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WSTĘPNIAK
Drodzy Czytelnicy,
mój znajomy zapytany „co słychać” odpowiedział: co miesiąc ubieram choinkę, a co dwa
dni jest piątek. Mam też takie odczucia. Dowodem na ich prawdziwość jest kolejna jesień i kolejny numer naszego kwartalnika.
Tym razem jest to numer refleksyjny nie tylko
w związku z listopadem, ale też z drugą falą
pandemii, która napawa nas też wszechobecnym strachem. Czego boimy się nosząc (albo
nie nosząc) maseczki? Boimy się choroby, cierpienia. Ale tak naprawdę boimy się śmierci.
Tego, że nas nie będzie. Nastanie taki czas,
kiedy ktoś ubierze choinkę, a my będziemy już
gdzieś indziej albo (w zależności od wiary) nas
nie będzie. I oczywiście pragniemy odwlec jak
najdalej ten ostateczny moment przejścia na
druga stronę. Niestety, nasze starania docelowo skazane są na porażkę.
W tym numerze nie będzie „celebryty”. Będą
wspomnienia o tych, którzy, tak jak my teraz,
próbowali iść z godnością po linii życia. Oni
też mieli cele, marzenia, mieli życie. Co z nich
pozostało?
Kiedyś Karol Pęcherz prowadził w Kowarach
taką literacka akcję „Kowary, pamiętam, że..”.
Można było dopisywać do tego zdania luźne
skojarzenia. Powstał potem z tego tomik poezji. Poprosiłem kilka osób o wzięcie udziału
w podobnym przedsięwzięciu, tylko tym razem tematem wspomnień uczyniliśmy nieżyjące już osoby. Nie powstanie z tego pewnie
tomik poezji, ale zostanie jakiś ślad, który odgrzeje w żyjących odrobinę wspomnień, wzruszy. Chcemy, aby była to stała rubryka w naszej gazecie wspominająca tych zasłużonych
dla miasta, których pamiętają miejskie annały i tych zwykłych, o których pamięć blednie
wraz z odchodzącymi przyjaciółmi i rodziną.
Jeśli chcecie kogoś wspomnieć, piszcie.
W numerze, oprócz refleksji, będą też sprawy
bieżące, informacje z miasta i wizyta w gabinecie Pani Burmistrz. O życiu taksówkarza w
latach 80. wspomni Adam Peczeniuk, o pandemii i estetyce napisze Jarosław Kotliński, a
drugą cześć legendy o kowarskim runie przedstawi Adam Walesiak.
Przed nami listopad, miesiąc jesiennej nostalgii. Życzę Państwu, aby był to czas mądrej
refleksji, spokoju i żeby czas
płynął wolniej, ale przede
życzą Wam zdrowia.

Śmigłowiec Black Hawk w Kowarach

Śmigłowce nad miastem
Mieszkańcy Kowar 6 października 2020 r. mieli okazję obserwować na terenie gminy Kowary epizod ogólnopolskich ćwiczeń „RENEGADE-SAREX”. Nad głowami latały helikoptery, można było spotkać wojskowe samochody i karetki na sygnałach.
Scenariusz działań obejmował akcję w okolicach góry Wołowej, gdzie hipotetycznie rozbił się samolot pasażerski. Uczestnicy poszukiwali kilkudziesięciu pozorantów rozlokowanych w okolicznych lasach i przewozili ich na prowizoryczne lotnisko obok stacji Millera, a następnie do okolicznych szpitali.
W ćwiczenia dowodzone przez wojsko zostali zaangażowani żołnierze, policja, medyczne służby ratunkowe oraz GOPR.

Oszustwa
na covid
Seniorzy coraz częściej
padają ofiarami różnych
oszustw i wyłudzeń. Czasami w wyniku takich działań tracą oszczędności całego życia. W ramach akcji
informacyjnej komendant
Włodzimierz Chmiel spoSpotkanie Klubu Seniora z Komendantem policji
tkał się w środę 14 października z członkami Klubu Seniora. Spotkanie odbyło się w Kowarskim Klubie Seniora mieszczącym się w ZSO
w Kowarach, gdzie komendant opowiadał o tym, jakimi sposobami oszuści wyłudzają pieniądze od seniorów. Przestępcy często informują emeryta, że ktoś z rodziny jest chory na covid i potrzeba pieniędzy na specjalna amerykańską szczepionkę.
Czujni pracownicy banku w Jeleniej Górze przy dwóch takich próbach wyłudzeń
uratowali prawie 100 tys. oszczędności. Bądźmy czujni – apeluje policja.

Dariusz Kaliński
PO red. naczelnego
GAZETA KOWARSKA / SLOŁSITY
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Nowe życie Ameryki
Siermiężne czasy komuny miały też jasne
strony, nagłe wybuchy kolorów i nie były
to tylko sukcesy w zdobyciu kilku rolek
papieru toaletowego. W Kowarach, mieście przemysłowym i dość bogatym, poprzez najpierw kopalnie uranu, a potem
Fabrykę Dywanów, takie błyski kolorowego świata zdarzały się często. Już w latach 70. można było poczuć smak i odgłos
Ameryki. Gdzie i kiedy?
Był rok 1973, kiedy to powstała jedna
z pierwszych prywatnych kawiarni w Kowarach. Była elegancka, jak na tamte
szare czasy. Jak wspomina Bogdan Andrzejewski, można się było tam napić
wina z eleganckich kieliszków i była jedyna w mieście szafa grająca. Było tam
jak w Ameryce. I taką też nazwę nadali
mieszkańcy tej kawiarni. Kiedyś córka
zapytała Bogdana:
– Tato, gdzie się poznaliście z mamą?
W Ameryce? Byliście w Ameryce?

Andrzejewski opowiada, że to było przez
wiele lat ważne miejsce spotkań. Jak kogoś się chciało znaleźć (a nie było go
w domu), to było duże prawdopodobieństwo, że będzie właśnie w Ameryce.
Przez pewien czas ten lokal prowadził
Adam Bierowski (od 1997 do 2007) pod
nazwą „PSP Ameryka” i po zamknięciu
na Wojkowie baru Smakosz to było miejsce spotkań Klubu Piwosza. Jakiś czas
temu próbowano tam zrobić jadłodajnię
o swojsko brzmiącej nazwie „U Zosi”. Nie
sprawdziło się. Przez wiele lat lokal stał
pusty. Na szczęście znalazł się nowy inwestor i Ameryka może dostać kolejne
życie. U góry są trzy apartamenty, a na
dole restaurację wydzierżawił Maks –
właściciel kawiarni Alchemia. Jedzenie
ma być proste i czerpać z kuchni polskiej,
czeskiej i niemieckiej. Co wynika oczywiście z historii naszych terenów. Czeskie
piwo z beczki Konrad ma być stymulowa-

ne, tak jak w czeskich knajpach, azotem
a nie CO2. Otwarcie zapowiedziane jest
na 2 listopada 2020 roku.

Adam Bierowski i jego Ameryka, lata 90.

Kowarzanie mają
wielkie serca
Jest to bardzo wzruszające, że w tragicznej sytuacji można liczyć na pomoc ludzi z naszego małego miasta. Ponad
150 osób wpłaciło pieniądze na portalu zrzutka.pl na sprowadzenie zwłok
Krzysztofa Smutkiewicza. Diabeł, bo
tak nazywali go koledzy, pochodził z Kowar, ale mieszkał na stałe w Niemczech.
Zmarł nagle. Rodzina chce sprowadzić
zwłoki do Polski i zwróciła się o pomoc
do kowarzan. Reakcja była natychmiastowa. Już po kilku dniach udało się zebrać 90% kwoty. W Kowarach mieszkają
wspaniali, empatyczni ludzie.

Wieczorny koncert zespołu Chudoba w muszli koncertowej 19 września 2020

TURNIEJ KARATE

W miłości od 50 lat

Klub Sportowy Funakoshi
Shotokan Karate organizuje Turniej „Shotokan Cup”
o puchar Burmistrza Kowar.
Zawody odbędą się 12
grudnia 2020 roku w hali
sportowej SP 1 w Kowarach od godziny 10.00.
Wstęp wolny.

Z okazji Jubileuszu ZŁOTYCH GODÓW naszych Rodziców – Teresy
i Henryka Nasiłowskich, raz jeszcze z miłością składamy najpiękniejsze życzenia! Dziękujemy, że
swoim życiem nauczyliście nas, że
nie wystarczy pokochać, ale trzeba umieć tę miłość nieść w sercu
przez całe życie. Kochamy Was!
Agnieszka i Marcin z rodzinami
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FILMOWCY W KOWARACH
W połowie października odbyły się w Kowarach warsztaty filmowe prowadzone przez Tomasza Michałowskiego, wykładowcę
Łódzkiej Filmówki. Dziesięciu uczestników z Polski i Czech pracowało nad impresją filmową, której bohaterem będzie Jerzy Jakubów, kowarski artysta, uczeń Józefa Gielniaka. Oprócz grafiki
pan Jerzy zajmuje się rzeźbą i malarstwem. Jest on też właścicielem największej w Polsce kolekcji lasek, która znajduje się w wieży ciśnień przy ul. Borusiaka w Kowarach.
Warsztaty zorganizowane były w ramach projektu „Ocalmy pamięć Karkonoszy!” realizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury
w Kowarach. Premiera powstałej impresji filmowej odbędzie się
w Kinie za Rogiem, i planowana jest na listopad 2020 roku.

Ocalmy od zapomnienia
W ramach projektu „Ocalmy pamięć Karkonoszy!” prowadzonego przez MOK w Kowarach w miejscach nieistniejących już budowli powstaną skrzynki pocztowe ze zdjęciami i informacjami
o „zanikłych” miejscach. We wrześniu odbyła się pierwsza część
warsztatów. Uczniowie ZSO w Kowarach pod kierunkiem czeskich
instruktorów wykonywali skrzynki pocztowe, które będą umieszczone w miejscach, gdzie kiedyś były nieistniejące już budowle.
W skrzynkach będą zdjęcia i krótka informacja o obiektach. Stworzony zostanie też plan tych miejsc (mapa zanikłych miejsc).
Podczas następnych warsztatów skrzynki będą umieszczane
w wybranych miejsca i upamiętnią nieistniejące: 1. restaurację na
skrzyżowaniu ulic Jeleniogórskiej z Karkonoską, 2. budynek poczty przy budynku SP nr 3, 3. kościół ewangelicki, który istniał dawniej w miejscu sklepu przy SP1, 4. dawną Fabrykę Filców Technicznych, 5. dawną strzelnicę obok stacji paliw Muller – obecnie ostały
się tylko fundamenty i schody, 6. dawne schronisko Schillerbaude
na Przełęczy Kowarskiej.

Jerzy Jakubów – bohater impresji

Nowi
członkowie
w orkiestrze
Występ kowarskiej
orkiestry w Karpaczu

Miejski Ośrodek Kultury od września 2019 realizował projekt związany z Kowarską Orkiestrą Rozrywkową o nazwie „Społeczno-muzyczna integracja na styku granic...”.
Wartość projektu to 19 972,25 Euro (czyli ok. 84 000 zł), wkład własny
to 10% czyli około 8,5 tys. zł. W ramach działań zorganizowano nabór do naszej orkiestry i przybyło jej 7 nowych członków. Zakupiono brakujące instrumenty: dwa saksofony tenorowe, dwa saksofony altowe oraz pianino cyfrowe, a także nowe aranże utworów, to
wszystko za kwotę 29 928,35 zł.
Przeprowadzono w ramach projektu 440 godzin zajęć muzycznych
(grupowych i sekcyjnych) w formie bezpośredniej, a podczas pandemii zdalnie. Jak się okazało na próbach, efekt zdalnego nauczania był zaskakująco dobry. W ramach projektu muzycy KOR byli też
na wspólnych warsztatach muzycznych we Vrchlabí – 4 dni w okresie ferii zimowych 2/2020.
Nasza Kowarska Orkiestra Rozrywkowa rozwija się osobowo
i repertuarowo. W ramach promocji kowarskich imprez wystąpiła
13 sierpnia 2020 na deptaku w Karpaczu. Jest też częstym gościem
w kowarskiej muszli koncertowej. Zajęcia w ramach nauki gry na instrumentach dętych odbywają się indywidualnie i sekcyjnie. Obecnie KOR poszukuje osób do gry na puzonie i trąbce. Chętnych zapraszamy do kontaktu z biurem MOK.

Warsztaty w ramach projektu Ocalmy pamięć Karkonoszy!

Premiera
bez
publiczności
Aktorzy Teatru 55 wystąpili w maskach

Takie skrzynki powstana w zanikłych miejscach
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Zespół Teatru 55 spotkał się na warsztatach, podczas których
pracowano nad oddechem, świadomością ciała i koncentracją.
Aktorzy próbowali swoich sił w sztuce improwizacji, powstało kilka teatralnych etiud, a efektem kilkugodzinnej pracy był
premierowy pokaz spektaklu o roboczym tytule „Kochankowie
2.0.”. Wydarzenie odbyło się bez udziału publiczności, ale zostało uwiecznione na zdjęciach. Aktorzy występowali w… maskach.
Takie czasy. Covidowe.
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ARKA KARKONOSZY:
POZNAJEMY LOKALNĄ TOŻSAMOŚĆ

ARKA KARKONOSZY

Barwna mozaika ciekawych osobowości wyłania się z naszych rozmów z bohaterami
i świadkami lokalnej historii, które prowadzimy i nagrywamy w ramach programu
„Arka Karkonoszy” – części projektu polsko-czeskiego „Ocalmy pamięć Karkonoszy!”.
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Nasi rozmówcy są bardziej i mniej znani
lokalnie (niektórzy znacznie szerzej, np. Rafał Fronia i Julian Gozdowski), więc staramy
się prowadzić rozmowy w taki sposób, by
pokazać ich z nieznanej strony. Kryterium,
którego staramy się bezwględnie trzymać,
jest lokalność, czyli Karkonosze i ich bliska okolica. Gdy temat rozmowy wybiega
gdzieś dalej, to tylko po to, by ukazać lepiej
naszego rozmówcę, jego motywy działania
oraz osobistą historię.
To dlatego Rafała Fronię – niech ten wspaniały człowiek będzie przykładem – nie prosiliśmy o kolejną opowieść o Himalajach. Na
pewno byłaby fascynująca, ale wtórna wobec tego, o co pytali go inni i co opisał świetnie w swoich książkach. Rafał Fronia interesował nas jako mieszkaniec Karkonoszy,
więc zależało nam na opowieści o źródłach
jego fascynacji tymi górami oraz powiązaniu tego z biznesem, a dokładnie wydawaniem map, kojarzonym bardzo długo również z naszym regionem.
Nasi rozmówcy opowiadają nam o sobie,
bo lokalna historia to wypadkowa historii
każdego z nas. Osobiste opowieści potrafią oddać ducha czasów, nawet po wielu
latach (kapitalnie wykorzystują to wybitni
historycy w swoich książkach, np. Norman
Davies). O ile oczywiście ten, kto opowiada,
mówi szczerze, jak było, a nie dostosowuje
swoją narrację do przekazu, który dominuje w powszechnej świadomości lub historii przekazywanej publicznie. Ten publiczny obraz historii, o który przecież w Polsce
toczy się prawdziwa wojna na szczeblu
krajowym, często jest skrótem, który nie

pozwala, by dostrzec sprawy w szerszym
kontekście.
To trochę jak z przekazem medialnym,
który skupia się na najważniejszym bądź
najbardziej chwytliwym wycinku rzeczywistości, pomijając wszystko wokół. Niby
przekaz jest taki prawdziwy, ale nie do końca. Ludzie oglądając pełną prawdy, ale krótką, migawkę w telewizji na temat zamachu
terrorystycznego w jakimś kraju odnoszą
często wrażenie, że cały ten kraj jest ogarnięty niepokojem i strach do niego jechać.
Zwłaszcza, gdy brakuje im wiedzy na jego
temat. Niektóre media to bezwględnie wykorzystują, manipulując ludźmi, strasząc
ich, w imię lepszych wyników oglądalności, klikania, odsłon itp. My się w takie manipulacje nie bawimy.
Mamy nadzieję, że z naszych rozmów wyłoni się pełniejszy obraz choćby niektórych fragmentów lokalnej historii, niż dotychczas znany. Mamy w tych rozmowach
już wiele narracyjnych perełek, jak choćby opowieść pani Gabrieli Kolaszt z Kowar, z rodziny autochtonów, której rodzina
nieprzerwanie mieszka w domu wybudowanym ponad 90 lat temu, czyli jeszcze
przed II wojną światową i rządami nazistów w Niemczech.
Arcyciekawa jest także opowieść Jana
Bartoszka, przewodniczącego związku zawodowego w Fabryce Dywanów w Kowarach, który czas „Solidarności” pamięta
i ocenia zupełnie inaczej, niż wiele osób
wspominających ten okres.
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W naszych rozmowach pojawia się wątek
tożsamości regionalnej: czy mieszkańcy
Karkonoszy i okolic czują się tu u siebie, czy
szanują lokalne tradycje, czy w ogóle je sobie uświadamiają, czy są ciągle rozproszonym społeczeństwem, które przybyło tu za
chlebem i nic innego go nie obchodzi? Czy
to dlatego, że przybyliśmy tu po wojnie jako
zbieranina bez korzeni w tych stronach, tak
łatwo pozwalamy na niszczenie krajobrazu? Czy można to zmienić?
O tym opowiadali nam Dorota Goetz,
Przemysław Wiater, Jacek Potocki, Marek
Arcimowicz i inni. W tym zakresie tematycznym nasze rozmowy zamieniły się w interesującą debatę o lokalnej tożsamości. To
bardzo ważny temat, tylko z pozoru będący akademicką dyskusją miłośników regionu. To, jak traktujemy nasz region, jak go
postrzegamy, czy traktujemy go jako nasz,
czy tylko jako kolonię, którą trzeba wydoić, jak tylko się da, nie dbając o przestrzeń
publiczną, architekturę, kulturę i przyrodę,
ma bardzo praktyczne znaczenie. Od lokalnej tożsamości zależy, kogo wybieramy do
władz i jak te władze będą potem określać,
widzieć i realizować lokalne interesy i jak
my będziemy na te władze naciskać, by nie
zniszczyły najważniejszych wartości naszego regionu.
Zapraszamy na kanał Arka Karkonoszy na
portalu youtube.
Leszek Kosiorowski
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Pamiętam, że odeszli…
Najpierw nas nie ma, potem jesteśmy, a potem znowu nas nie ma. Taka jest historia każdego
człowieka. Pozostaje po nas trochę rupieci i pamięć tych, co właśnie są na etapie „jesteśmy”.
Wszyscy pojawiamy się na chwilę. Po
jednych zostaje więcej rzeczy, więcej
wspomnień, po innych nic prócz garstki prochu. Nieżyjącym pamięć pewnie
jest niepotrzebna, ale żyjącym uświadamia kruchość i przemijalność życia.
Buduje też poczucie jakiejś ciągłości
i ukorzenia w przestrzeni. Dla nas, kowarzan, takie ukorzenienie jest ważne. Ciągle mamy problem z budowaniem wspólnoty, dzielimy się łatwiej
w poglądach niż łączymy w działaniu.
Potrzebujemy wszyscy bycia razem,
aby wspierać się w niełatwej często
codzienności i radować w święta. Z tej
naszej, uświadomionej lub nie, potrzeby zrodził się pomysł na wspominki
o tych, którzy byli. Żyli w naszym mieście, bywali tu, budowali nasze wspólne, małe i większe, historie. To oni są
„celebrytami” tego numeru. Poprosiliśmy kilka osób, aby w kilku luźnych
zdaniach wspomnieli swoich bliskich
i znajomych. Zmarłych w materiale
wspominali: Bogdan Andrzejewski,
Adam Bierowski, Jerzy Jakubów, Mirek
Kanecki, Krystyna Konieczna, Janusz
Kwak, Michał Pezda, Janusz Piepiora.
To pierwsza część cyklu, który chcemy kontynuować w następnych numerach. Jeśli macie ochotę wspomnieć
kogoś – piszcie, wysyłajcie zdjęcia:
kowary.mok@gmail.com
do rubryki „Pamiętam, że….”.

Janusz Pezda
W okularach, w klasycznym garniturze. W Kowarach miał być tylko
na chwilę..., pozostał na zawsze. Inżynier, dyrektor, wojewoda. Uczestniczył w tworzeniu nowoczesnej fabryki
dywanów, budowniczy zalewu i kowarskiej
obwodnicy miejskiej. Lubił książki Waldemara Łysiaka, historię Pawła Jasienicy.

Darek
Zadrużyński
Pamiętam jak na kowarskim basenie w latach 80.
pokazywał wytatuowany
pod pachą znak SS. Zrobił go sobie, żeby
nie wzięli go do wojska. Zawsze zadziorny.
Umarł przypadkiem, gdzieś w Belgii.

Anna Szulia
Miła, uśmiechnięta, grała na fortepianie.
Odeszła młodo i niespodziewanie. Miała
syna i męża.

Darek Jezierski
Z zawodu budowlaniec,
z zamiłowania, talentu
i serca aktor. Dobry człowiek. Wierzył, że prowadzi
Go Jezus. Spotkał się z Nim w tym roku.

Marek Szerszeń
Chodziliśmy razem do podstawówki.
Przystojny, wygadany. Klasowy lowelas.

Rudolf Rapacki
Nobliwy, szczupły, wysoki pan z dalmatyńczykiem. Najbardziej znany
anglista w mieście. Podobno bardzo wymagający.
W angielskim stylu odrobinę zdystansowany, ale zawsze bardzo uprzejmy nawet
do osób Mu zupełnie nieznanych.
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Jerzy Zoń
Wytrawny kolekcjoner.
Jestem pewien, że tam,
gdzie teraz przebywa, surowo egzaminuje współtowarzyszy z historii jemu tylko znanej,
wymienia srebrniki na hrywny i śpiewa
urocze dumki.

Edward
Kaczorowski
Ostatni dyrektor POLSPORTU. Świetny towarzysz długich spacerów i Polaków wiecznych snów
o potędze.

Julian Przewłocki
Artysta malarz, muzyk.
Gdzieś teraz z właściwym sobie dystansem do
artyzmu hałasuje z czarnoskórymi klezmerami w przestrzeni przesyconej tytanową bielą.

Jacek Kucharski
Malarz kopista. Fascynat
dymu cygaretek i bohemy młodopolskiej, oraz,
co zapewne realizuje, translokacji w czasie i przestrzeni.

Henryk Płoński
Prowadził piekarnię. Wszystkim smakowały słynne bułki od Płońskiego. Zawsze
chętny do pomocy. Działał z kowarskim
PKPS.

Halinka Kolbusz
Wprowadzała luźna atmosferę. Miała uśmiech
na buzi, pełna witalności. Pomagała. Zmarła
w lipcu tego roku.

Artur Szawikowski
Sympatyczny, inteligentny kolega. Wyemigrował do Niemiec. Wracał do Kowar przy każdej okazji. Zginął tragicznie w niewyjaśnionych okolicznościach.
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Józef Andrzejewski
Pracował najpierw w kopalni uranu, a potem w nadleśnictwie przy zrywce drzewa.
Zaraził mnie miłością do koni.

Anna Andrzejewska
Prowadziła dom i doskonale gotowała.
Były to ciężkie czasy, ale jej gołąbki i pierogi smakiem dodawały radości.

Jan Procek
Miał talent i pasje do sportu. Pamiętam,
że mieszkał w Marczycach. Deszcz, śnieg,
a on przyjeżdżał do Kowar na treningi
na motorze. Jeden z najlepszych napastników.

Marek Krzysztoń
Piłkarz. Pochodził z usportowionej rodziny. Chłopak z werwą.

Andrzej i Henryk
Krzywiakowie
Bracia bliźniacy – „Siwki”. Pamiętam, jak
mając 12 lat, mimo zakazu ratowników,
wchodzili na najwyższą trampolinę na
kowarskim basenie i skakali z niej, robiąc
salto.

Marek Pietraszek
Jeden z pomysłodawców
i pierwszy prezes Klubu
Piwosza. Zapalony piwosz.
Uczył w-f w latach 80. w SP 1.
Często łączył te dwie pasje.

Stasiu Sołtys
Najwspanialszy przyjaciel, najbardziej kochany
piwosz w Klubie PSP. Człowiek o łagodnym charakterze, nigdy się nie kłócił. Dyrektor SP 1.

Manfred Wogacki
Nauczyciel geografii. Niewysoki, ale miał
duże powodzenie u kobiet.

Jerzy Wieczorek
Był bardzo cichy i spokojny, ale bardzo skuteczny. Był takim relanium
na trudne historie i kłótnie
w Klubie Piwosza. Często się spierał, ale
nigdy nie kłócił.

Tadzio Zagóroski
Odszedł jako pierwszy
z grupy kowarskich piwoszy. Jego smierć była
dużym zaskoczeniem dla
młodych, wydawałoby się nienieśmiertelnych, ludzi. Zginął w wypadku samochodowym na początku lat 80. na drodze Karpacz – Kowary. Tam, gdzie potem
zginął też znany ginekolog Wiśniewski.

Zygmunt Makarewicz
Pamiętam, że na początku lat 70. był takim lokalnym celebrytą. Zmarł w wieku
35 lat na zawał serca w pociągu.

Janina Jakubowska
Pamiętam lata 70., jak prowadziła gospodarkę przy ul. Waryńskiego. Na podwórko przybiegało pełno dzieciaków,
a ona otwierała drzwiczki od magazynku mlecznego i każdemu dawała kromkę chleba namaczaną w śmietanie i posypaną cukrem. Wszyscy zjadaliśmy ze
smakiem.

Boguś Sarnecki
To był taki człowiek, od którego wiele się
można było nauczyć. Zginął tragicznie
w tamtym roku. Bardzo go brakuje.

Grzesiek Gaj

Krzysiek Całka
Pamiętam, że był młodszy o rok, bo poszedł wcześniej do szkoły. Ale był silny
i dobrze się bił. Wygrał zakład… ostatni
w życiu.

Mirosław Bagien
Bardzo dobry piłkarz, świetny kolega. Odszedł za szybko.

Marek Jiruska
Człowiek z dużą kulturą. Miło było z nim
rozmawiać. Jeden z pierwszych paralotniarzy w Kowarach. Burmistrz.

Zdzisław Zigi
Kaliński
Kiedyś we Frankfurcie
Cyganie szukali sobowtóra króla romskiego, który zmarł. Znaleźli. Wynajęli Zigiego. Ubrali
Go w eleganckim sklepie od stóp do głów.
Założyli złote sygnety. Jego praca polegał
na tym, że goście podczas stypy żegnali
się z nim, całowali go po rękach i przypijali. Przez jeden wieczór był cygańskim
królem.

Krystyna Piepiora
Świetnie gotowała. Pomagała przy organizowanych w Kowarach międzynarodowych seminariach karate. Japoński mistrz
Keneth Funakoshi ze smakiem zajadał się
Jej kanapkami.

Otto Szewczuk
Pamiętam, że miał ostatni w Kowarach
zakład fotograficzny. Fotografował śluby, komunie, pochody pierwszomajowe.

Był najlepiej zbudowanym chłopakiem
w klasie. Najbardziej wysportowany. Niestety, życie nie zawsze układa się w takim
kierunku, w jakim powinno.

Krzysiek Chendoska
Pamiętam, że często do nas przychodził
– był takim kowarskim łobuzem. Różnych
rzeczy się imał, różnie o nim ludzi mówili. Stawał po stronie słabszych. Miał swoje zasady.
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W gabinecie
Pani Burmistrz
– Pani Burmistrz, ten numer listopadowy jest numerem refleksyjnym. Zaczniemy więc od pytania dość osobistego. Czym dla
Pani przemijanie i śmierć.
– Mam duży szacunek do śmierci, a przede wszystkim do zmarłych. Niestety, należę do tych osób, których duża część najbliższych nie żyje. Czym dla mnie jest śmierć i przemijanie? Śmierć
jest czymś, co towarzyszy nam od narodzin. Im jesteśmy starsi,
tym bardziej uświadamiamy sobie jej obecność w naszym życiu. Tym bardziej staramy się z tego życia korzystać i ulepszać
naszą rzeczywistość. Wypowiadam się tutaj jako burmistrz
i moim zadaniem jest, oczywiście przy szacunku do zmarłych,
dbać o żyjących. Nie wiemy nic o śmierci, o tym, co jest potem.
Możemy tylko opierać się na wierze. Ale dopóki żyjemy, powinniśmy dbać o to, co wokół nas. Robić to, na co mamy wpływ.
I tak staram się podchodzić do naszej rzeczywistości. Staram
się, żeby ludziom w Kowarach żyło się lepiej.
– To przejdźmy w takim razie do bardziej ziemskich tematów.
Nie wiemy jeszcze, jak będzie wyglądać sytuacja 1 listopada
na cmentarzach, ale od zeszłego roku nastąpiły spore zmiany na naszych nekropoliach.
– Na pewno na kowarskich cmentarzach nie będzie mszy. Uważam, że to dobrze w obecnej sytuacji. Wszelkie gromadzenie się
mieszkańców w dużych skupiskach może sprzyjać rozprzestrzenianiu się wirusa. Apeluję do wszystkich mieszkańców Kowar,
aby groby najbliższych odwiedzać tak przed jak i po 1 listopada.
Na cmentarzach w tym roku przeprowadziliśmy ogromne remonty. Na nowym cmentarzu odmalowana jest cała kaplica,
wykonany kapitalny remont zaplecza. Wyczyściliśmy ogrodzenie z samosiejek, pozabezpieczaliśmy cmentarz przed dzikami. Mamy piękne nowe bramy, wymieniono duży fragment
ogrodzenia łącznie z fundamentami. Został też wyasfaltowany
plac przed cmentarzem. Na starym cmentarzu uporządkowaliśmy również ogrodzenie, wysprzątaliśmy śmieci i wycięliśmy
kilkuletnie samosiejki. Duża zmiana zaszła na terenie przed samym cmentarzem. Uporządkowany został tu teren, nasadzone
krzewy, ustawione tablice informacyjne. Łącznie z pracami naszych pracowników szacujemy, że remonty naszych nekropolii
kosztowały nas prawie 100 tys. Cmentarzami miejskimi obecnie zarządza ZEZK i mam nadzieję, że wywiązuje się ze swoich
obowiązków dobrze.
8

– Mamy obecnie sytuację wyjątkową, ale życie toczy się dalej
i mamy nadzieję, że niedługo powrócimy do normalności. Czy
mieszkańcy mogą spodziewać się jakiś zmian, rewolucji? Podobno chce Pani zrobić porządek z osobami notorycznie zalegającymi z płaceniem czynszu?
– Tak nie może być, że duża część mieszkańców nie płaci ani za
czynsz ani za wodę, ani za śmieci. Mimo że mamy pandemię, kierujemy sprawy na drogę sądową, uzyskujemy tytuły eksmisyjne
i po pandemii będziemy prowadzić eksmisje. Oczywiście chodzi
o te osoby, które świadomie nie płacą za mieszkania od 10 czy
20 lat. Nikt, kto ucierpiał w pandemii z tytułu utraty pracy, zdrowia, nie będzie eksmitowany. Każdy, kto nie przestrzega norm
sąsiedzkich, niszczy mienie komunalne, sprawia uciążliwość dla
innych mieszkańców, będzie eksmitowany. Rozważamy możliwość wybudowania domów modułowych poza miastem, żeby
tam przeprowadzać tych, którzy mimo, że mają możliwość odpracowania zaległości czynszowych, nie robią tego.
– A jak wygląda na dzisiaj sytuacja z Covid 19?
– Na dzisiaj stan epidemiczny miasta nie jest zły, ale niestety z dnia
na dzień jest coraz trudniej. Ostatnio zamknęliśmy MOPS na kilka dni, gdyż kilka osób jest chorych a pozostałe miały bezpośredni kontakt. W uzgodnieniu z naszym SANEPID-dem takie decyzje
uznaliśmy za konieczne. Podobnie wygląda sytuacja w urzędzie,
ale tutaj część pracowników jest na pracy zdalnej, aby w przypadku wystąpienia Covid-u, można było świadczyć zamiennie prace
na rzecz mieszkańców. Mając na naszym terenie 3 szpitale (powiatowy, wojewódzki i MSWiA), ZOL, Hospicjum i DPS nie unikniemy
bezpośrednio koronawirusa, ale robimy wszystko, aby negatywne skutki dla mieszkańców były jak najmniejsze. Obecnie (stan na
26.10.20) mamy kilka osób chorych, kilkadziesiąt na kwarantannach i izolacjach, kilka w szpitalach zakaźnych. Wszystkim nam
życzę zdrowia i proszę o zachowanie ostrożności.

Kowarscy zwycięzcy biegu na Okraj

Tegoroczny koncert z cyklu Opera Ducha Gór
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Ach, ta Spółdzielnia,
czyli Walne Zgromadzenie
„Pod Śnieżką”
W poprzednim numerze GK opisałem fakty związane z zarządzaniem naszym majątkiem w Spółdzielni Mieszkaniowej
„Pod Śnieżką”. Po publikacji spotkałem się z pozytywnym odbiorem czytelników – mieszkańców. Spotykali mnie na osiedlu i mówili, że w końcu ktoś opisał, jak się sprawy mają i będzie można coś z tym zrobić. Wpłynąć na to, żeby Spółdzielnia
była dla mieszańców a nie odwrotnie.

Następna okazja za rok. Ale już dzisiaj, jeśli oczywiście Wam,
Spółdzielcom na tym zależy, możecie wpływać na radnych Rady
Nadzorczej. To oni są od tego, żeby dbać o Wasze interesy, a nie
o dobre samopoczucie Zarządu. Listę radnych możecie zobaczyć na stronie www.smpodsniezka.pl. Ale jeśli chcielibyście
wysłać e-maila, to niestety, takim Spółdzielnia nie dysponuje.
Na początku lat 90. e-maili nie było.
Z wyrazami szacunku
Radosław Adamowicz

REKL AMA

Byłem przekonany, że za słowami przyjdą czyny, czyli na Walne Zgromadzeni 15 września przybędą tłumy. Ogłoszenie o zebraniu zgodnie z przepisami wisiało na drzwiach wejściowych
do budynków. Pojawiły się nawet, co mnie pozytywnie zaskoczyło, ulotki zachęcające do uczestnictwa w spotkaniu. Niestety, na walne przybyło ze 30 osób, z czego większość to rodziny
pracowników Spółdzielni, czyli „przyjaciele królika”. Podczas
spotkania zadano Prezesowi kilka pytań, na które albo nie odpowiedział albo udzieli w dość arogancki sposób ogólnych
odpowiedzi. Ile dokładnie kosztowały śmietniki na osiedlach?
Nie wiedział. Dlaczego Spółdzielnia nie pozyskuje środków zewnętrznych z funduszy unijnych? Odpowiedział, że „nie może”.
Nie ma racji. Otóż Spółdzielnia MOŻE i jak najbardziej POWINNA pozyskiwać pieniądze na rewitalizację i termomodernizację, aby odciążyć mieszkańców i robić więcej remontów. Wystarczy sprawdzić na stronach Ministerstwa Rozwoju, że takie
możliwości są. Tylko trzeba chcieć. A za chęcią powinna iść też
praca. To tylko jeden przykład na skostniałość naszej Spółdzielni, a można by wymieniać dłużej.
Szkoda, że mieszkańcy nie przyszli na walne. Zobaczyliby to,
co ja. Że w Spółdzielni czas zatrzymała się w latach 90. zeszłego wieku. Może gdyby Spółdzielcy nie udzielili absolutorium
Prezesowi, nastąpiłoby małe otrzeźwienie w Zarządzie? Niestety, nie doszło do tego. Mimo dość aroganckiej postawy Prezesa otrzymał absolutorium. Cóż, vox populi vox Dei.
REKL AMA

Kowary, ul. Szkolna 2 (budynek MOK)
661 162 812 | 503 537 046
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Kowary – Miasto z Kulturą
Przez całe lato w kowarskiej
muszli koncertowej odbywały się koncerty i inne
wydarzenia kulturalne.
W piątki i soboty rozbrzmiewała tam muzyka, ale były
też spektakle teatralne.
Pogoda dopisywała,
publiczność też.

Sezon rozpoczęła grupa Nie Jest Dobrze,
później wystąpił znany kowarskiej publiczności ROCKTUBE oraz Post Scriptum.
W lipcu zagrała też formacja BANDI. Kulturalny sierpień rozpoczął Teatr 55, który, po raz pierwszy w plenerze, zagrał w
muszli „Pożądanie w cieniu pokrywki”.
Jednym z wydarzeń było też performatywne czytanie sztuki Jacka Getnera pt.
„Nasz mąż nie żyje”.
W ramach cyklu „Kowary Miasto” z Kulturą zagrał rockowy zespół Porażeni oraz
oczywiście Kowarska Orkiestra Rozryw-

kowa. Szczególnym koncertem, który odbył się w muszli przy ul. Jagiellończyka
był koncert muzyki operowej – Muzyczny Ogród Liczyrzepy.
Kulturalne lato zakończyło uroczyste
otwarcie muszli koncertowej 19 września, podczas którego wystąpili kowarscy artyści oraz laureaci e-konkursu
piosenki. Finałem imprezy były dwa koncerty – zagrał zespół Chudoba oraz grupa 40 synów i 30 wnuków jadących na 70
oślętach.

Koncert zespołu Porażeni

Skrzyp regałów, czyli co słychać w bibliotece?
Lato i początek jesieni to był niezwykle intensywny czas dla naszej biblioteki. Właśnie rozpoczęliśmy realizację
projektu „Sensacja w bibliotece, Kowary
w kryminale!” w ramach programu Partnerstwo dla książki, który został dofinansowany ze środków MKiDN. Projekt trwać
będzie do 14 grudnia 2020 roku. Do tej
pory odbyły się warsztaty dla młodzieży licealnej oraz otwarte spotkanie autorskie z pisarzem i dziennikarzem Przemysławem Semczukiem, a także dwa
warsztaty pisarskie dla młodzieży szkolnej z autorem kryminałów Krzysztofem
Koziołkiem. W planach mamy kolejne
spotkania autorskie, wieczór detektywistyczny w bibliotece dla dzieci i warsztaty
tworzenia literackiej mapy Kowar.
Akcję „Zielone wakacje w bibliotece”
zakończyliśmy konkursem dla młodzie10

ży „Danie literackie”. Zadaniem uczestników było przygotowanie i przedstawienie dania inspirowanego literaturą.
Degustacja dań odbyła się plenerze, na
wiatach w Wojkowie. Cały czas odbywają się spotkania czytelnicze z dziecięcym
i młodzieżowym Dyskusyjnym Klubem
Książki oraz Klubem Czytelniczym WTZ.
Ostatnio zajmowaliśmy się „Balladyną”
Juliusza Słowackiego, a to dlatego, że
MBP współorganizowała 5 września Narodowe Czytanie „Balladyny” w muszli
koncertowej w Kowarach.
Trwa adaptacja lokalu przeznaczonego na filię biblioteki w Wojkowie przy ul.
Wojska Polskiego 4. W październiku zakończono prace budowlane, przed nami
zakup wyposażenia i aranżacja wnętrz.
Planowane otwarcie nowej filii biblioteki przewidujemy w styczniu. Projekt ten

jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.
We wrześniu zakończyliśmy realizację
drugiej i rozpoczęliśmy trzeciej edycji
projektu „Mała książka wielki człowiek”,
w którym uczestniczą przedszkolaki.
A co najważniejsze dla naszych czytelników, kontynuujemy zakup nowości
wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup
nowości wydawniczych do bibliotek publicznych dofinansowanego ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Już wkrótce nowa porcja nowości wyląduje na naszych półkach – zapraszamy!
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Sobotnie warsztaty
rękodzielnicze
W październiku w MOK-u powróciły sobotnie warsztaty rękodzielnicze. Tym razem na zajęciach pod okiem instruktorki
z Fabryki Kreatywności panie tworzyły makramy, czyli dzieła sztuki z wiązanych sznurków. Przed pandemia takie zajęcia
odbywały się co dwa tygodnie. Wszyscy maja nadzieję, że już
niedługo powrócą na stałe.

Wakacje z Kulturą w MOK
W tym roku, z wiadomych względów, bylo troche
inaczej niż zwykle, ale nie znaczy, że gorzej.
Zajęcia dla dzieci odbywały się w małych grupach
z zachowaniem zasad obowiązujacych podczas
pandemii. Pozytywna energia sprawiła, że niedogodności nie popsuły dobrej zabawy.
Dzieciaki pod okiem opiekunek bawiły się na świeżym powietrzu, w dużych salach tworzyły prawdziwe dzieła sztuki i przeprowadzały ekscytujace eksperymenty naukowe. Dużo śmiechu, gier integracyjnych, a przede wszystkim czas spędzony
w grupie, a za tym właśnie, po wiosennej izolacji, tęskniły najbardziej. Jak co roku, sześć wakacyjnych tygodni upłynęło
w MOK-u na kreatywnych zajęciach i mamy nadzieję, że dzieci
spotkają się na półkoloniach podczas zimowych ferii.

Wakacje z Kulturą w MOK

Tworzenie makram na warsztatach w MOK

Pożądanie w cieniu pokrywki
nie schodzi z afisza
Kowarski Teatr 55 ma się dobrze i, mimo problemów związanych z pandemią, pracuje i gra. Do zespołu dołączyło kilka nowych osób, a na MOK-u pojawiła się tablica informująca, że
w budynku działa teatr.
Pierwsza premiera Teatru 55 okazała się prawdziwym hitem,
sztuka jest grana drugi rok i zespół wciąż otrzymuje propozycje
występów. We wrześniu teatr zagrał w Jeżowie Sudeckim, w październiku „Pożądanie w cieniu pokrywki” obejrzała publiczność
w Bolkowie, na listopad planowane są występy w Wojanowie
i Mieroszowie. Miejmy nadzieję, że obostrzenia nie pokrzyżują
planów wyjazdowych naszego teatru. Grupa w mocno powiększonym składzie przystąpiła do prób nad nowymi sztukami. Premiery planuje się na początek przyszłego roku. Trzymamy kciuki.

Zajęcia MBP w Kinie za Rogiem
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CREDO IN… PANDEMIA
JAROSŁAW KOTLIŃSKI

R

ok 1348 był dla Europy czasem klęski
i żałoby. Przywleczona na genueńskich galerach z Chin dżuma pustoszyła
ówczesny świat z przerażającą skutecznością. Statystycznie (cóż za ponure słowo w dobie nieszczęścia) z 450 mln zmarł
co trzeci mieszkaniec. Nie dziwi więc, że
„czarna śmierć” trwale wpłynęła na europejską kulturę i świadomość. Tańce
śmierci, lęk przed nieistnieniem (horror
vacui), fantastyczne maski doktorów od
dżumy z charakterystycznymi dziobami,
a nawet pojęcie kwarantanny (z Dubrownika) wiąże się z tamtymi wydarzeniami.
I oczywiście niepokoje społeczne, które
walnie przyczyniły się do masakr Żydów,
Romów, trędowatych, a nawet niektórych klasztorów, tych, których oskarżono o sprowadzenie nieszczęścia lub celowego go rozprzestrzeniania. Pojawiły
się też dwojakie reakcje na nieuchronną
śmierć – jedni popadali w fanatyzm religijny, a zarazę postrzegali w kategorii
kary Bożej, próby wiary lub zbliżającego
się końca świata. Ci godzinami przesiadywali w kościołach, oddawali się najdziwniejszym praktykom pokutnym, a na
ulicach miast i gościńcach Europy pojawiły się procesje biczowników, których
uczestnicy okładali się niemiłosiernie
czym popadnie, licząc na… miłosierdzie.
Druga postawa była skrajnie odmienna –
rozpusta, pijaństwo, odurzanie się tylko
po to, aby choćby na chwilę zapomnieć,
a nawet się nie obudzić. I pomijając drobne niuanse, w tych reakcjach niewiele się
zmieniło. Bo kulturowa walka Tanatosa
z Erosem, śmierci z życiem to „niekończący się kołowrót”, który trwa i skończy
się dopiero z ostatnim oddechem lub „na
końcu czasu”.
Motyw ten podejmowało wielu twórców, ale niewątpliwie tym pierwszym
był Giovanni Boccaccio w słynnym „Dekameronie”. To oczywiście nie jest dzieło tak powszechnie znane jak książka
wybitnej pisarki Blanki Lipińskiej z Sycowa pt.: „365 dni” niesłusznie określanej
mianem romansu (bliżej tu do soft–porno niż do „Przeminęło z wiatrem”), ale
zamieszczenie w 1559 r. tego niewinnego, z punktu współczesnego epatowania golizną, zbioru nowelek w indeksie
ksiąg zakazanych jednak robi wrażenie.
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Czy było warto? Pani Blanka potraktowała by taki zakaz jedynie jako akcję promocyjną, a krucjata obrońców wolności artystycznej rozciągałaby się od morza po
góry (celowo unikam nazw geograficznych, bo Netfixowa ekranizacja uczyniła ten tekst bardziej znanym niż „Pan Tadeusz” i „Quo vadis”). Zaraza w utworach
Boccaccia staje się jedynie tłem do snucia refleksji na temat miłości, a jest to zagadnienie tak zróżnicowane, że 100 nowelek wcale nie wyczerpuje tematu. Jest
tu oczywiście sporo erotyki, ale jej niedosłowność sprawia, że współczesne gnioty biją je na głowę (poszukiwanie w nich
seksu często przypomina rozczarowanie,
jakie towarzyszy lekturze „Życiu seksualnemu dzikich” Bronisława Malinowskiego). Ale czyż nie lepiej jest nie skupiać się
na nieuniknionej śmierci, jak to robią bohaterowie tego tekstu? Należy pamiętać,
że Boccaccio opisał epidemię, której był
świadkiem, nie wymyślił jej okropieństw
– szukał jedynie ucieczki przed paraliżującym strachem. I tu dochodzimy
do naszych swojskich Kowar.
Eskapizm artystyczny to zjawisko
rozgrywające się na różnych poziomach. Herbert uciekał w świat
Pana Cogito przed komunistycznym ostracyzmem. Tyrmand, zabijając szarość socrealizmu, nosił
kolorowe skarpetki i słuchał jazzu. Roman Kluska, gdy urzędnicy
wykończyli jego Optimusa, zajął
się hodowlą owiec i produkcją serów. Mają też swojego artystę–
buntownika Kowary. Dla niego
żadne tabu nie istnieje, a prowokacja, to jego drugie imię. Jego
dzieło stojące (to dobre słowo)
w sielskiej okolicy drogi na Jedlinki może banalnie kojarzyć
się z, jak opisuje stosowne wyjaśnienie, „kultami fallicznymi”,
ale jest czymś dużo więcej – toż
to czysta sztuka; toż to forma
ucieczki przed covidem, którą autor, pewnie inspirowany
dziełem Boccaccia, proponuje
pogrążonym w apatii kowarzanom i schodzącym z gór turystom. Wystarczy zobaczyć,
zrobić sobie fotkę i udostęp-

nić do polubienia. W ten sposób Kowary
już nie dywanami, nie naczepami, nawet
nie Parkiem Miniatur czy kopalnią uranu będą sławne, ale właśnie…. To może
być prawdziwa i bezpłatna reklama. Ma
Wrocław swoje krasnoludki, ale my Wrocław przebijemy. Miniatura z dziennikiem
pod pachą – przy szkole, z kuflem piwa –
przy browarze, w stroju hawajskim przy
WY.SPA. Niech każdy puści wodzę wyobraźni – bo skoro wolno artyście, to czy
w czasach pandemii wszyscy nie jesteśmy artystami? Tym bardziej, że wszyscy wiedzą i wszyscy udają, że nie widzą.
Ani nadleśnictwo, ani urząd miasta, ani
właściciel gruntu, ani nawet organizatorzy Marszu po Zdrowie problemu nie dostrzegli. Mamy przecież gotowy gadżet
podarunkowy i pamiątkę. Oj, rozkręcą
się Kowary.
Jest jeden minus – nie będziemy w tej
konkurencji pierwsi na świecie. Wyobraźcie sobie, że od 1977 roku Festiwal….. odbywa się w Japonii, w mieście Kawasaki,
w okolicach świątyni Kanayama. Ale przecież już w roku 1980 Lech Wałęsa ogłosił,
że Polska będzie drugą Japonią. Nie jestem jednak pewien, że o to mu chodziło.
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Różneśmy wozili,
panie Heniu…
Żona pewnego faceta, gniewała się na niego, że on wieczorami
gdzieś prowadził światowe życie – sam –a ona, pędziła życie
domowej kury i – „czuła się jak spodnie. Opuszczona”..
Zeźliła ją ta sytuacja i zażądała, by mąż ją gdzieś zabrał. Tak
więc, zabrał ją na dancing. Oczywiście – taksóweczka.
Gdy bramkarz spytał:
– Ten sam stolik co zwykle, panie Heniu? – zaciekawiona, zastrzygła uszami. Gdy orkiestra na jego widok dedykowała mu
jego ulubione: „Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki…” – zapaliło się jej w główce ostrzegawcze światełko.
Gdy kelner, który natychmiast nadbiegł, spytał:
– To co zwykle panie Heniu? – zadzwonił jej alarmowy dzwonek.
Ale, kroplą która przelała dzban – stała się striptizerka, która,
gdy już goła była – puściła do niego oko. Kazała się NATYCHMIAST odwieźć do domu. Już w taksówce, zaczęła robić mężowi wyrzuty. I wtedy, taksówkarz się odwrócił i powiada z zadziwieniem:
– Nooooo… panie Heniu..! Różneśmy już wozili – ale takiej krzykliwej – to jeszcze nie!

I tak to się kręci, bo: CZŁOWIEK ZROZUMIE – CZŁOWIEKA „ZROZUMIĄ”.
19 kwietnia
6.oo.
Stoję „pod zegarem” (to ten, co na dworcowym murze ocalał). Dziś, już go nie ma. Telefon. Biorę słuchawkę i wysiadam,
by odebrać. Telefon jest bez słuchawki (bo by go zniszczono).
W ścianie jest otworek, w którym jest gniazdo telefonu. Słuchawka ma wtyk na przewodzie. Taki, jak mają dziś słuchawki
do i–phone, tylko kilka razy grubszy.
Jedzie się!
Jelenia Góra dworzec kolejowy. Już koło siódmej. Przyszedł jakiś pociąg i wysypali się pasażerowie. Wsiada ktoś i do mnie.
Ja nie z Jeleniej Góry i jeleniogórscy taksówkarze patrzą „złym
okiem”. Nikt nic nie mówi. Ale oni wiedzą i ja wiem. Choć wszystko zgodne z prawem.
Na Zaborze. Później gdzieś do centrum. Później Cieplice. Niezły dzień. Jeżdżę po Jeleniej Górze z 5 godzin, nie wysiadając
z auta. Ci tu, to mają ruch!!! Moi koledzy teraz stoją w długim
ogonie, bo między 8.oo a 13.oo to kurs zdarza się na zasadzie
przypadku lub cudu. Gdzieś po 14.oo wracam. „Ogon” taksówek uliczki Borusiaka sięga... Stoi się. Ale i „stojąc”, jeszcze
4 kursy w Kowarach wykręciłem! No, nieźle.
No, to ja już po robocie na dziś. Opony trzeba oszczędzać, bo skąd wezmę?!
Mam wyznaczony (jak każdy) „limit dzienny” na
przejechane kilometry.

10 kwietnia
25 kwietnia
„Smakosz” na Wojkowie,
„Cyrulik”, „Mikro” czy „Kuźnica” to kowarskie miejsca
rozrywki, które dziś, w dzień wypłaty pękają w szwach. Taksówki tylko śmigają – dowożąc w te miejsca kolejnych, żądnych rozrywki,
najczęściej już „podciętych” klientów. Klienci są
mili, płacą chętnie i „po pańsku”! Znaj – „Złotówo”
– pana! Ludzie pracy się bawią!
Taksówki jeżdżą długo w noc, wożąc ludzi do knajp w Karpaczu, Podgórzynie czy Bierutowicach (dziś, to też Karpacz). Jest
ruch i jest zarobek.
Ja nie lubię jeździć nocą, więc kończę najdalej o 21.oo. Wolę
jutro wstać o 5.oo i czekać na pierwszych klientów. I dobrze,
bo o tej porze, jest już wielu klientów „z wczoraj” a taksówek
na lekarstwo.
Niewyspane to, wymięte, uszargane, spieszy się rano do roboty do fabryki, do przedszkola, do spółdzielni, do szpitala... Cały
przekrój społeczeństwa.
Od fachowca typu „obróbka skrawaniem” do dyrektora szkoły podstawowej, który „na brydżyku” się zasiedział. I trzeba
się dobrze „zwijać” – bo o świcie taksówek mało – a zaspanych dużo.
Nikt nie chce podpaść jako spóźnialski. Gmerają po kieszeniach,
szukając należności za kurs, która wczoraj im „się rozeszła na
artykuły rozrywkowe”. Często kurs jest „na kreskę” (czyli kredyt) albo na „– To ja kiedyś panu oddam, jak będę tędy szedł,
bo teraz się spieszę!”.

Popołudnie. Jakoś mało taksówek na postoju. Ale i klientów nie ma. Jeden kurs. Drugi.
Trzeci, gdzieś do Krzaczyny…
Wracam. W okolicach basenu zatrzymuje mnie kolega taksówkarz: „ – Ty, na postoju jest SB! Szukają taksówki nr 39. To twój numer, nie?! ” –
No mój, kurka wodna!!!
Czego mogą chcieć??? Robię szybki obrachunek. Wychodzi mi,
że konto mam czyste… Ale z nimi, to jest tak, że MOGŁO MI SIĘ
ZDAWAĆ, że to konto jest czyste…Co robić?
A niech ich cholera weźmie! Nic nie robić! Ja jestem czysty.
Jadę „pod zegar”. Pusto. Ani jednej taksówki. Pod zegarem stoi
dwóch panów. Smutni. Wsiadają „do tyłu”. „Komisariat MO” –
pada dyspozycja. I cisza. Patrzę w lusterko. Smutni. Cholera,
tacy smutni, jakby z własnego pogrzebu wracali! Zajeżdżamy.
Każą wysiadać. Idziemy do środka. – Numer pańskiej taksówki to 39?– pada pytanie.
39 –mówię. – Nazwisko! Podaję. Milicjanci z komisariatu potwierdzają.
– Czyli pan – to nie Ygrekowski?! – nazwisko słyszę pierwszy raz
w życiu. – Nie. – To pan nie jeździ w Kamiennej Górze?
– Nie jeżdżę. – Aha, to pomyłka!
– Jaka pomyłka?! – pytam – A należność za kurs?!
Ale żaden – nawet odezwać się nie raczył…
Adam Peczeniuk
13
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PRAKAMIENICA
CIĄG DALSZY LEGENDY
O KOWARSKIM RUNIE
Sławny kowarski gwarek, alchemik, i astrolog – Laurentius Angelus splótł kiedyś tkaninę tak delikatną, że była lżejsza od pajęczyny i miękka jak mech. Uszył z niej koszulę i ozdobił ją złotymi i srebrnymi nićmi oraz drogocennymi kamieniami. Było to
płótno niezwykłe, ponieważ oprócz kosztowności, Angelus alchemicznymi sposobami uwięził w niej moc czynienia cudów.
Kronikarze nazwali je Kowarskim Runem.
Laurentius wiele nocy spędził na zboczach góry Rudnik obserwując gwiazdozbiory i ciemność niezanieczyszczonego
sztucznym światłem nieba. Wykonał pierwszy katalog planet
i gwiazd dzieląc je według jasności, wielkości, koloru oraz konstelacji, do których należą. Dzięki cudownej mocy Runa i ćwiczeniom duchowym słyszał wyraźnie muzykę sfer niebieskich
i rozumiał mowę przesuwających się po niebie gwiazdozbiorów. Kasjopeja była samolubna i zarozumiała. Uważała siebie
za najpiękniejszą ze wszystkich konstelacji i ciągle o tym mówiła. Położona tuż obok niej Andromeda była równie próżna,
ale milcząca. Równie milcząca i wyniosła była Wielka Niedźwiedzica, świadoma swojej roli w odnajdywaniu innych gwiazd

REKL AMA
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i konstelacji. Zupełnie inna była Mała Niedźwiedzica – a to przecież w jej ogonie znajduje się sławna Polaris – Gwiazda Polarna, dzięki której podróżnicy mogą na bezchmurnym niebie bez
wątpliwości znaleźć kierunek północny. W bezchmurne noce
Mała Niedźwiedzica opierała się o zbocze Rudnika i plotkowała z Laurentiusem o swoich zarozumiałych i milczących sąsiadach. W ciągu dnia alchemik zajmował się zielarstwem i medycyną. Rysował i opisywał rośliny oraz badał ich lecznicze
właściwości. Dzięki mocy Runa alchemik wytwarzał mieszanki ziołowe, które leczyły nie tylko ciało, ale także radowały duszę każdego, kto ich skosztował.
Wielka była moc cudownej tkaniny, dlatego Laurentius postanowił ją ukryć i zabezpieczyć zaklęciami, aby nie znaleźli jej ludzie niegodziwi. Każdy władca chciałby ją mieć dla siebie i wielu
próbowało ją odnaleźć, ale szukali w niewłaściwych miejscach.
Myśleli, że gwarek ukrył tkaninę wśród skał rudnych, z których
wydobywał metale. Ale on ukrył ją w kowarskim granicie, który jest trwalszy i lepiej przechowuje tajemnice.
Na granitowym fundamencie zbudowano potem wielki dom
z cegły i kamienia, z dużymi oknami na ścianie frontowej i bez
okien na ścianach bocznych. Dzięki mocy Runa kamienica potrafiła odczuwać emocje i rozpoznawać myśli swoich lokatorów z sąsiednich domów. Jej pierwsi mieszkańcy bardzo o nią
dbali. Była dumna, kiedy chwalili jej błyszczące parkiety, wysokie pokoje i pełne światła okna. Następni dbali o nią mniej,
kolejni jeszcze mniej, a nawet wcale. Tynk odpadał, dachu nie
naprawiano. Wstydziła się, kiedy krytykowano jej nieładny wygląd i zapach. Wreszcie nikt nie chciał w niej mieszkać. Wiatr
porozbijał szyby w pustych pokojach. Zbieracze złomu wycięli,
wyszarpali ze ścian i ukradli jej wszystko, co miało dla nich jakąś wartość. Bardzo ją bolał tynk, a bóle tynku są dla kamienicy równie silne, jak bóle zębów dla człowieka. Stała się nawet
pośmiewiskiem dla innych domów.
Porzucona przez ludzi stała się miejscem spotkań roślin i zwierząt. W resztkach rynien swobodnie rozrosła się trawa. Nie
ścinano jej łodygi, kiedy wzniosła się powyżej trzech centymetrów, więc mogła urodzić kwiaty i nasiona. Strumienie ciepłego powietrza unosiły je wysoko i zabierały w dalekie podróże. Po ścianach wspiął się bluszcz i dzika winorośl. Kamienica
przyglądała się, jak kwitną na nich kwiaty i dojrzewają owoce. Śledziła cienie okrążające drzewa w czasie wędrówki Słońca po niebie. W pustej bryle budynku zamieszkały dziesiątki
gryzoni. Na krawędziach ścian przysiadały ptaki. Na stojącym
obok słupie rodzina kruków zbudowała gniazdo z grubych gałęzi i drobniejszych patyków. Wyścieliła je mchem, miękkimi
trawami, korzonkami i sierścią zwierząt. Kamienica wcale nie
czuła się samotna. Słuchała muzyki świerszczy i pomrukiwania
chrząszczy. Cisza i czas przytuliły ją mocno i stały się jej przyjaciółmi. Wiatr pocałunkami wyleczył rany na ścianach. Nocą
pozdrawiały ją gwiazdozbiory przemykające po dalekim niebie.
Każde ciało niebieskie przemieszczając się w kosmosie wciąż
o czymś opowiada, lub śpiewa. Wszystkie razem grają odwieczny koncert, który starożytni filozofowie nazywali muzyką sfer
niebieskich. Dzięki mocy ukrytego przez Laurentiusa Angelusa Runa usłyszała je także kamienica. Gwiazdozbiory były bardzo zaskoczone, że na obrzeżach Wszechświata, gdzie wszyscy ciągle gadają i nikt nie potrafi słuchać, jest miejsce gdzie
słucha się mowy gwiazd. Mała Niedźwiedzica, która nudziła się
okropnie w wśród gburowatych i nietowarzyskich konstelacji,
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JARMARK NA KOWARSKIM RYNKU, rys. Roman Tryhubczak

nocami zeskakiwała z firmamentu na dziurawy dach, aby pogawędzić i poplotkować.
Siła spokoju i ciszy tego miejsca spowodowała, że ludzie lubili obok niej przechodzić. Wielu przystawało, aby przez chwilę
poczuć majestat otoczenia, ale inni dotykali murów twierdząc,
że posiadają magiczną moc. Inne kamienice, które wcześniej
się z niej śmiały, teraz patrzyły na nią z zazdrością. Szczególnie
imponowały im jej rozmowy z gwiazdozbiorami. Mała Niedźwiedzica opowiadała jej o wielkich oceanach, po których płyną statki. O miastach i innych konstelacjach, widocznych po
drugiej stronie Ziemi. Niewiele z tego rozumiały, ale słuchały z powagą i szacunkiem dla jej mądrości. Między sobą nazywały ją teraz Ciocią Kamienicą, lub Prakamienicą. Zaczęły jej
się zwierzać.
– Wiesz, że mam już dwieście lat – powiedziała jedna – a każdego roku malują mnie jakbym była zupełnie nowa. To takie
niepoważne. Martwi mnie to i czuję się niezręcznie…
– Co to za zmartwienie?! Ja mam dwadzieścia lat a wyglądam
na dwieście. To jest prawdziwy problem! – Skarżyła się inna,
a za nią następne.
– A we mnie poprzebijali wszystkie ściany i dach, żeby powystawiać jakieś metalowe kominy do wypuszczania pary i dymu
na zewnątrz. Już mnie prawie całkiem te rury zasłoniły!
– A mnie oklejają styropianem, jakbym była termosem!
Prakamienica zawsze miała dla nich czas, żeby je wysłuchać
i pocieszyć.

– Styropian jest teraz modny – powiedziała. – Mała Niedźwiedzica mówiła mi, że teraz wszystkie domy na świecie noszą grube styropiany.
Kamienice najczęściej rozmawiały o swoim wyglądzie, natomiast Trawnik chciał wiedzieć, jak rosną trawniki po drugiej
stronie nieba?
– W górę, czy w dół? – pytał.
– Trawa zawsze rośnie w stronę Słońca, czyli w każdym miejscu na Ziemi do góry, ponieważ Ziemia jest okrągła – dowiedziała Prakamienica.
Trawnik był wstrząśnięty. Zawsze słyszał o sobie, że jest idealnie płaski a jedyną okrągłość, jak znał był betonowy walec,
którym ugniatano go od czasu do czasu. Nie uwierzył, że tak
może wyglądać Ziemia po drugiej stronie nieba, ale wstydził
się o tym powiedzieć głośno.
Coraz więcej ludzi przychodziło odwiedzić Prakamienicę.
Przepychali się, żeby dotknąć jej ścian. Zabierali ze sobą resztki tynku i robili z niego talizmany. Wtedy wydrapywacze kabli
i złomu wrócili do prakamienicy, żeby ją jeszcze raz przeszukać. Popychając się, pokrzykując i ścigając próbowali znaleźć
skarb, ale ukryte starożytnymi zaklęciami Laurentiusa Runo
pozostało bezpiecznie. Prakamienicę otoczono taśmami zakazów wstępu i zapieczętowano zaklęciami zamknięć. Następnie
wysłano buldożery, które zburzyły mury i wywiozły na śmietnik. Ziemię zaorano kilkukrotnie i posiano trawnik. Pilnowano,
aby nigdy nie wyrósł powyżej trzech centymetrów.
Kruki i inni mieszkańcy prakamienicy uciekli. A co się stało
z Kowarskim Runem ? Jedni powiadają, że Runo ukrył w swojej Akademii Pan Ambroży Kleks, aby nie dostał go Ten–Którego–Imienia–Nie Wolno–Wymawiać, który pożądał go, aby
odrodzić swoją niegodziwość ukrytą w horkrusach. Inni powiadają że Runo zabrała Mała Niedźwiedzica. Ta żartownisia umieściła je na swoim ogonie, wewnątrz Polaris i dlatego
gwiazda ta nie pokazuje już wędrowcom dokładnie kierunku
północnego, lecz zbliża się do niego i oddala, a cały cykl tych
zmian trwa 26 000 lat.
KONIEC

Adam Walesiak

REKL AMA

Sklep ABC
BOŻENA ZAKRZEWSKA
czynny od poniedziałku do soboty
6:00–21:00 oraz niedziela 8:00–18:00.
Dowozimy zakupy „na telefon” bez dodatkowych
opłat od poniedziałku do piątku. Zamówienia
telefoniczne pod numerem 504 284 558. Zapraszamy.

PORADNIA GINEKOLOGICZNA (NFZ)

Kowary, Zamkowa 5 – budynek MOPS
czynna: pon., śr., czw., pt. 8.00–13.00, wtorek 8.00–17.00

Andrzej Drabarek – spec. ginekolog-położnik
rejestracja w godz. 8.00–12.00
tel. 75 718 20 99, 603 13 99 22

bezpłatnie, pełny zakres usług w ramach NFZ
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KURIER KOWARSKI
Kwartalny dodatek do Gazety Kowarskiej
Nr 3 (142) ROK XXIX

fot. Anna Burdach
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KRONIKA

SMK
24 CZERWCA 2020 r. odbyło się Walne Zgromadzenie. Było ono nietypowe. Z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia, w uwzględnieniu rządowych zaleceń
ochronnych, spowodowanych wprowadzeniem stanu pandemii COVID-19,
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Miłośników Kowar odbyło się w tzw.
formie zdalnej, a Członkowie Stowarzyszenia w dniach od 31.05.2020 r. do
dnia 21.06.2020 r. zapoznali się w siedzibie Stowarzyszenia z Porządkiem obrad
Zgromadzenia, przygotowaną przez Zarząd Stowarzyszenia pełna dokumentacją sprawozdawczą zgodnie z Porządkiem
obrad , jak również projektami uchwał.
Członek Stowarzyszenia swą obecność
na Zebraniu zdalnym zaznaczał i akceptował poszczególne punkty Porządku Zebrania oraz głosował – poprzez wypełnienie imiennej tzw. ,,Karty głosowania”.

/

K R O N I K A

Przy pysznym poczęstunku i miłej atmosferze oraz z wielkim zainteresowaniem
obejrzeli także tablice, które od 4 września wiszą na pięknie odremontowanych
murach.
7 WRZEŚNIA 2020
Sprzątaliśmy już 3 raz nasz ogród. Jeszcze jest dużo pracy, ale nasz ogród wygląda coraz piękniej, a na murze można
zobaczyć tablice przedstawiające już nieistniejące zakłady pracy naszego miasta.
9 WRZEŚNIA 2020
W ramach XLVII FESTIWALU SZTUKI WŁÓKNA – 2020 XLVII Międzynarodowe Sympozjum „Warsztat Twórczy – Kowary ’20, odbyła się w siedzibie
SMK wystawa Pani Zuzanny Kociołek pt.
„Moje drogi”. Uczestnicy wernisażu wzięli udział w mini-lekcji histrii o kowarskich
zakładach pracy.

LIPIEC– SIERPIEŃ 2020
Cały czas pracowaliśmy w naszym „Magicznym Ogrodzie”. Mury zostały ze środków unijnych odrestaurowane, a my zajmowaliśmy się „karczowaniem” naszego
ogrodu, usuwaniem starych szopek, usuwaniem sterty kamieni, pokrzyw i śmieci,
które się tu nagromadziły przez wiele lat.
Oprócz tego dyżurowaliśmy codzienne
w naszym muzeum, udostępniając zwiedzającym wystawy w Domu Tradycji.
14 SIERPNIA 2020
Pan Stanisław Kanonowicz podarował
własnoręcznie wykonane figurki szachowe. Ich wielkość jest dostosowana do szachownicy na stole przed naszą siedzibą.
Jeśli macie ochotę zagrać sobie w szachy,
to chętnie wypożyczymy.
6 WRZEŚNIA 2020
Odbyła się się w naszym ogrodzie pierwsza powakacyjna impreza. A mianowicie uczestnicy Powakacyjnego Pidżamarun ze Stowarzyszenia Kowary Biegają
zakończyli w naszym ogrodzie swój bieg.
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Wystawa Zuzanny Kociołek

Szachy Stanisława Kanonowicza
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Kiedyś ogród wyglądał tak...
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S M K

Nowe mury
Pidżamarun

Pierwsi zwiedzający
Prace w ogrodzie

Nowe mury

Wieszanie tablic
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Kair

Karnak – świątynia Amona
(aleja sfinksów o głowach barana)
Karnak – zespół świątyń,
Sala Hypostylowa

Giza

CIEKAWOSTKI Z PODRÓŻY

Egipt – wzdłuż Nilu
Po koniec długiego i wyczerpującego dnia
zwiedzania starożytnych zabytków, położonych w Tebach, pozostał jeden z najwspanialszych zabytków Starożytnego Egiptu, tj.
Zespół Świątyń w Karnaku.
Zespół Świątyń w Karnaku, położony we
wschodniej części Luksoru, jest kompleksem
sanktuariów, pylonów i obelisków, zadedykowany tebańskiemu bogu Amonowi. Zajmuje obszar o wymiarach 1,5 km x 800 m,
tj. 120 ha. Świątynia została założona w początkach panowania XII dynastii faraonów,
tj. ok. 1991 r. p.n.e. Jej budowa trwała prawie
2 tys. lat. Z tego względu reprezentuje dokonania budowlane wielu faraonów.
5.1 Karnak – Aleja Sfinksów
Do pierwszego pylonu świątyni, od strony
Nilu, prowadzi Aleja Sfinksów. Zbudowana za czasów panowania Ramzesa II (1279
–1213 r. p.n.e.), największego budowniczego
Starożytnego Egiptu. Jest pozostałością starej drogi procesyjnej, o długości ok. 3 km,
otoczonej posągami sfinksów o baranich
głowach z niewielkim posągiem faraona,
znajdującym się pomiędzy łapami. Baran był
świętym zwierzęciem boga Amona. Aleja łączyła ze sobą Zespół Świątyń w Kornaku ze
Świątynią Luksorską.
Do Świątyni prowadzi wejście przez niedokończone pylony króla Nektanebo; o długości 113 m, wysokości 43,5 m i grubości murów
u podstawy 15 m. Po przekroczeniu bramy
wchodzimy na rozległy dziedziniec, otoczony
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kolumnami, składem baraniogłowych sfinksów, kaplicą z czasów faraona Setiego II oraz
granitowym posągiem faraona Ramzesa II,
u którego stóp umieszczono niewielki posąg
królowej Nefertari.
Z dziedzińca, przez następną bramę pomiędzy pylonami, przechodzimy do sali kolumnowej Świątyni Amona-Re, tzw. Wielką Salą
Hypostylową.
5.2 Karnak – Świątyń Amona-Re, sala
kolumnowa, tzw. „Wielka Sala Hypostylowa”
Budowę Wielkiej Sali Hypostylowej zapoczątkował faraon Seti I, a ukończył jego syn
faraon Ramzes II. Z uwagi na jej rozmiar
i rozwiązania architektoniczne uważana jest
za cud świata.
Wielka Sala Hypostylowa o wymiarach 102 x
53 m została wsparta na 134 kolumnach
ustawionych w 16 rzędach. Dwanaście kolumn, o wysokości 24 m każda, ustawionych
po obu stronach drogi procesyjnej, zostały
zwieńczone kapitelami w formie papirusa.
Pozostałych 14 rzędów składa się z 122 kolumn o wysokości 14 m każda. Ściany i kolumny zostały ozdobione reliefami i hieroglifami przedstawiającymi m.in. pierwszą
zwycięską wyprawę wojenną Setiego I.
Za Wielką Salą Hypostylową znajdują się
następne pylony prowadzące do starszej części zespołu świątyń, w której znajdowały się,
m.in.: Świątynia Totmesa III, i Świątynia
Ptaha.

(cz. 5)

Za czasów panowania królowej Hatszepsut postawiono dwa obeliski o wysokości ok.
30 m i wadze ok. 323 ton każdy. Zostały wykute z asuańskiego granitu, zakończone piramidą (kiedyś pokrytą złotem). Ich wykonanie i transport przedstawia relief w Świątyni
Hatszepsut w Deir el-Bhari. Na terenie Świątyni stoi jeden obelisk królowej Hatszepsut.
Pozostałości drugiego obelisku leżą obok
Świętego Jeziora. Z czterech wybudowanych
obelisków na polecenie króla Totmesa, o wysokości 23 m i wadze ok. 143 ton, zachował
się tylko jeden.
Zespół Świątyń w Karnaku był systematycznie niszczony zarówno przez wylewy Nilu jak
i ludzi, traktujących Świątynie jak kamieniołom. Elementy architektoniczne Świątyni wykorzystywano do budowy min. meczetów i innych arabskich konstrukcji, a także wypalano
z nich wapno. Szereg eksponatów zostało wywiezionych do różnych krajów europejskich.
Systematyczne badania naukowe nad Świątynią zapoczątkowano dopiero w drugiej połowie XVIII w.
5.3 Karnak – Zespół Świątyń, Święte Jezioro
Do Zespołu Świątyń w Karnaku należy
Święte Jezioro, gdzie kapłani obmywali się
przed wejściem do świątyni. Święte Jezioro
połączone jest kanałem z Nilem. W pobliżu
Świętego Jeziora znajduje się pomnik wielkiego skarabeusza, wykonany za czasów króla Amenhotepa.

K U R I E R

K O W A R S K I

Karnak – zespół świątynny,
Święte Jezioro
Kair – Muzeum Egipskie – urny kanopskie z grobowca Tutenhamona)

Giza – Wielki Sfinks
(ok. 10 tys. lat)
Atrybut Faraona – Nemes)

Późnym wieczorem udajemy się na dworzec kolejowy w Luksorze, skąd nocnym pociągiem sypialnym, wyruszymy w kierunku
Gizy. Warunki podróży są komfortowe. Podróż odbywamy w jednoosobowych przedziałach sypialnych. Steward serwuje kolację
i przygotowuje posłanie, a przed dojazdem
do Gizy budzenie i śniadanie.
Giza jest trzecim co do wielkości miastem
w Egipcie, liczącym ok. 8,8 mln mieszkańców, położonym na zachodnim brzegu Nilu.
Po prawej stronie Nilu znajdowała się starożytna stolica Starego Państwa Egiptu Memfis. Podobnie jak w Dolinie Królów, starożytne grobowce budowano po zachodniej stronie
Nilu, tj. tam, gdzie zachodziło słońce. Starożytni Egipcjanie wierzyli w boga Słońca – Ra
oraz w życie pozagrobowe. Wschód słońca
utożsamiany był z narodzeniem życia (zmartwychwstaniem), natomiast zachód słońca
ze śmiercią. Do życia pozagrobowego trzeba było się przygotować. Należało zabezpieczyć ciało przez zabalsamowanie, wyposażyć
w niezbędne środki do życia pozagrobowego, tj. żywność i sprzęt codziennego użytku.
To wszystko trzeba było zabezpieczyć przed
kradzieżą. Wielkość grobowca i jego wyposażenie były uzależnione od statutu majątkowego. Paradoks polega na tym, że najlepiej zachowały się mumie pochowane bezpośrednio
w pustynnym piasku, gdyż nie były narażone
na kradzież, a suchy pustynny klimat doskonale chronił je przed zniszczeniem.
5.4 Giza, osiedle mieszkaniowe
Miasto Giza wywarło szokujące wrażenie.
Podczas przejazdu ulicami miasta widzimy
rozwalające się wieżowce i walające się śmieci. Szybko przemieszczamy się przez zatłoczone miasto, aby dotrzeć do słynnych piramid egipskich oraz Wielkiego Sfinksa.

5.5 Giza, Wielki Sfinks, w głębi piramidy
Chefrena i Cheopsa
Dojeżdżamy do starożytnej nekropolii.
W porannej mgle ukazuje się najwyższa piramida świata – Piramida Cheopsa, wybudowana w 2560 r. p.n.e., o wysokości ok. 147 m,
boku podstawy 230 m i kątowi nachylenia
ściany bocznej 51,52'. W wyniku erozji obecna wysokość piramidy wynosi ok. 139 m. Piramida została zbudowana z około 2,3 mln
kamiennych bloków o wadze od 2,5 ton do 15
ton. Wewnątrz piramidy wykorzystano również bloki granitowe, pochodzące z odległego
Asuanu, o wadze od 25 ton do 80 ton. Bloki kamienne trzeba było przetransportować
z kamieniołomów, dokładnie oszlifować i ułożyć. Prace były wykonane niezwykle precyzyjnie. Budowa piramidy trwała około 20 lat.
Uczestniczyło w niej około 4 tys. wykwalifikowanych rzemieślników, a podczas trzymiesięcznego wylewu Nilu również rolnicy, którzy
w tym czasie nie mogli pracować w polu.
Wraz z upływem czasu opada poranna mgła.
Widok piramidy staje się wyraźniejszy. Ogołocona z zewnętrznej, dekoracyjnej warstwy wapiennej, imponuje swoją wielkością.
W okresie nowożytnym zewnętrzna warstwa
piramidy została wykorzystana jako materiał
budowlany. Fragment zewnętrznej warstwy
pozostał w górnej części piramidy Chefrena,
drugiej co do wielkości piramidy w Gizie.
Budowa piramid Chefrena (o boku podstawy
210 m, wysokości 143,5 m i nachyleniu ściany
bocznej 52,2' ) została ukończona ok. 2532 r.
p.n.e. W wyniku erozji wysokość piramidy
zmniejszyła się do 136,5 m.
W dalszej odległości stoi piramida Mykerinosa (2558–2486 r. p.n.e.), o boku podstawy
108 m, wysokości 66,5 m i nachyleniu ściany
bocznej 51 stopni.
Wokół piramid faraonów budowano znacz-
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nie mniejsze piramidy królowych, mastaby
(grobowce rodziny faraona i arystokracji),
świątynie grobowe i drogi procesyjne.
Na wprost piramidy Chefrena, po stronie zachodniej, wyłania się majestatyczna postać
wielkiego lwa z głową faraona, zwana Wielkim Sfinksem. Monolityczna rzeźba, o długości ok. 73 m i wysokości ok. 20 m, została
wykuta w wapiennej skale, prawdopodobnie
za panowania faraona Cheopsa.
Obok Wielkiego Sfinksa pozostają fragmenty starożytnej świątyni, na podstawie których
można podziwiać niezwykły kunszt budowniczych sprzed prawie 5 tys. lat.
5.6 Kair
Ostatnim etapem naszej podróży wzdłuż
Nilu jest Muzeum Egipskie w Kairze.
Kair, stolica Egiptu, położony jest na południe
od rozpoczynającej się wielkiej delty Nilu. Liczy przeszło 20 mln mieszkańców. Uważany
za centrum świata arabskiego. Jest miastem,
w którym dochodzi do częstych zamachów.
Z uwagi na bezpieczeństwo zwiedzanie Kairu zostało ograniczone do przejazdu autokarem przez centrum miasta. Jedziemy szerokimi bulwarami, położonymi wzdłuż Nilu.
Tu mieszczą się najważniejsze instytucje
państwowe i międzynarodowe, ekskluzywne
hotele, wille, porty.
Muzeum Egipskie mieści się w centrum Kairu,
przy największym placu at-Tahrir (Plac Wyzwolenia). Plac znany jest z licznych demonstracji i zamachów. Między innymi: w 1952 r.
przeciwko dominacji brytyjskiej w Egipcie,
w 1977 r. przeciwko polityce gospodarczej Anwara Sadata, w 2011 r. podczas tzw. „Rewolucji w Egipcie”.
5.7 Kair – Muzeum Egipskie, urny kanopskie (z grobowca Tutanchamona, 1323 r.
p.n.e.)
Po przekroczeniu bramy wjazdowej, prowadzącej na dziedziniec muzeum, czujemy się
jak w oblężonej twierdzy. Egipt bardzo mocno
odczuł skutki zamachów terrorystycznych na
turystów zagranicznych. Budynek obecnego
Muzeum Egipskiego został oddany do użytku w 1902 r. Zawiera około 160 tys. eksponatów, w tym około 1700 eksponatów pochodzących z grobowca faraona Tutanchamona,
które wzbudzają największe zainteresowanie.
Duży wkład w zakresie prac archeologicznych
w Egipcie wniosła polska ekspedycja pod kierownictwem profesora Kazimierza Michałowskiego, którego popiersie zostało umieszczone w panteonie zasłużonych odkrywców,
mieszczącym się na dziedzińcu muzeum.
Mieczysław Ławer
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Dramat na Przełęczy Okraj
część 1

W

tym roku mija 75. rocznica zakończenia tragicznej dla Polski drugiej
wojny światowej. Nasze miasteczko w dolinie Jedlicy nie doświadczyło pożogi wojennej jak tysiące miast i wsi w tej części
Europy. „Wyzwolenie” Schmiedebergu
skończyło się (nazwa Kowar do 1945 r.)
śmiercią jednego mieszkańca rozstrzelanego przez czerwonoarmistę. Informacje
o tym wydarzeniu usłyszałem od śp. Jerzego Zonia, jednego z polskich pionierów w powojennym mieście.
Natomiast niedaleko od nas na Przełęczy
Okraj po czechosłowackiej stronie koniec
wojny okazał się tragiczny. Mala Upa jest
malowniczą górską miejscowością, bardzo
popularną wśród polskich narciarzy, turystów, rowerzystów – miłośników czeskiego
piwa i czeskiej kuchni. Przekraczając granicę, przechodząc obok budynku odprawy
celnej, możemy zobaczyć tablicę upamiętniającą śmierć czechosłowackiego wachmistrza Eduarda Šimana. To wydarzenie
jest jednym z wielu dramatycznych momentów u naszych południowych sąsiadów. Doprowadziło ono do upadku tego
demokratycznego kraju w 1938 r.
Aby wyjaśnić ten historyczny proces,
trzeba cofnąć się do czasów pierwszej wojny światowej. Upadające imperium pod
nazwą Austro-Węgier rządziło Czechami do 1918 roku. W czasie wielkiej wojny
światowej (1914–1918) Czesi walczyli i ginęli z hasłami monarchii: „Boże wspieraj,
Boże ochroń nam Cesarza i nasz kraj ”.
W miarę trwającej rzezi coraz więcej Czechów zaczęło zdawać sobie sprawę z bezcelowości poświęcania życia za habsburski Wiedeń. Postulat odrodzenia państwa
czeskiego pod berłem habsburskim odbijał się jak echo od cesarza Franciszka Józefa I, który obiecywał na początku swojego panowania w 1848 roku koronację na
króla Czech w Pradze. Za to oberwało się
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cesarzowi od bardzo popularnego w Polsce pisarza Jarosława Haszka w książce
pod tytułem „Dobry wojak Szwejk”. Głowa ówczesnego państwa została opisana
jako już nic nierozumiejący stetryczały
stary idiota. A do tego jego portret w gospodzie to nawet muchy obsrały. Poważniej zachował się profesor filozofii na wiedeńskim uniwersytecie Tomasz Masaryk.
Czeski wykładowca po przeczytaniu wielu
opisów ginących czeskich żołnierzy w niepotrzebnej wojnie zmienił poglądy i zaczął
publicznie opowiadać się za suwerennym
państwem czeskim. Za swoją krytykę polityki habsburskiego cesarza musiał udać się
na emigrację do Stanów Zjednoczonych.
W USA jako przyjaciel amerykańskiego
prezydenta Woodrowa Wilsona zorganizował silną reprezentację polityków działającą na rzecz niepodległej i suwerennej
republiki. W Ameryce dołączyli do nich
Słowacy, którzy widząc, jakie możliwości
polityczne ma Masaryk, rozpoczęli współpracę z Czechami w sprawie utworzenia
wspólnego państwa. W taki oto sposób
rodziła się Czechosłowacja. Po pierwszej
wojnie światowej powstało kilka nowych
państw w Europie. 28 października 1918
w Pradze proklamowano powstanie nowego państwa.
Od samego początku młoda Czechosłowacja borykała się z wieloma problemami
natury etnicznej. Państwo powstało we-

dług granic historycznych, a nie jak głosił późniejszy traktat wersalski, kryteriów
etnicznych. W spisie ludności z 1921 r.
w państwie mieszkało około 13,6 milionów obywateli. Z czego 47%, czyli mniej
niż połowę, stanowili Czesi. Drugą grupą
etniczną byli Niemcy w sile 3,75 miliona
(27,4%). To znaczyło, że co czwarty żołnierz narodowości niemieckiej w czechosłowackiej armii z obowiązkowego poboru musiał składać przysięgę na wierność
czechosłowackiej republiki. W Karkonoszach proporcje były jeszcze bardziej niekorzystne dla Czechów. W zaprzyjaźnionym obecnie Vrchlabi po pierwszej wojnie
światowej mieszkało tylko 14% Czechów,
w Trutnovie 19,1%, a Niemców odpowiednio 85% i 78,3%. W pierwszych latach

Tomasz Masaryk – ojciec założyciel Czechosłowacji.
Źródło – wikipedia

Pomezni Bouda przed II wojną światową. Źródło: www.fotohistorie.cz
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Czechosłowacji we Vrchlabi stacjonowało
350 żołnierzy, którzy spacyfikowali niepokoje społeczne niemieckich mieszkańców,
a później pilnowali porządku. Co ciekawe rzeka Upa stanowiła granicę etniczną
między Czechami i Niemcami. 20 kilometrów od Trutnova, w znanym dzięki ZOO
Safari, Dvur Kralove w 1921 r. mieszkało zaledwie 8,5% Niemców, a w oddalonym 50 km od Trutnova słynnym Jiczynie zamieszkiwało tylko 1,4% niemieckiej
mniejszości. Napięte stosunki zaogniły
się jeszcze, kiedy do władzy w Niemczech
w demokratycznych wyborach doszedł
Adolf Hitler. Partia Niemców Sudeckich
osiągnęła w 1935 w wyborach do parlamentu czechosłowackiego 15,2% głosów w kraju i je wygrała. W tym samym
czasie Niemcy zaczęli głośno kwestionować granicę czechosłowacką w kontekście
zamieszkiwanej na jej terenie większości niemieckiej. Berlin uruchomił machinę propagandową kreującą Czechów jako
gnębicieli mniejszości narodowych. Republika stawiała opór w oparciu o sojusz
z Francją i Wielką Brytanią na polu dyplomatycznym. Państwo czechosłowackie, wzorując się na francuskim pomyśle, zaczęło się odgradzać od hitlerowców
pasem umocnień granicznych od 1935
roku. W ciągu trzech lat wybudowano ponad 10 tysięcy lekkich bunkrów (LO – lehke opevnění), ponad 200 ciężkich (TO –
tĕžké opevnĕní) oraz 9 w pełni gotowych
do działań artyleryjskich grup warownych
(Dělostřelecké tvrze). Jedna z nich Stachelberg znajduje się niedaleko Kowar w okolicy Zaclerza, blisko przejścia granicznego
w Lubawce. Dla porównania francuska Linia Maginota składała się z zaledwie 5600
obiektów. Po Anschlusie Austrii w marcu
1938 roku kolejnym krokiem zdobywania
tzw. Lebensraum dla Niemców przez Hitlera był Sudetenland. Dla wyjaśnienia to
było 40% terenów dzisiejszych Czech przy
granicy z III Rzeszą (już z włączoną Austrią). 10 maja Herman Göring ogłosił,
że III Rzesza jest gotowa do wojny. Z powodu braku jakiejkolwiek reakcji Francji,
Wielkiej Brytanii oraz Ligi Narodów oraz
na wieść o koncentracji wojsk Wehrmachtu w rejonach przygranicznych w nocy z 20
na 21 maja 1938 Czechosłowacja ogłosiła
mobilizację dwóch roczników. Niemieckie
państwo nadal zbroiło się i ćwiczyło swo-
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ich żołnierzy. W Miastach Cheb i Aš sudeccy Niemcy zaatakowali czechosłowackie posterunki policji. Na pomoc musiało
przyjść wojsko. Zaczęły się też napaści na
czechosłowackich żołnierzy i urzędników
w Sudetenlandzie. 20 września 1938 do
takiej napaści doszło na Przełęczy Okraj.
Sudeccy Niemcy przeprowadzili atak, zabijając wachmistrza Eduarda Šimana
i paląc budynek Urzędu Celnego. Takich
napaści było znacznie więcej, więc rząd
w Pradze ogłaszał następne mobilizacje
kolejnych roczników. Pod koniec września
armia liczyła blisko 1,3 miliona żołnierzy.
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Tablica upamiętniające zabicie czechosłowackiego
celnika na Przełęczy Okraj

Czechosłowaccy żołnierze gotowi do walki. fot. Wikipedia

Mala Upa przed wojną. Źródło – www.fotohistorie.cz
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Chopin w gościnie u Radziwiłłów

Chopin grający na fortepianie w salonie u Księcia Radziwiłła – H. Sierakowski

Zamieszczoną w poprzednich numerach Kuriera Kowarskiego historię związku Radziwiłłów z Kowarami,
należy uzupełnić o kontakty Antoniego Radziwiłła i jego rodziny z Fryderykiem Chopinem.

R

adziwiłł pełnił wówczas funkcję namiestnika Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Wraz z żoną Luizą zwaną
Pruską (była wnuczką brata króla Prus
Fryderyka II Wielkiego) oraz dziećmi
zwykł spędzać całe lato w pałacyku pod
Karkonoszami – Ciszycy. Jesienią przebywali chętnie w Antoninie, gdzie został
pobudowany oryginalny pałacyk myśliwski, ponieważ książę namiętnie oddawał
się polowaniu. Pozostałą część roku przebywano w rezydencjach w Berlinie lub
Poznaniu. Nieopodal Antonina położone jest Strzyżewo, miejscowość, gdzie był
majątek matki chrzestnej Fryderyka Chopina, Anny ze Skarbków Wiesiołowskiej.
Antoni Radziwiłł był człowiekiem wszechstronnie uzdolnionym zarówno muzycznie
jak i plastycznie, a także otrzymał staranne wykształcenie. Pięknie malował, rytował, śpiewał, grał na wiolonczeli, har-
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fie i gitarze, a także komponował. Właśnie
w Ciszycy skomponował operę „Faust”
do tekstu poematu Goethego. Dzieło to
było podziwiane na wielu scenach Europy, niestety potem trochę zapomniane.
Sam Chopin zachwycał się niektórymi
jego fragmentami.
Książę Radziwiłł był raczej miernym
politykiem, ale jako artysta wrażliwy na
wszelkie przejawy sztuki, zrobił na tym
polu bardzo wiele. Dbał o kulturę Wielkiego Księstwa Poznańskiego, będąc mecenasem nauki i kultury polskiej, organizatorem wielkich wydarzeń artystycznych
i koncertów z udziałem gwiazd europejskiej sławy jak, np.: Nicolo Paganini, Karol Lipiński, Angelica Catalani, Maria
Szymanowska.
Po raz pierwszy książę Antoni Radziwiłł
usłyszał młodziutkiego piętnastoletniego Chopina wiosną 1825 roku w Warsza-

wie. Zbierał się wówczas sejm z udziałem cara, a Radziwiłł reprezentował króla
Prus. Książę dostrzegł talent Fryderyka
i ofiarował opiekę nad młodym kompozytorem. W księciu Radziwille upatrywali mecenasa studiów zagranicznych syna
rodzice Fryderyka. Sam Fryderyk Chopin
tak pisał w liście z 20.10.1829 r. do przyjaciela Tytusa Woyciechowskiego: Najdroższy Tytusie. Jadę dziś o 7-mej godzinie
z wieczora dyliżansem do Wiesiołowskich
w Poznańskie
[…]. Przyczyną mojego wyjazdu jest także
bytność Radziwiłła w swoich dobrach za Kaliszem. Były bowiem oświadczyny, żebym jechał do Berlina, w jego pałacu tamże mieszkał, i tym podobne słówka piękne, zabawne
ja jednak żadnej w tym nie widzę korzyści,
gdyby nawet to się ziścić miało, o czym wątpię, bo już to niejedna łaska pańska, którą na pstrym koniu widziałem, ale Papa nie
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chce wierzyć, że to miały być tylko des belles
paroles [piękne słówka], i to jest przyczyna
mojego wyjazdu.
Istniała opinia Franciszka Liszta – jednego z pierwszych biografów kompozytora, że książę nawet łożył na wykształcenie
młodego kompozytora, ale siostra Fryderyka Chopina, Ludwika, zaprzeczała rzekomemu mecenatowi księcia. Owszem,
młody artysta był wielokrotnie zapraszany i także goszczony przez księcia Radziwiłła i jego małżonkę. Gdzie, kiedy i jak
długo trwały pobyty Chopina u Radziwiłłów – dokładnie nie wiadomo. Nie wszystkie wizyty zostały dostatecznie udokumentowane. Na pewno bywał Chopin
w Antoninie, gdyż nieopodal w Strzyżewie mieszkała matka chrzestna Fryderyka. W pałacu w Antoninie Radziwiłłowie
prowadzili księgę gości, w której znajdujemy wpis Fryderyka Chopina z 1829 roku.
Zachowały się też dwa portrety młodego
artysty wykonane przez starszą z córek
księcia – Elizę, która podobnie jak ojciec,
miała talent plastyczny.
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Tak pisał Fryderyk do swego przyjaciela Tytusa: Chciałeś mego portretu – żebym mógł był ukraść księżniczce Elizie, to
bym go tobie posłał, dwa razy mię w sztambuchu zrobiła i, ile mi ludzie gadali, bardzo
podobnie. Jeden z portretów jest datowany z roku 1826, ale z tego roku brak wpisu
w księdze gości. Czy był na pewno wykonany w Antoninie? A może w Ciszycy...?
Wiadomo, że młody Fryderyk w 1826
roku wraz z matką i siostrą podróżował na kurację do Reinerz – dzisiejszych
Dusznik Zdroju. Podobno w drodze powrotnej gościł u Radziwiłłów, ale czy nie
w Ciszycy...?
Z gościny w Antoninie w 1829 roku Fryderyk Chopin był bardzo zadowolony. Powróciwszy do Warszawy, tak opisał swój
pobyt w liście z 14 listopada 1829 roku do
Tytusa Woyciechowskiego: Ostatni twój
list, w którym mi każesz się ucałować, odebrałem w Antoninie u Radziwiłła. Byłem
tam tydzień, nie uwierzysz, jak mi u niego
dobrze było. [...] Były tam dwie Ewy, młode
księżniczki, nadzwyczaj uprzejme i dobre,

Portret Fryderyka Chopina przy fortepianie stołowym, rysunek Elizy Radziwiłłówny
Ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Heidelbergu
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muzykalne, czułe istoty. Sama stara księżna
wie, że nie urodzenie czyni człowieka, i tak
wiąże swoim obchodzeniem się, że niepodobna jej nie lubić. On, wiesz jak lubi muzykę. Pokazał mi swojego Fausta i wiele
rzeczy znalazłem tak dobrze pomyślanych,
nawet genialnych, żem się nigdy po namiestniku tego spodziewać nie mógł. [...] Napisałem u niego Alla polacca z wiolonczelą. Nic
nie ma prócz błyskotek do salonu dla dam;
chciałem, widzisz, żeby X-czka Wanda się
nauczyła. – Niby jej przez ten czas dawałem
lekcje. Młode to, 17-cie lat – ładna i, dalipan, aż miło było ustawiać paluszki”. Pobyt
Fryderyka trwał ponoć tydzień, ale wybitny badacz życia i twórczości polskiego
kompozytora – Henryk F. Nowaczyk udowadnia, że było to 10 dni.
Bywał jeszcze Fryderyk Chopin w gościnie u Radziwiłłów w Berlinie i w Poznaniu, gdzie oczywiście uświetniał spotkania towarzyskie swoją grą. Utrwalił taki
koncert na płótnie pochodzącym z 1888 r.
znakomity malarz Henryk Siemiradzki. Tytuł obrazu brzmi Chopin grający na
fortepianie w salonie u księcia Radziwiłła. O miejscu koncertu w różnych źródłach
znajdziemy różne informacje, że było to
w Berlinie, Poznaniu, Ciszycy… Kto to wie?
Kiedy Fryderyk Chopin opuszczał Polskę w 1830 roku i udawał się na emigrację,
z której już nigdy nie powrócił, podróżował
m.in. przez Kalisz, Wrocław, Drezno, Berlin do Wiednia. Wówczas także zatrzymał
się u Radziwiłłów. Można domniemywać
z pewnych przesłanek, że było to w Ciszycy,
o czym z przekonaniem twierdzi badaczka
i znawczyni tajemnic dolnośląskich, autorka licznych publikacji Joanna Lamparska.
I jeszcze jedna ciekawostka. Istnieją domniemania, że podczas pobytu jesienią
1829 r. Fryderyka Chopina w Antoninie,
przypadkowo młody artysta trafił do kościoła w pobliskim Kotłowie (gmina Mikstat) i wziął udział w wiejskim ślubie,
a potem był na weselu.
Co ciekawe, w 2017 r. burmistrz i rada
miejska Mikstatu wraz z księdzem ufundowali tablicę upamiętniającą pobyt Fryderyka Chopina. Można? Można!
Jeżeli nie ma dowodów na to, że go nie
było, a są jakieś przesłanki, że był, to
przecież mogło tak być! Zapewne!
Bibliografia:
A. Czartkowski, Z. Jeżewska: Fryderyk Chopin
M. Mirska: Szlakiem Chopina
M. A. Kozan: Pobyty Fryderyka Chopina na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego
Z. Jeżewska: Fryderyk Chopin
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FESTIWAL SZTUKI
WŁÓKNA – NAJSTARSZY,
JEDYNY W POLSCE

Na przełomie
wieków
2000

rok oczekiwany przez ludzkość całego świata, hucznie
witany na wszystkich kontynentach kuli
ziemskiej miał przynieść zmiany. Wyobrażano sobie, że odchodzący wiek zabierze
ze sobą okrutności i niegodziwości tamtego 100-lecia. Oczekiwano pozytywnych
zmian. Jeśli mają nastąpić zmiany – to na
lepsze. Oczekiwali tego też artyści, który
korzystali z mecenatu Fabryki Dywanów
Kowary ponad ćwierć wieku. Nieograniczony dostęp do tradycyjnego tworzywa, jakim była piękna puszysta i barwna wełna kowarska, zaspakajał potrzeby
kreatywnych twórców. W „Nowinach Jeleniogórskich”, nr 43 (2210), 24 października 2000 roku, ukazał się artykuł Marka Lisa, pt. Magia włókna, który spojrzał
na „Sympozjum Sztuki Włókna - Kowary
2000” z perspektywy 27 lat. Warto przytoczyć fragment tekstu, chociażby z uwagi
na tegoroczny 47. Festiwal, zorganizowany w 2020 roku, (20 lat później od tekstu
cytowanego). Zmieniło się wiele...
Przez 27 lat obecności artystów tkaczy
w Kotlinie Jeleniogórskiej znacząco zmienił się zakres sympozjów. Z kameralnego
przedsięwzięcia przekształciło się w jedną
z największych w Polsce prezentacji sztuki włókna, licznie odwiedzaną przez artystów zagranicznych. […] Zmieniła się też
zasadniczo forma artystycznego wyrazu.
To, co zaczynało się, jako nieco żebracze
przedsięwzięcie – bo surowiec przekazywany przez mecenasa miał wówczas wartość
bezcenną – a przez to bazowało li tylko na
kowarskiej wełnie i li tylko na klasycznym
tkackim warsztacie, dziś szokuje różnorodnością materiału i formy. Artyści wykorzystują wszelkie włókna roślinne, a także same
rośliny, wszystkie techniki tkackie – te ręczne i te maszynowe, co w sumie sprawia, że
osiągają wcześniej nieznane bogactwo wyrazu. […] Zawsze plonem tych plenerów były
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wytwory najwyższej próby, co znajdowało potwierdzenie w zdobywanych przez artystów nagrodach i wyróżnieniach na wystawach krajowych i zagranicznych. W tym
roku po raz pierwszy sympozjum pozyskało
nowego – jak można domniemywać – hojnego mecenasa. Są nim przeżywające ekonomiczny rozkwit Zakłady Lniarskie „Orzeł”
Mysłakowice. Właśnie tam otwarta została
pierwsza w Polsce galeria prezentująca lniane dzieła sztuki. Na wystawie rozpoczynającej zestaw prezentacji XXVII Sympozjum,
prezentowanych jest 100 prac z naturalnych
włókien w dowolnej technice.
Optymistyczne relacje dziennikarza
sprzyjały stabilności działań twórczych
w oparciu o silny mecenat i nie budziły podejrzeń, że za kilka lat Fabryka Dywanów zniknie z mapy miasta Kowary,
oraz intensywnie rozwijające się Zakłady lniarskie „ORZEŁ” w Mysłakowicach
również dotknie ten sam los.
XXVII Sympozjum otrzymało intuicyjne
przesłanie „Odlatujące ptaki”. Temat rozbudził wyobraźnie twórcze wielu obecnych artystów, wśród 35 uczestników reprezentujących 5 państw europejskich. Był
to czas otwartych granic w ramach UE,
dzięki czemu artyści mieli szansę wzajemnych kontaktów, a „siłę sztuki” widziało
się w działaniach grupowych. Wspólnie
zorganizowano XXVI Międzynarodową
Wystawę Sztuki Włókna w Muzeum Okręgowym (obecnie – Karkonoskim) w Jeleniej Górze, zatytułowaną „Na przełomie
wieków”, oraz 6 wystaw towarzyszących
wystawie głównej. Wystawy odbyły się:
w Galerii Tkackiej „Na Jatkach” we Wrocławiu, w Galerii Fabryki Dywanów w Kowarach, w Galerii Zakładów Lniarskich
„Orzeł” w Mysłakowicach, w Galerii im.
Jana Pawła II w Karpaczu, w Galerii Centrum Kultury w Kamiennej Górze, i w Galerii Promocje ODK w Jeleniej Górze.

Rok 2020 przyniósł istotne zmiany dla
Fabryki, funkcję prezesa objął Robert
Leńko, który ją sprawował do 2009 roku,
czyli do końca istnienia przedsiębiorstwa.
W kolejnych latach, widoczne były nieodwracalne zmiany. Fabryka została doprowadzona do bankructwa, w następstwie
którego syndyk sprzedawał masy upadłościowe Fabryki Dywanów. Artyści byli
świadkami procedur, wówczas niezrozumiałych i kontrowersyjnych.
Prof. dr hab.
Ewa Maria Poradowska-Werszler
Kurator generalny festiwalu

Fabryka Dywanów

Symboliczne odlatujące ptaki
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Uczestnicy Sympozjum przed wejściem na wernisaż w Muzeum Karkonoskim,
Oddział w Szklarskiej Porębie

Uczestnicy Sympozjum przed Legniczanką, Karpacz

Otwarcie wystawy w galerii Zakładów lniarskich Orzeł w Mysłakowicach

Cicerone – Hanna Majewska, oprowadza artystów po mieście Zitau (Niemcy)

Artyści na tle tkaniny E. M. Poradowskiej-Werszler
(stoi w środku) w Galerii Promocje w Jeleniej Górze

Uczestnicy Sympozjum na tle Fabryki Dywanów

Prezes Zarządu Robert Leńko z artystkami (Anna Kobak-Pisowacka
i Ewa M. Poradowska-Werszler

Warsztaty twórcze w Legniczance w Karpaczu
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POEZJA KOWARSKA
KATARZYNA TRETALSKA
Kowarzanka od urodzenia, z małymi przerwami na podróże po Europie. W wolnych chwilach, a nie ma ich w nadmiarze (mama wychowująca dwójkę dzieci), pisze wiersze albo czyta. Interesuje się psychologią, w szczególności jungowską. Często pomaga znajomym
odnaleźć klucze do ich snów. Tak, sny i ich interpretacja, to jej kolejna pasja.

Upadek
Znów markotnieję, w oczach zanikam
Przepływam przez noc lekką tratwą
W jasności stąpam po kamieniach
Jestem maleńkim ziarnkiem piasku
Zabijam mroczne myśli, oczekuję
Chcę przemknąć niezauważona
We dnie będąc plamką ma bruku
Nocą wyrywam się z objęć demonów
Znów zapominam o sobie
Nie wiem, czy jestem przebita strzałą
Czy wystrzeloną kulą w nicość
Chcę zniknąć w przestrzeni
Uciszyć swe najgłębsze pragnienia
Chcę wniknąć głębiej w siebie
Nie chcę pamiętać człowieczeństwa
Wolę być szarym pyłkiem na szkle
Niż zapomnianą myślą w chwili radości
Zapadam się w nierealnym świecie
Me sny stają się mym ukojeniem
Karmię mą duszę ich bajecznością
Boje się dnia, jego prozaiczności
Wolę usypiać w pierzu ciemności
Toczyć boje na ziemi będąc w niebie
Sama sobie przerywam myśli
Wnikam w mój świat zapomnienia
Czy błąkam się czy mężnie kroczę?
Czasem naprawdę brak mi wytchnienia
Boję się siebie, innych i świata
Patrzę na życie przez plastik
Przerażenie, strach, znów niedojrzałość
Stoję gdzieś w tym pomiędzy
Zabijam uczucia najbardziej ludzkie
Staję się pustą lalką, zabawką
Nie gram w tym życiu czysto
Czy to co mam teraz, to złość?
Czy to co czuję jest sponiewieraniem?
Nie chcę być senną marionetką,
Nie chcę uciekać przed własnym cieniem
Proszę o pomoc Siły Wszechmocne
Błagam namiętnie o słowa pocieszenia
Czym jest ma złość? Czy złością?
Czym jest ma radość? Miłością?
Smętnie zapadam w senne koszmary
Pozwalam im być mym przewodnikiem
Nie chcę już szukać siebie w tym wszystkim
Brak we mnie sił na dzień następny
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Upadam powoli we Wszelką Nicość
Znów markotnieję, w oczach zanikam
Przepływam przez noc płynną tratwą
W jasności stąpam po kamieniach
Będąc maleńkim ziarnkiem piasku....

Stille Silenzio Cisza
Skąd ta cisza? Niczego nie słyszę
Kto ukradł wszystkie dźwięki?
W co mam się wsłuchać?
Jak swój głos rozpoznam?
Ta cała cisza, nie brzmienie...
Który kabotyn to sprawił?
Kto śmie bawić się w Boga?
Chcę słów, tych mówionych
Nie będę czytać o ciszy
Zabijcie mnie, stłamście
I zwróćcie wszystkie głosy,
Niech wplotę je w swe słowa
Niech drżą mi dłonie od huku
Świat ma być wrzący, głośny
Pełen wszystkich języków
Wolnych, nieskrępowanych
Każdy ma dodać swą nutę
Nie można nam tego zabronić
Wyłączcie tą całą ciszę
Pragnę krzyczeć z innymi

Spotkanie z aniołem
Tłuczona porcelana
Filiżanki i spodki
Nerwowość znikąd płynąca
Wizje na jawie i
Przeczucia dreszczem przepływające
Ten zapach
Różany?
Ten anioł
Przy boku
W skrzydłach jego się plątam
Blaskiem oślepiona
Kulę się i modlę
Wieczny odpoczynek racz
Mu dać Panie
Boje się choć jest spokojnie.
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LIST DO
KOWARZAN
Otrzymaliśmy list o takiej treści.
Może ktoś pomoże Panu Lesławowi?

Szanowni Państwo,
zwracam się do członków Szanownego Stowarzyszenia o pomoc w znalezieniu miejsca, w którym spędzałem wakacje w 1948
lub 1949 r.
Nazywam się Leszek Lakwaj, mam lat 77 i bardzo często wspominam te wakacje. Mieszkałem wtedy wraz z rodzicami w Krakowie i do Kowar zostaliśmy zaproszeni przez zaprzyjaźnionego
dyrektora (?) kopalni. Niestety nie pamiętam jego nazwiska (ale
raczej nie nazywał się Kurek – takie nazwisko znalazłem w historii kopalń z lat 1947/48) i nie mam już kogo zapytać, gdyż nikt
z mojej rodzicielskiej strony już nie żyje. Bieg życiowych zdarzeń niestety nie pozwalał na zadawanie istotnych pytań rodzicom i bliskim czego ogromnie żałuję. Żałuję tym bardziej, że od
szkolnych czasów interesowałem się historią a szczególnie historią sztuki. Ale interesowała mnie ta Wielka historia, a nie ta
Mała, najbliższa. Za karę, że nie pytałem bliskich o Małą historię od kilkunastu lat tworzę drzewo genealogiczne mojej rodziny zdany już tylko na digitalizowane lub papierowe archiwa oraz
nieliczne rodzinne dokumenty i fotografie.
Ale cóż, czasu się nie cofnie, a z wakacji w Kowarach nie ma
w rodzinnym albumie żadnego zdjęcia.
Wracam jednak do zakamarków pamięci i następujących faktów: mieszkaliśmy w murowanej białej willi (poniemieckiej?) piętrowej, modernistycznej (?), bardzo eleganckiej. Pamiętam luksusową łazienkę, przestronne pokoje, rozsuwane drzwi między
jadalnią i salonem oraz jasne lśniące parkiety. Mieszkający w niej
dyrektor (?) miał córkę, która mogła mieć wtedy czternaście lub
piętnaście lat. Postaci samego dyrektora zupełnie nie pamiętam, chociaż często jeździliśmy z nim na wycieczki jego służbową GAZ M-20 Pobiedą do Karpacza, Szklarskiej Poręby, a parę
razy odwiedzaliśmy kogoś bliskiego dyrektorowi w szpitalu czy
też sanatorium w Jeleniej Górze.
Willa stała samotnie po lewej stronie asfaltowej wiodącej
pod górę drogi (załączam planik). Na dużej, ogrodzonej działce z dużą ilością kwiatów przed budynkiem. Po prawej stronie
drogi nie było żadnych zabudowań i między obfitą roślinnością
widać było w dole miasto. Zaraz za zakrętem stało dość duże
drzewo, na które na naszych oczach (moich i córki dyrektora)
wpadł rozpędzony motocyklista i chyba zginął na miejscu. Przyjechała po niego karetka marki Skoda. To akurat pamiętam bardzo dobrze a szczególnie zdartą korę z drzewa, z wbitym kawałkiem kości udowej tego motocyklisty. Nie bardzo było wiadomo
gdzie tak pędził, bo 100 metrów dalej asfaltowa droga kończyła
się szlabanem, ścianą gęstego lasu i biegnącymi prostopadle do
drogi torami kolejowymi. Bardzo lubiłem patrzeć na przejeżdżające pociągi towarowe, ale poza szlaban, w głąb lasu nigdy nie

K O W A R S K I

dotarłem, ani sam, ani pod opieką. Między willą a końcem drogi
i lasem ciągnęła się po lewej stronie niezagospodarowana część
działki, porośnięta trawą i nielicznymi drzewkami. Na końcu tej
działki była cementowa, okrągła cembrowina (miejsce na ognisko) o średnicy 2–3 metrów i głęboka na 50 cm. To był oprócz asfaltowej drogi, którą dojeżdżała Pobieda dyrektora (motocyklista był wyjątkiem) główny teren moich wakacyjnych zabaw. Nie
było na niej komunikacyjnego ruchu więc była to tzw. ślepa droga. Tyle zapisało się w mojej pamięci.
Od paru lat korzystając z dobrodziejstwa komputerowych aplikacji tzn. Google Maps, innych map satelitarnych z funkcją widoku 45 stopni, street view, starych map niemieckich i wszelkich
źródeł dotyczących Kowar, próbuję znaleźć to miejsce, niestety
bez powodzenia. Ale ono musi istnieć. Wprawdzie 70 lat dla miasta to długi okres, ale wydaje mi się niemożliwe, żeby taka piękna willa została zburzona, choć może być otoczona nowymi posesjami. Funkcja street wiew nie obejmuje oczywiście wszystkich
ulic w Kowarach, ale podstawą wyznaczającą lokalizację jest linia kolejowa. Jej przebieg skopiowany z mapy niemieckiej z 1938
i 1940 roku na pewno był identyczny w roku 1947/1948. Wiele
ulic w Kowarach kończy się wiodąc pod górę w lesie, ale te, które
sprawdziłem, nie pasują.
Będę wdzięczny za ewentualną pomoc. Życzę owocnych działań SMK.
Zakopane, 6 czerwca 2020 r.
Lesław Lakwaj
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