzenia. Przed 
wejściem do świątyni, 17 listopada 1997 r., 
bojówki muzułmańskie zabiły 57 turystów 
zagranicznych oraz 4 Egipcjan.

4.4 Teby Zachodnie – Kolosy 
Memnona (1370 r. p.n.e.)
Wśród pól trzciny cukrowej niezwykłe 
wrażenie sprawiają pozostałości po świą-
tyni grobowej, posągi faraona Amenho-
tepa III z 1370 r. p.n.e. Posągi o wysoko-

ści 15,60 m i wadze około 800 ton, zwane 
Kolosami Memnona, zostały wykute z blo-
ków skalnych kwarcytu. Przedstawiają sie-
dzącego na tronie faraona. Po bokach fa-
raona wyrzeźbiono niewielkie postacie 
kobiet, przedstawiające żonę faraona Teję 
oraz jego matkę Mutemuję.
Świątynia grobowa Amenhotepa uległa 
zniszczeniu prawdopodobnie w wyniku 
trzęsienia ziemi oraz wylewom Nilu.

4.5 Teby Zachodnie – Medinet Habu 
– Pylon Zespołu Świątyń Totme-
sa III i Ramzesa III (1170 r. p.n.e.)
W niedużej odległości od Doliny Królów 
i Świątyni Hatszepsut zwiedzamy ruiny 
zespołu świątyni Totmesa III oraz świą-
tyni grobowej i pałacu Ramzesa III. Świą-
tynia Medinet Habu została zbudowana 
za czasów panowania Ramzesa III (1183–
1152 r. p.n.e.). Ramzes III zadedykował tę 
świątynię bogu Amonowi.
Ramzes III stoczył wiele bitew z Syryj-
czykami na ich własnym terenie. Miało 
to ogromny wpływ na architekturę świą-
tyni, zbudowanej w stylu syryjskiej forte-
cy, otoczonej wysokim murem z cegły mu-
łowej. Na ścianach pylonu wejściowego, 
prowadzącego do świątyni, widnieją sce-
ny z ogłoszenia przez Ramzesa III zwycię-
stwa nad wrogami w obecności boga Amo-
na (z lewej strony) i boga Horusa (z prawej 
strony). Po przekroczeniu bramy głów-
nej wchodzimy na otwarty dziedziniec. 
Tak jak we wszystkich egipskich świąty-
niach nad każdym wejściem widnieje relief, 
przedstawiający strzegące wejścia uskrzy-
dlone słońce „Horus z Behdet”. Po prawej 
stronie otwartego dziedzińca stoi rząd ko-

lumn zwieńczonych kapitelami w formie 
papirusa.
Jeden z największych wojowników w hi-
storii Egiptu faraon Ramzes III rządził 21 
lat. W tym czasie stoczył dwie wielkie bi-
twy z Libijczykami oraz oparł się inwazji 
barbarzyńskich plemion zwanych „ludami 
morza”. Wnętrza świątyni zostały ozdo-
bione malowidłami, reliefami i hieroglifa-
mi, przedstawiającymi życie Ramzesa III.

4.6 Deir el- Medina – ruiny osady 
i nekropolii budowniczych grobowców
Budowa grobowców w Dolinie Królów była 
niezwykle skomplikowana i wymagała wy-
soko wykwalifikowanych rzemieślników 
(górników, kamieniarzy, artystów, itp.)
Wraz z rozpoczęciem budowy pierwszego 
grobowca, za czasów panowania Totme-
sa I, powstała osada, w której zamieszkali 
budowniczowie grobowców. Wioska liczy-
ła około 70 parterowych domków miesz-
kalnych, zbudowanych wzdłuż jednej uli-
cy. Cała wioska otoczona była kamiennym 
murem. W okresie nasilenia prac budow-
lanych, za murami wioski, wybudowano 
dodatkowo 50 domów. Jak na tamte cza-
sy mieszkania były niezwykle funkcjonal-
ne. Wejście do mieszkania prowadziło do 
domowej kaplicy, zdobionej malowidłami 
ze scen religijnych. Następnie wejście pro-
wadziło do reprezentacyjnej komnaty, zdo-
bionej malowidłami, z jedną bądź dwoma 
kolumnami. Stąd prowadziło wejście do 
pokoi prywatnych oraz schodami do piw-
nicy. Nad pokojem prywatnym mieścił się 
otwarty taras. Kuchnia wraz z podpiwni-
czeniem mieściła się na zewnątrz budynku 
za pokojami prywatnymi. 
Mieszkańcy wioski mieli szereg przywile-
jów. Posiadali własną szkołę, sąd. Znacz-
na część mieszkańców umiała czytać. 
W ramach wynagrodzenia za pracę pań-
stwo zatrudniało rzemieślników, zapew-
niających mieszkańcom egzystencję, tj. 
rolników, piekarzy, tkaczy, garncarzy, itp. 
Robotnicy otrzymywali od państwa ziar-
no, suszone mięso, ryby, cebulę, rośliny 
strączkowe oraz piwo. 
Mieszkańcy mieli prawo do budowy wła-
snych grobowców. Podczas pobytu w Deir 
el-Medina mieliśmy okazję zwiedzić trzy 
grobowce rzemieślników, niezwykle ude-
korowane, stanowiące miniatury grobow-
ców królewskich w Dolinie Królów.
Wioska zakończyła swój żywot w VII w. n.e. 
z chwilą opanowania Egiptu przez Arabów.

Mieczysław Ławer

Deir el-Bahari - Świątynia Hatszepsut 
(Świątynia Milionów Lat)
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Okres zimowy w Muzeum Sentymen-
tów to tzw. martwy okres, a do tego bar-
dzo chłodny – muzeum z racji ulokowania 
w budynkach dawnej Fabryki Dywanów 
(które nie zdążyły przejść termomoder-
nizacji) pozbawione jest stałego ogrzewa-
nia i temperatura wewnątrz momentami 
jest niższa niż w kowarskich sztolniach. 
Mimo to otwierane jest dla zwiedzających 
w weekendy oraz czynne było w okresie 
świąteczno-noworocznym i w ferie.

Tuż przed świętami Bożego Narodze-
nia w Muzeum Sentymentów pojawił się 
Święty Mikołaj, który w swoim gustow-
nym, czerwonym garniturze przyjmował 
gości w pokoju stylizowanym na lata 60. 
Można było zrobić sobie z nim pamiątko-
we zdjęcie. Skorzystała z tego Pani Prze-
wodnik – Basia Sokołowska, a oku fotogra-
fa nie umknęło, że wdała się w szeptanie 
ze Świętym Mikołajem.

Muzeum Sentymentów 
z dnia na dzień popularniejsze!

Tuż przed Sylwestrem Kowary odwie-
dziła Pani Barbara Miczko-Malcher – 
dziennikarka Radia Poznań, która w cza-
sie swojego wypoczynku w Ścięgnach 
nagrała świetną reportażową audycję 
w ramach prowadzonego przez siebie cy-
klu „Spotkania z kulturą”. Radiowa Pani 
Basia przeprowadziła wywiady m.in. 
z proboszczem parafii w Ścięgnach – ks. 
Zenonem Stoniem, a w Kowarach z Pa-
nią Danutą Piepiorą oraz Zbigniewem 
Norbertem Piepiorą, a także z Panią Ba-
sią Sokołowską i Andrzejem Olszewskim 
z Muzeum Sentymentów. Cała audycja 
została wyemitowana 12.01. br. i można ją 
odsłuchać na stronie Radia Poznań. Za-
chęcamy do odsłuchania!

Ferie to był okres wytężonej pracy w Mu-
zeum Sentymentów, ale ilość odwiedzają-
cych była moc-no zależna od warunków 
pogodowych, tzn. im mniej śniegu na sto-
kach w górach tym więcej gości w naszych 
pomieszczeniach i na odwrót. Dodatko-
wo w dniach 8–9 lutego Muzeum zosta-
ło wzięte pod uwagę w ramach prezentacji 
lokalnych atrakcji turystycznych podczas 

Basia z Mikołajem, fot. Iza Opala

Jeleniogórskie klasyki

K U R I E R  K O W A R S K I  /  K U L T U R A
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„Projektu Zima” realizowanego przez te-
lewizję TVN oraz Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego. W ramach 
tego projektu stacja TVN nakręciła repor-
taż, w którym MS zostało uwzględnione 
jako jedyna atrakcja z Kowar. Mieliśmy 
zatem swoją minutę na ekranach telewi-
zorów w całej Polsce!

W styczniu i lutym Program 1 Polskie-
go Radia zorganizował plebiscyt „Tury-
styczna Lista Przebojów PL”, do którego 
Muzeum Sentymentów zostało zgłoszone 
przez autorów internetowego bloga „Na-
sze Bąbelkowo”. Od połowy stycznia oraz 
przez cały luty MS było na szczycie no-
towania w kategorii „Rodzina”, a autor-
ka plebiscytu Pani Sława Bieńczycka do-
datkowo wspomniała o tej „świeżynce” 
wśród atrakcji turystycznych na antenie 
TV Polonia. Jest to świetna promocja za-
równo dla MS jak i dla całego miasta.

Podsumowując, Muzeum Sentymentów 
z dnia na dzień staje się coraz bardziej 
rozpoznawalnym miejscem na turystycz-
nej mapie Dolnego Śląska i Polski. Pomy-
słów na jego rozwój nie brakuje – w naj-
bliższym czasie pod ekspozycje zostaną 
zaadaptowane kolejne pomieszczenia, 
w których znajdzie się m.in. namiast-
ka przychodni z epoki (w nawiązaniu do 
tego, że Fabryka Dywanów miała własną 
przychodnię), jak również pokój związa-
ny ze sportem i turystyką w okresie PRL 
– będą w nim też organizowane wystawy 
czasowe. Pojawi się również tajemniczy 
pokój dodatkowy, który będzie dostęp-
ny tylko dla osób dorosłych... Przynaj-
mniej jeden  nowy pokój zostanie otwar-
ty 1 maja 2020 r. Muzeum Sentymentów 
cały czas zbiera pamiątki po Fabryce Dy-
wanów „Kowary”, której historia jest te-
matem przewodnim całej atrakcji.

Przy okazji przypominamy, że Mu-
zeum Sentymentów w dniu 24.05.2020 
organizuje imprezę pn. „II Zlot Klasy-
ków, czyli klasyczne rozpoczęcie sezonu 
w Kowarach” – zlot pojazdów, których rok 
produkcji nie przekracza roku 1992. Na 
koniec lutego lista zgłoszeń opiewa na ok. 
100 pojazdów. Zgłoszenia przyjmowane 
są e-mailowo (kierownik@muzeumsen-
tymentow.pl) do 24.04. br. Współorgani-
zatorami imprezy są grupy entuzjastów 
motoryzacji: Jeleniogórskie klasyki oraz 
Klasyki z Miasta Ceramiki a także Mia-
sto Kowary. 

Andrzej Olszewski

Andrzej Olszewski – Muzeum Sentymentów

Projekt Zima – TVN
Muzeum sentymentów i Jeleniogórskie klasyki
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FESTIWAL SZTUKI 
WŁÓKNA – NAJSTARSZY, 
JEDYNY W POLSCE

FLEXIBLE 
– Pan European Art.

12

Zbliżający się koniec XX wieku, był od-
czuwalny w różnych aspektach życia. Do-
tyczyło to także sztuki wizualnej w dzie-
dzinie tkaniny artystycznej, wywodzącej 
się z Kowar. Proces ewaluacji „Warszta-
tów Tkackich” przebiegał powoli, zwią-
zany był przede wszystkim z inżynie-
rią społeczną środowiska kowarskiego. 
W Kowarach nie odczuwało się zagro-
żenia związanego z przyszłą likwidacją 
Fabryki Dywanów – żywicielki miesz-
kańców miasteczka. Artyści nie dostrze-
gali zmian w magazynach fabrycznych. 
Okazały budynek administracyjny fabry-
ki, przed kilkoma latami wzniesiony, był 
„menorą” przemysłu dywanowego w Ko-
warach. W reprezentacyjnych pomieszcze-
niach odbywały się wystawy festiwalowe, 
na wernisaże przychodzili pracownicy fa-
bryki, podobnie jak w latach siedemdzie-
siątych, brakowało jedynie prezesa firmy 
Roberta Starzyńskiego i jego szefa Lewi-
sa Price z USA. Był to jedyny sygnał, że 
pod „podszewką” normalności Starzyń-
ski realizuje plan „zwijania fabryki”. Na-
leży przypomnieć, że 1995 roku Fabryka 
Dywanów włączona została do NFI Het-
man S.A. W okresie restrukturyzacji fir-
my władze ministerialne z dużą często-
tliwością wymieniały kolejnych prezesów, 
zatrudniając osoby z coraz mniejszym 
przygotowaniem menadżerskim. Oni zaś, 
szukając oszczędności, likwidowali kadrę 
pracowniczą zaczynając od projektantów 
i technologów, czyli rujnowali bazę całego 
przemysłu dywanowego.

Plenery organizowane były nadal pod 
patronatem FD, artyści w ramach sponso-
ringu obok wełny zaopatrywani byli w su-
rowce jutowe, które wcześniej stosowane 
były wyłącznie do wykończenia dywa-
nów. „Hojność” fabryki wobec artystów 

spowodowała jeszcze większe zaintereso-
wanie Plenerem tkackim, co przekłada-
ło się na liczbę uczestników. W Sympo-
zjum „WT-Kowary-1999” uczestniczyły 
53 osoby, w tym 42 profesjonalnych arty-
stów z Polski i z zagranicy (Czechy, Moł-
dawia, Niemcy, Rosja Szwecja, Ukraina), 
pozostali reprezentowali grupę kryty-
ków sztuki, dziennikarzy i praktykantów. 
Międzynarodowa Wystawa Poplenerowa 
„Warsztat Tkacki – Kowary ’98” zorgani-
zowana w Muzeum Okręgowym w Jeleniej 
Górze (obecnie Muzeum Karkonoskie) 
pokazała kierunek ewaluacji tej dziedzi-
ny sztuki. Pisano o wystawie: „Nie wierzę 
w dzieło, które nie wymaga wysiłku tech-
nicznego, przezwyciężenia oporu materii, 
a jest tylko czystą koncepcją, to łatwizna, 
unik, nieporozumienie” (za S. Kisielew-
ski – „Dziennik”). W galerii „Promocje” 
w Osiedlowym Domu Kultury w Jeleniej 
prezentowała swoje prace Maria Teresa 
Chojnacka, w Galerii „Książ” w Wałbrzy-
chu zaprezentował swoją twórczość prof. 
Hanns Herpich, rektor norymberskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. We Wrocławiu 
w Galerii Tkackiej „Na Jatkach” odbył się 
wernisaż Aleksandra Drobaha z Mołda-
wii, w Galerii „Centrum” w Kamiennej 
Górze retrospektywną wystawę prezento-
wała Urszula Kołaczkowska z Zakopane-
go. W Karpaczu w Galerii „im. Jana Paw-
ła II” zaprezentowano zbiorową wystawę 
poświęconą pamięci S.M. Małgorzaty 
Boguckiej, Urszulanki Unii Rzymskiej, 
członkini Grupy Tkackiej „10xTAK”. Sło-
wa Z. Gebhard charakteryzują wysta-
wę: „Różne bywają oblicza sztuki sakral-
nej […] Współcześni artyści posługują się 
[…] tradycyjną symboliką, ale sięgają po 
środki właściwe dzisiejszej sztuce”.

Wyjątkowym wydarzeniem było otwar-

cie międzynarodowej wystawy sztuki 
włókna „Flexible – Pan European Art. 3” 
w galeriach Biura Wystaw Artystycznych 
„Awangarda” i „Design” we Wrocławiu. 
Biennale zaistniało także w Kowarach 
dzięki współpracy prof. Ewy Marii Pora-
dowskiej-Werszler z niemieckim artystą 
prof. Hannsem Herpichem, inicjatorem 
europejskiej wystawy. Forum „Flexible” 
zorganizowane w Kowarach przyczyniło 
się do rozszerzenia spektrum sztuki włók-
na i wytyczenia jej nowego kierunku roz-
woju. Znajomość tradycyjnego warsztatu 
pozwalała łamać pewne zasady, aby się-
gnąć po „nowe”. Dzieła uczestników ko-
warskich plenerów osiągały intrygujące 
rezultaty, oceniane były wysoko na mię-
dzynarodowych konkursach, festiwalach 
i targach sztuki, promowały markę Fabry-
ki Dywanów.

Znamiennym miejscem dla wielu pla-
nów i projektów mających się w przyszłości 
objawić w tkaninie artystycznej było mia-
sto Kowary, które jest wpisane w „metry-
kę urodzenia” Festiwalu Sztuki Włókna”.

Prof. dr hab. 
Ewa Maria Poradowska-Werszler

Kurator generalny festiwalu

Bożenna Burgielska, uczestniczka 
Sympozjum, cicerone w Kowarach

Aleksandr Drobaha w pracowni, 
rezydencja: „DW Legniczanka” w Karpaczu
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 Artyści w pracowni, rezydencja: „DW Legniczanka” w Karpaczu

Seminarium „Forum Flexible’99”, uczestnicy
„Warsztatów Twórczych – Kowary ’99”

Urszula Kołaczkowska 
z bukietem 
i Hanna Puławska

Na tle tkaniny Urszuli Kołaczkowskiej stoją prof. Hanns Herpich 
i autorka dzieła

Galeria „Design” we Wrocławiu, otwar-
cie wystawy, od lewej: prof. Hanns 
Herpich (Niemcy), Ewa Maria Pora-
dowska-Werszler (generalny kurator), 
Grażyna Deryng (kierowniczka galerii)

Inauguracja Sympozjum „WT-Kowary” w „Galerii Tkackiej” we Wrocławiu, 
od lewej: Ewa Maria Poradowska-Werszler (właścicielka galerii), Galina 
Zubczenko (Ukraina), Ivanna Tokar (Ukraina)

Od lewej: Maria Teresa Chojnacka, Agata Buchalik-Drzyzga na wernisażu 
w Galerii „Promocje” w Jeleniej Górze
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W związku z tym, że projekt „Ocalamy” 
jest realizowany przez wojewodę dolno-
śląskiego przy współpracy z Biurem Upa-
miętniania Walk i Męczeństwa Instytutu 
Pamięci Narodowej, wypełniony kwestio-
nariusz wysłaliśmy do biura wojewody 
wraz z załącznikami. Do kwestionariu-
sza załączyliśmy fotokopie dokumentów 
i zdjęć. Podczas skanowania wpadłem na 
pomysł, aby pokazać fotokopiowane za-
łączniki na wystawie.

Wśród dokumentów były: akt zeznania, 
potwierdzenie nadania Krzyża Niepodle-
głości, zaświadczenie Stowarzyszenia By-
łych Więźniów Politycznych, zaświadcze-
nie Zarządu Koła Związku Zawodowego 
Kolejarzy w Częstochowie, poświadcze-
nie obywatelstwa, życiorys.

Życie Władysława Knychały (psedo-
nim „Węgier”) było związane z wieloma 
miejscami. Urodził się 16.01.1890 roku 
w Częstochowie. W wieku 12 lat zaczął 
pracować w fabryce Motte na oddzia-
le przędzalniczym. 3 lata później został 
członkiem działającej tajnie Polskiej Par-
tii Socjalistycznej. Na początku zajmo-
wał się kolportażem bibuły i zbieraniem 
składek na działalność konspiracyjną, 
a w 1906 roku został wciągnięty do bo-
jówki PPS. 3 marca 1908 roku aresztowa-
ny i oskarżony o postrzelenie agenta car-
skiej tajnej policji. Władysława Knychałę 
skazano na czteroletnią katorgę, którą 
odbywał w więzieniach piotrkowskim, sie-
dleckim i mokotowskim w Warszawie.

W 1912 roku zesłano go na Syberię do 
więzienia w Irkucku. Po odbyciu katorgi 
nakazano mu karne osiedlenie na Syberii 
we wsi Traktowo-Kurzant. Dzięki pomo-
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Ojczyzna Swemu Obrońcy 
Władysław Knychała

W lipcu 2018 roku zadzwonił do mnie Robert Andrzejewski i poprosił o pomoc w wypełnieniu 
kwestionariusza osobowego pradziadka jego żony – Władysława Knychały. Opowiedział 

o projekcie „Ocalamy” (http://ocalamy.pl), którego celem jest odnalezienie oraz oznakowanie 
specjalnym znakiem graficznym grobów osób czynnie zaangażowanych w walkę o niepodległość 

i jej utrzymanie na przełomie pierwszej i drugiej dekady ubiegłego wieku.

Władysław Knychała
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cy przyrodniego brata – Franciszka Ku-
biaka udało mu się przedostać do Tułu-
nu, a potem do Tomska, gdzie pracował 
brat. Brat pomógł mu uzyskać paszport 
na nazwisko Wiktor Iwanowicz Nadioż-
din i pracę u P. Łubińskiego, C. i P. Wekie-
ra, gdzie sam pracował. Władysław Kny-
chała był zatrudniony jako ślusarz Wiktor 
Szafrański. Delegowano go Nowonikoła-
jewska (obecnie: Nowosybirsk) do pracy 
przy budowie mostu kolejowego i tunelu 
w Barnał, a potem przy budowie mostów 
na Ałtajskiej żelaznej drodze.

Gdy wybuchła pierwsza wojna świato-
wa uzyskał w Nowonikołajewsku nowy 
paszport na nazwisko Wiktor Szafrań-
ski. Myśląc o powrocie do Częstochowy 
zajętej przez wojsko niemieckie, wstąpił 
do carskiej armii. W 1914 roku wyjechał 
z 42 pułkiem z Nikołajewska i przybył do 
Skarżyska, a następnie do Kielc. Przy-
dzielono go do działań wojennych na 
froncie pod Janowem i Nowym Korczy-
nem, gdzie został raniony w pachwinę. 
Po wyleczeniu w szpitalu w Mińsku przy-
dzielono go do 137 pułku w Karpatach. 
Wyznaczono go, aby przeprowadził wy-
wiad i świadomie dostał się do austriac-
kiej niewoli. Na Węgrzech, z taboru Za-
lacgevsek z jeńców rosyjskich wybrano 
polskich ślusarzy, tokarzy i kowali, wśród 
których znajdował się Władysław Kny-
chała i wysłano go do Budapesztu. Tam 
pracował w fabryce wagonów Gans Tarc-

ca Danobjis. W 1916 roku uciekł do Sege-
dyna, gdzie go złapano. Podczas odbywa-
nia kary zachorował, a następnie uciekł 
ze szpitala w Segedynie do Stacji Wie-
czovowa i dalej pociągiem do Rumunii. 
Dalej podróżował pieszo. W październi-
ku został zatrzymany przez Austriaków. 
Po 18-dniowej odsiadce w areszcie we wsi 
Banbusza przydzielono Władysława Kny-
chałę do pracy w młynie jako ślusarza, 
a po 3 miesiącach zatrudniono w maga-
zynie wojskowym w komendanturze Lan-
dwist w Balszu.

Po zwolnieniu na własną prośbę wró-
cił 10.08.1918 r. do rodzinnej Częstocho-
wy jako Wiktor Szafrański. Nie zastał tam 
już ojca, który zmarł. Uzyskał dokumen-
ty na prawdziwe nazwisko. Zaczął pracę 
w parowozowni na kolei. Pracował tam 
jako ślusarz do 9 listopada. Dzień póź-
niej wziął udział w zebraniu członków 
PPS, podczas którego przyjął rozkaz roz-
brajania Niemców 11 listopada 1918 roku. 
Potem przez 2 miesiące Władysław Kny-
chała pełnił służbę na posterunku milicji 
kolejowej, strzegąc mienia Państwa Pol-
skiego.

W okresie międzywojennym i podczas 
II wojny światowej był pracownikiem wę-
zła kolejowego w Częstochowie. W 1924 
roku przebywał we Francji. W jakim celu? 
Nie wiadomo. Postanowieniem prezyden-
ta RP z dnia 16 marca 1937 r. został od-
znaczony Krzyżem Niepodległości za 

pracę w dziele jej odzyskania. Przez okres 
okupacji przechował sztandar związko-
wy, dokumenty i sprzęt Zarządu Koła 
ZZK w Częstochowie.

W 1946 roku skierowano go do pracy 
w PKP Jelenia Góra, gdzie pracował do 
emerytury. Zmarł 26.09.1966. Pochowa-
no go na cmentarzu komunalnym w Jele-
niej Górze. W 2017 roku rodzina przenio-
sła jego prochy na cmentarz komunalny 
w Kowarach.

22.11.2019 roku wicewojewoda dol-
nośląski, Jarosław Kresa uczestniczył 
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim 
w uroczystym spotkaniu z rodzinami po-
chowanych na Dolnym Śląsku bohaterów, 
w tym z rodziną Władysława Knycha-
ły. 28.11.2019 r. w Kowarach uroczyście 
oznakowano grób Władysława Knychały.

15.02.2020 roku o godz. 16.00 w „Go-
ścińcu na Starówce” razem z Robertem 
Andrzejewskim otworzyłem wystawę: 
„Ojczyzna Swemu Obrońcy. Władysław 
Knychała”. Wystawa została zorganizo-
wana dzięki uprzejmości pani Danuty 
Piepiory. Ekspozycję można oglądać za 
darmo w Gościńcu na Starówce w Kowa-
rach przy ul. 1 Maja 23. Jest czynna co-
dziennie w godz. 12.00-18.00 do końca 
kwietnia 2020 roku. 

Zbigniew Norbert Piepiora

Robert Andrzejewski prezentuje życiorys 
Władysława Knychały

Uroczyste otwarcie wystawy w dniu 15.02.2020 
w Gościńcu na Starówce w Kowarach
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Pan Leon, dla znajomych Leszek, 
urodził się 11 maja 1952 roku w Ko-
warach. Mając kilkanaście lat, przy-

jaźnił się z Lucjanem, z którym łączyła 
go wspólna pasja i ciekawość do zagad-
nień fizyki oraz mechaniki. Po ukończe-
niu Technikum Mechanicznego w by-
łej Fabryce Maszyn w Kowarach Prytko 
z biegiem lat otworzył własny warsztat 
mechaniczny zajmujący się obróbką skra-

waniem. Dawna przyjaźń zaowocowa-
ła współpracą i wspólnymi pracami nad 
wieloma zagadnieniami i rozwiązaniami 
z dziedziny fizyki, jak również nad budo-
wą zderzaka. Dopytując o to, nad jakimi 
rozwiązaniami jeszcze wspólnie praco-
wali, uzyskałem taką odpowiedź: „Za-
częło się od napędu bezodrzutowego. 
W tym roku mija pół wieku od pierwszego 
doświadczenia, które przeprowadziliśmy 

z Łągiewką, a dotyczyło ono napędu bez-
odrzutowego. Doświadczenie było uda-
ne, ale był to tylko pojedynczy impuls, nie 
udało się nam natomiast zbudować ciągu 
impulsów, które w układzie zamkniętym 
mogłyby wytworzyć niezrównoważoną siłę 
zdolną poruszyć obiekt w przestrzeni. Za-
brakło przede wszystkim środków finan-
sowych. Na przestrzeni wielu lat prze-
prowadziliśmy wiele doświadczeń, które 

Obiecujące dzieło 
kowarskiego wynalazcy 
czeka na opatentowanie

 Jeszcze niedawno fascynowaliśmy się zderzakiem Lucjana Łągiewki. Dzisiaj niewielu z nas wie, 
że mamy w Kowarach kolejnego wynalazcę, Leona Prytko, którego pomysł na ograniczenie siły 

działającej na obiekt podczas zderzenia jest podobny, ale zasadniczo różny co do zasady działania.

Leon Prytko i jego warsztat
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były bardziej lub mniej udane, z własnych 
oszczędności’’.

Współpraca zakończyła się w 2004 roku, 
z powodów bardzo przyziemnych i osobi-
stych. Natomiast, jeśli chodzi o zderzak, 
to Leon Prytko dopatrzył się w tym roz-
wiązaniu niedoskonałości, która wg niego 
polegała na tym, że urządzenie to dzia-
ła tylko w znikomym stopniu i nie nadaje 
się do zastosowania w praktyce. W związ-
ku z czym zaczął samodzielnie praco-
wać nad własnym rozwiązaniem. Efek-
tem długoletnich badań, doświadczeń 
i sporego nakładu finansowego powstało 
urządzenie, które działa w stu procentach 
i można zastosować je w różnych dzie-
dzinach życia, od motoryzacji aż do lą-
downików kosmicznych. O swoim wyna-
lazku mówi tak: „Moja technologia jest 
innowacyjna, zmienia energię ruchu pro-
stoliniowego na energię ruchu obrotowe-
go, ale robi to w sposób kontrolowany. 
Ilość energii ubywającej z poruszającego 
się obiektu jest taka sama jaka przybywa 
w wirniku w tym samym czasie. Zwięk-
szanie obrotów wirnika odbywa się pro-
porcjonalnie już od pierwszego momentu 
zetknięcia się skrajnego elementu z prze-
szkodą do ostatniego. Gdy poruszają-
cy się obiekt zostanie wyhamowany, wir-
nik przejmie 100% energii jaką posiadał 
obiekt tuż przed pierwszym kontaktem 
z przeszkodą. W zależności od zastoso-

wania kontrolowanego systemu przepływu 
energii i charakterystyki zatrzymania, jaką 
chcemy uzyskać, projektujemy i stosujemy 
odpowiednią przekładnię zmienną i do-
bieramy odpowiednią masę wirnika. Opła-
ca się więc zamienić ruch prostoliniowy na 
ruch obrotowy z prostego względu, gdyż sa-
mochód ważący 1 tonę w ruchu prostolinio-
wym posiada tyle samo energii co wirnik 
o masie 1 kg przy 50 000 obr/min”. Najogól-
niej mówiąc, różnica pomiędzy obydwoma 
wynalazkami polega na tym, że Leon Pryt-
ko w swoim rozwiązaniu nie zastosował kół 
zębatych ani elementów amortyzujących, 
takich jak sprężyny czy amortyzatory, tak 
jak w przypadku Lucjana Łągiewki, lecz 
zastosował zmienną przekładnię pozwala-
jącą rozpędzać się wirnikom stopniowo od 
minimalnych do maksymalnych obrotów 
i tym samym przyjąć całą energię kinetycz-
ną obiektu w stu procentach.

Wynalazek w 2017 roku został zgłoszo-
ny do Urzędu Patentowego Rzeczpospo-
litej Polskiej, a następnie przed upływem 
roku do Europejskiego Urzędu Paten-
towego w Monachium w celu uzyskania 
ochrony międzynarodowej, gdyż w Polsce 
takiego urzędu po prostu nie ma. Obecnie 
trwa procedura jego zatwierdzenia i znaj-
duje się w ostatniej fazie przed uzyska-
niem patentu międzynarodowego.

Bez wątpienia mamy tu do czynienia 
z nową rewolucyjną technologią, która 

może w przyszłości uratować wiele ludz-
kich istnień. Obecnie dla ochrony pojaz-
dów stosuje się tzw. strefę zgniotu. Jest to 
prosta konstrukcja, która podczas zde-
rzenia ulega deformacji. Niestety, posia-
da poważną wadę, spełnia swoją funk-
cję tylko przy prędkości do 65 km/h. 
Natomiast przy zderzeniu samocho-
du z prędkością 92 km/h energia pojaz-
du jest dwa razy większa, a strefa zgnio-
tu może wchłonąć tylko 50% tej energii, 
pozostała część energii napiera na kabi-
nę pasażerów. Jeszcze gorzej jest podczas 
zderzenia z prędkością 130 km/h, ponie-
waż energia jest wtedy cztery razy więk-
sza, a strefa zgniotu wchłonie tylko 25% 
tej energii, a 75% uszkadza dalszą część 
samochodu i pasażerów. Jest to jedyne na 
świecie rozwiązanie, które zainstalowane, 
np. w samochodzie kilkakrotnie wydłuży 
czas zderzenia i zmniejszy przez to prze-
ciążenie działające na pasażerów pod-
czas kolizji. Wchłonie także całą energię 
obiektu aż do jego zatrzymania i to nie-
zależnie od prędkości, jaką posiada. Po-
sługując się przykładem, można śmiało 
stwierdzić, że samochód z zainstalowa-
nym urządzeniem Leona Prytko porusza-
jący się z prędkością ok. 130 km/h, uderzy 
w stałą przeszkodę, a skutek będzie taki 
jakby uderzył w tę przeszkodę z prędko-
ścią zaledwie 60 km/h. Samochód z pew-
nością ulegnie uszkodzeniu, ale pasaże-
rowie mają ogromną szansę na przeżycie.

Ta technologia otwiera nowe horyzon-
ty w przemyśle o szerokim spektrum jej 
zastosowania. Obecnie Leon Prytko po-
sługuje się modelem o wadze 10 kg, ale 
w jego planach jest przygotowywany mo-
del o wadze 100 kg. Pozwoli to realnie 
i w większej skali zademonstrować, jak to 
działa w praktyce.

Powyższe działania wiążą się z koniecz-
nością pozyskania sporych nakładów fi-
nansowych, dlatego wynalazca jest otwar-
ty na wszelkie formy współpracy i pomocy 
finansowej. Tylko w taki sposób w pełni 
uda się zrealizować tak ambitne zadanie. 
Dla zainteresowanych redakcja udostępni 
kontakt z Panem Leonem Prytko. Jedno-
cześnie zachęcam wszystkich czytelników 
do zapoznania się z filmami przedstawia-
jącymi doświadczenia. Są one zamiesz-
czone w serwisie YOUTUBE – trzeba 
wpisać „Leon Prytko”.

Fryderyk Pacak

Próba wynalazku
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Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie. Od 1956 r. pracował w ZPR-
1 w Kopalni „Okrzeszyn”, a następnie 
w Kopalni „Podgórze”, w grupach geo-
logiczno-poszukiwawczych. Po likwida-
cji ZPR-1 od 1973 r. był zastępcą dyrekto-
ra ds. technicznych i rozbudowy Zakładu 
Doświadczalnego Politechniki Wrocław-
skiej „Hydro-Mech” oraz kierownikiem 
ruchu zakładu w Zakładzie Górniczym 
„Kowary-Podgórze”.
Franciszek Gawor był jednym ze współ-
twórców pierwszego w Polsce i jedne-
go z pięciu w świecie podziemnego in-
halatorium radonowego, które w latach 
1974-1989 funkcjonowało we współpracy 
z Uzdrowiskiem Cieplice Zdrój w sztolni 
nr19a, w dawnej kopalni Podgórze.
W latach 2000–2019 opiekun merytorycz-
ny podziemnej trasy turystycznej w kom-
pleksie Jelenia Struga.
W 2007 r. otrzymał tytuł Honorowego 
Obywatela Miasta Kowary oraz Honoro-
wego Członka Stowarzyszenia Miłośni-
ków Kowar.
W roku 2013 otrzymał nagrodę Starosty 
Powiatu Jeleniogórskiego – statuetkę Li-
czyrzepy – za całokształt działalności na 
rzecz turystyki.
Był autorem dziesiątek fachowych arty-
kułów na temat historii kowarskiego ura-
nu, prowadził wiele Barbórek górniczych, 
karczm piwnych w sztolniach Jeleniej 
Strugi i miejskich uroczystości
Zorganizował wiele konferencji nauko-
wych i popularno-naukowych o tematyce 
górniczej, był niekwestionowanym auto-
rytetem w tej dziedzinie.
Tak o Panu Franciszku pisano, kiedy nas 
opuścił. Dla członków SMK był przede 
wszystkim człowiekiem przeogromnej 
wiedzy, obdarzonym poczuciem humo-
ru i zawsze pogodnym. Jego gawędy nie 
były nigdy nudne, a wręcz odwrotnie, za-
skakiwał nas nowymi ciekawostkami. 
Można by powiedzieć, że był zawsze du-
szą naszych spotkań, a także inicjatorem 
wielu imprez i przedsięwzięć. Należy tak-
że wspomnieć, że był jednym z założycie-
li Stowarzyszenia Miłośników Kowar. Bę-
dzie nam Go bardzo brakowało.

Gabriela Kolaszt
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Franciszek Gawor 
(16.08.1930 –27.03.2020) 

Wycieczka z członkami SMK SZLAKIEM 
GÓRNICZYM

Nadanie tytułu Honorowy Członek SMK

Obchody 500-lecia nadania praw miejskich Kowarom
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K U R I E R  K O W A R S K I  /  W S P O M N I E N I E

Barbórka w kawiarni Urszulka

Majówka Unijna 2014

Walne Zebranie SMK

Uranalia

Barbórka w kawiarni Urszulka

Nadanie tytułu Honorowy Obywatel Miasta 
Kowary
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Idea projektu: 
Operacja „Magiczny Ogród – miejsce 

wystaw i spotkań plenerowych w Kowa-
rach” ma na celu stworzenie atrakcyjnego 
turystycznie miejsca z przestrzenią do or-
ganizacji wystaw, spotkań, plenerów, wy-
stępów, kina letniego, warsztatów ogólnie 
dostępnych dla mieszkańców i turystów 
odwiedzających Kowary. Miejsce to bę-
dzie poświęcone ginącym zawodom i hi-
storii przemysłu kowarskiego oraz atrak-
cjom turystycznym miasta Kowary. 

W ramach operacji po uporządkowa-
niu terenu i wyremontowaniu murów ka-
miennych powstanie za Domem Tradycji 
przy ul. Górniczej 1 w Kowarach - miejsce 
do ekspozycji tablic, poświęconych prze-
mysłowej i rzemieślniczej historii miasta, 
powiększając zakres i wielkość ekspozy-
cji Domu Tradycji. Ponadto w ogrodzie 
zostaną wyeksponowane urządzenia na-
wiązujące do dawnych zawodów, np. koła 
młyńskie, stary słup elektryczny, budki 
strażnicze w murze osadzona jest brama 
kuta – rękodzieło kowalskie. Członkowie 
stowarzyszenia będą poszerzać wystawę 
o kolejne eksponaty. 

Zakres rzeczowy projektu, cele projektu:
W ramach grantu inwestycyjnego po-

wstanie miejsce z innowacyjnym produk-
tem turystycznym i rekreacyjnym, na-
wiązujące do tradycji rzemieślniczych 
i ginącego przemysłu Kowar - łączącym 
w sobie zarówno funkcję muzealno-po-
znawczą z miejscem spotkań plenero-
wych. Magiczny ogród dzięki dodatko-
wej bogatej ofercie imprez plenerowych, 
będzie „magnesem” przyciągającym tu-
rystów do spędzenia tu wolnego czasu, 
robienia sobie zdjęć na tle ekspozycji i za-
gospodarowanej tu zieleni. Zostaną po-
stawione tablice informujące o zabyt-

kach i atrakcjach turystycznych miasta, 
zachęcające do zobaczenia Starówki Ko-
warskiej. Operacja będzie realizowana 
przy zaangażowaniu społeczności lokal-
nej i będzie to miejsce spotkań i integracji 
mieszkańców, cały czas tętniące życiem, 
będą prowadzone lekcje przyrody i histo-
rii dla dzieci i młodzieży szkolnej. 

Wszystkie działania będą realizowa-
ne z poszanowaniem środowiska, zo-
staną nasadzone rodzime rośliny pnące, 
w ogrodzie zostaną przycięte i będą pie-
lęgnowane krzewy i drzewa owocowe już 
tam rosnące, teren jest w większości tra-
wiasty. Powstanie m.in. tablica eko-edu-
kacyjna, dot. zasad ochrony pomników 
przyrody i informacji o znajdujących się 
na ternie Kowar pomników przyrody. 
Będą organizowane wycieczki – lekcje na 
powietrzu z dziećmi i młodzieżą szkol-
ną, dot. ochrony środowiska i przeciw-
działania zmianom klimatu, przy współ-
pracy z kowarskimi szkołami. Operacja 
zmierza do zachowania i odnowy warto-
ści kulturowych i przyrodniczych, bezpo-
średnio zwiększając jakość i zakres oferty 
turystycznej w Kowarach. Projekt wpły-
nie na wzrost zainteresowania turysty-

ką lokalną oraz wzrost liczby turystów na 
terenie miasta Kowary. Termin realizacji 
projektu: 04.2020–10.2020. Dofinanso-
wanie – 100%. Wartość całkowita projek-
tu: 42 857,00 zł. 

Celem operacji jest utworzenie nowe-
go obiektu infrastruktury turystycznej 
i rekreacyjnej oraz osiągnięcie liczby 1000 
osób korzystających w 2020 z nowej infra-
struktury.

Zadanie realizowane jest ze środków 
przyznanych przez LGD Partnerstwo 
Ducha Gór w ramach projektu grantowe-
go „Inwestycje w infrastrukturę turystycz-
ną, rekreacyjną i kulturową, innowacyj-
ną, opartą na zasobach, uwzględniająca 
ochronę środowiska i przeciwdziałanie 
klimatu” dla operacji realizowanej pod 
nazwą „Magiczny Ogród – miejsce wy-
staw i spotkań plenerowych w Kowarach”

Sfinansowano w ramach poddziała-
nia 19.2 „Wsparcie na wdrażanie opera-
cji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objęte-
go Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014–2020 dla operacji reali-
zowanych w ramach projektu grantowego 
LGD Partnerstwo Ducha Gór.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Stowarzyszenie Miłośników Kowar Informuje o podjęciu realizacji projektu, pn. 

„Magiczny Ogród – miejsce wystaw i spotkań plenerowych w Kowarach”


