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WSTĘPNIAK

Drodzy Czytelnicy,
Kolejne święta, jakże inne i w jakże in-
nej, mocno nieprzewidywalnej rzeczy-
wistości. W imieniu całej Redakcji życzę 
Państwu wszelkiego dobra, zdrowia i ra-
dości na święta i na nowy 2021 rok, żeby 
był lepszy od tego minionego, żeby nor-
malność i spokój zagościły w domu, kra-
ju, świecie.  
Zapraszam do lektury naszego najnow-
szego kwartalnika. Będzie w nim trochę 
wspomnień z minionego wieku – Adam 
Peczeniuk opowie o życiu taksówkarza 
w czasie transformacji systemowej, Zio-
mek (prowadzi stronę na FB „ZONA Ko-
wary”) dał się namówić na krótką im-
presję wspominkową i zabierze nas do 
szkoły z roku osiemdziesiątego (1980), 
Marcelina Czerwińska (uczennica II klasy 
ZSO) przedstawi nam historię kowarskiej 
wyspy, Jarosław Kotliński (zdrowy, ale 
„miał kontakt”) podzieli się refleksjami 
snutymi podczas kwarantanny, Michał 
Pezda (kowarzanin na emigracji w Po-
znaniu) podyskutuje o gustach. Będą py-
tania do pani Burmistrz, coś o książkach, 
muzyce i fotografii. 
Bardzo się cieszę, że grono współpra-
cowników Gazety Kowarskiej rośnie, 
a i czytelników mamy chyba sporo, bo 
nakład 1 tys. egzemplarzy rozchodzi się 
szybko. I oczywiście, zapraszam wszyst-
kich chętnych do współpracy. Twórzmy 
razem naszą gazetę.
Jeszcze raz życzę Wam wszystkiego, co 
dobre.

Dariusz Kaliński
red. naczelny

Zamieszkał w Kowarach 
i wydał książkę 

Maciej Ciach mieszka w Kowarach od półtora roku. 
Pracuje w  Aptece Kowarskiej. Od dziecka marzył, 
żeby napisać książkę i udało mu się zrealizować 
marzenie. Thriller polityczny „W cieniu orła” opisu-
je przyszłość Polski, w której politycy...  o tym prze-
czytacie w powieści. Książka dostępna jest w księ-
garniach internetowych (empik, gandalf, bonito itp.). 
Autograf będzie można dostać pewnie przy okazji 
wizyty w aptece. MOK i biblioteka kowarska planu-
ją w styczniu spotkanie online z autorem.

Czarny łabędź
Pod kierunkiem Tomasza Michałowskiego – wykładowcy 
łódzkiej filmówki – powstała impresja filmowa 
o kowarskim artyście Jerzym Jakubowie. Materiał 
otrzymał roboczy tytuł „Droga Jakubowa”. Trwają 
właśnie końcowe prace nad montażem. 

Premiera filmu odbędzie się w Kinie za Rogiem w Kowarach, jak tylko pozwolą na to 
warunki covidowe. Mistrz Jakubów jest twórcą wszechstronnym – maluje, rzeźbi, 
uprawia drzeworyt, a ostatnim jego dziełem jest grafika nawiązująca do pandemii - 
„Czarny łabędź”. Ten ptak to symbol czegoś, co zdarza się niespodziewanie, jest wy-
jątkowe, tak jak obecna pandemia. Grafikę w rozmiarach 50 x 70 centymetrów moż-
na od pana Jerzego kupić 
(telefon dla zainteresowa-
nych: 75 718 31 33). Cieka-
wostką jest to, że z matry-
cy wykonuje się tylko 10 
sygnowanych odbitek, po 
czym się ją niszczy. Jeśli 
szukacie oryginalnego po-
mysłu na prezent, warto 
się pospieszyć. 

Maciej Ciach i jego thriller 
W cieniu orła

Czarny łabędź, 
Jerzy Jakubów
drzeworyt wzdłużny, 
50x70, 2020 r.
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Klub Karate Funakoshi Shotokan 
12 grudnia 2020 r. zorganizował turniej. 

Wzięło w nim udział trzydziestu zawodników na co dzień tre-
nujących w kowarskim klubie. Jak widać, kowarska sekcja wra-

ca do czasów świetności, kiedy to  w latach 80. i 90. ten sport 
w Kowarach czynnie uprawiało kilkadziesiąt osób. Oprócz me-
dali i dyplomów dla zwycięzców, każdy uczestnik otrzymał 
prezent od Mikołaja. Dzieci i rodzice byli bardzo zadowoleni, 
że mimo pandemii mogli wziąć udział w takim przedsięwzię-
ciu. Zawody przeprowadzono w pełnym reżimie sanitarnym.

Nadchodzi 
czas 
SMOGU
Dyskutujący dzielą się na tych, którzy w smogu widzą przyczynę groźnych 
chorób i tych, którzy sytuację tłumaczą biedą. Co ciekawe największe zanie-
czyszczenie powietrza jest w dzielnicach tak zwanych willowych – w Krza-
czynie i na osiedlu obok ulicy Leśnej. 
Zwolennicy wyższości świeżego powietrza nie chcą publicznie mówić o smo-
gu, bo nie chcą kłótni z sąsiadami. Ostatnio nawet jedna z osób umieszcza-
jących dymiące kominy na swoim profilu Facebooka otrzymała pismo przed-
procesowe wzywające do usunięcia posta. Szkoda, że niektórzy lekceważą 
prawa sąsiadów, w tym wypadku prawa do czystego powietrza. 

Zwycięzcy Funakoshi Cup

Są tacy, których nie stać na wymianę pieca...

Kowarskie karate znowu na fali

Rozpoczął się sezon 
grzewczy i jak bume-
rang powraca temat 
smogu. Dyskusje na 
Facebooku nabierają 
temperatury dalekiej 
od spokojnej 
wymiany poglądów. 
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Ośla Dolina

Darek, Figa, Kuba, Dominika i Jagódka
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Koza Karpatka:
Przyszłam tu chora z gorączką i bardzo 
się bałam. Wcześniej mieszkałam za-
mknięta w komórce u pewniej starej ko-
biety. Nie wychodziłam wcale na świeże 
powietrze, nie znałam słońca, ani wiatru, 
często byłam głodna, bo właścicielka za-
pominała mnie karmić.

Czasami przychodziła pani mieszkają-
ca niedaleko i wrzucała mi zieloną trawę 
przez rozbite okienko. Moja właściciel-
ka wybiegała za każdym razem z domu 
i odganiała ją laską. Wtedy znowu nikt 
o mnie nie pamiętał.

Pewnego dnia ta pani, która przychodzi-
ła mnie nakarmić, postanowiła opowie-
dzieć o mojej niedoli. I tak dowiedziała 

się o mnie pani sołtys. Postanowiła popy-
tać, czy ktoś by mnie nie zechciał i nie za-
opiekował się mną. Ale chorej kozy, któ-
ra nie wiadomo ile ma lat i do niczego się 
nie przyda, jest tylko kłopotem, nikt nie 
chciał. I kiedy wydawało się, że nie ma już 
dla mnie ratunku, dowiedzieli się o mnie 
właściciele Oślej Doliny. Udało się mnie 
zabrać od mojej złej właścicielki. Okaza-
ło się, że to, co mnie tak bolało, nazywało 
się zapaleniem wymienia i trwało już bar-
dzo długo, mój organizm był coraz słab-
szy. Leczenie trwało długo, ale udało się.

Kozy – Beza, Szarlotka i Keks:
Nasza mama niewiele zdążyła nas na-
uczyć, bo szybko chciano się nas pozbyć, 
żeby dawała więcej mleka. Na początku 
planowano oddać nas na grilla, bo nie 
wiedziano, co z nami zrobić. Dominika 
i Darek dowiedzieli się o tym i postano-
wili nas zabrać.

I tak zamieszkaliśmy w Oślej Dolinie, ja 
czyli Keks i moje siostry Beza i Szarlotka. 
Jak pojawiła się Karpatka i wyzdrowiała, 
to została naszą przybraną mamą – prze-
wodniczką stada.

Kucyk Jagódka:
Urodziłam się jakieś 2 lata temu w nie-
wielkiej oborze. Przytulałam się do mamy 
w bezustannej ciemności. Nie wiedzia-
łam, jak wygląda świat na zewnątrz, bo ni-
gdy nie wychodziłyśmy. Moja mama była 
cały czas przywiązana łańcuchem. Nie 
znałam smaku soczystej trawy, nie czu-
łam nigdy wiatru ani słońca. Nie wiedzia-
łam, co to deszcz, nie chodziłam po łące, 
nie mówiąc już o bieganiu. Moja mięciut-
ka źrebięca sierść szybko posklejała się 
cała od brudu. Moje oczy przywykły do 
mroku, bałam się różnych odgłosów, bo 

nie wiedziałam, co je wydaje. Najbardziej 
bałam się srogiego tonu właściciela, który 
krzycząc i szturchając nas, przychodził od 
czasu do czasu dać nam świeżej wody i je-
dzenie. Stałyśmy wtedy z matką jak spara-
liżowane. Właśnie wtedy, kiedy uchylały 
się drzwi, wpadało trochę świeżego po-
wietrza i światło tak ostre, że musiałam 
zamykać oczy. Pewnego dnia drzwi obo-
ry otworzyły się szeroko, jacyś ludzie od-
pięli moja mamę od łańcucha zaczęli wy-
prowadzać. Poczułam się szczęśliwa jak 
nigdy dotąd, wreszcie opuścimy to miej-
sce! Ale drzwi zamknęły się ponownie za-
nim mnie wyprowadzono. Zrozumiałam 
wszystko dopiero, kiedy usłyszałam roz-
paczliwe rżenie mamy. Wtedy pojęłam, 
że już nigdy jej nie zobaczę, zaczęłam ją 
wołać, ale drzwi już się nie otworzyły, zo-
stałam sama w ciemności. Czując resztki 
zapachu mamy słyszałam jeszcze zatrza-
skującą się klapę przyczepy i koła odjeż-
dżającego samochodu…

Mijały dni. Teraz, kiedy przychodził wła-
ściciel, byłam jeszcze bardziej przerażo-
na. Nie miałam już do kogo się przytulić, 
powietrze przesiąknięte zapachem gnoju 
coraz bardziej drażniło chrapy, coraz go-
rzej mi się oddychało. Każdy wdech spra-
wiał, że kaszlałam i coraz ciężej mi było 
zrobić każdy krok. Nadszedł dzień, kiedy 
to i ja miałam podzielić los matki i zosta-
łam sprzedana handlarzowi, byłam słaba 
i chora. Od handlarza postanowiła odku-
pić mnie Fundacja, która ratuje zwierzę-
ta. Tam mnie podleczono i szukano dla 
mnie domu. I tak trafiłam do Dominiki 
i Darka. Przeczytali o mnie i postanowi-
li dać mi drugie życie. Dać mi prawdziwy 
dom. Żebym nie była tam jedynym kucy-
kiem postanowili także zabrać z fundacji 
Stefana. Przyjechaliśmy tutaj wiosną, by-

Wigilia to czas, kiedy zwierzęta mówią 
ludzkim głosem. Oddajemy więc głos 
mieszkańcom Oślej Doliny – miejsca po-
łożonego 10 km od Kowar, gdzie Domi-
nika i Darek stworzyli azyl dla niechcia-
nych zwierząt. 

Na początku pomysł miał być sposo-
bem na życie i zarabianie. Mieli zająć 
się onoterapią – wspieraniem rozwoju 
poprzez kontakt z osiołkami. Życie jed-
nak pisze różne scenariusze i okazało 
się, że przez przypadek zaczęły u nich 
mieszkać też inne zwierzęta. Takie, któ-
re ktoś skrzywdził albo chciał zjeść. I tak 
trafił do nich maltretowany pies Luna, 
potem Jagódka – kucyk od źrebaka trzy-
many w ciemnej komórce przeznaczony 
do rzeźni, jedna koza, druga, piąta koza, 
kolejny kucyk, stary koń i … posłuchaj-
cie wigilijnych historii z życia zwierząt, 
które zostały adoptowane i trafiły do 
Oślej Doliny. 

Kucyk Stefan i koń Rambo Koza Muffinka
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łam szczęśliwa, mogłam biegać do woli, 
czuć wiatr, wygrzewać się w słońcu. Nikt 
na mnie nie krzyczał, nie szturchał, nie 
przywiązywał, nie zamykał siłą. Często 
kaszlę i teraz moje płuca są słabsze, dla-
tego nie śpimy ze Stefanem na słomie tyl-
ko boks mamy wysypany trocinami z da-
glezji. Wtedy oddycha mi się lepiej.

Kucyk Stefan i koń Rambo:
Trafiliśmy tutaj, żeby nikt nas nie kupił na 
rzeź. Nasi właściciele znaleźli się w trud-
nej sytuacji i nie mogli już dłużej nas trzy-
mać. Nie chcieli nas sprzedawać, bo je-
steśmy stare, a los takich zwierząt jest 
przesądzony. Dlatego trafiliśmy do funda-
cji i czekaliśmy na nowy dom. Stefan poje-
chał z Jagódką a ja zostałem bez wielolet-
niego towarzysza życia. Nie mogłem się 
tam dostosować. Bałem się reszty koni, 
które cały czas mnie podgryzały i bardzo 
tęskniłem. Byłem coraz bardziej apatycz-
ny. I pewnego jesiennego dnia i mnie za-
pakowano do wozu. Nie wiedziałem gdzie 
jadę, byłem zaniepokojony i przestraszo-
ny. Po jakimś czasie koniowóz stanął, a ja 
usłyszałem rżenie mojego przyjaciela. Nie 
mogłem wprost uwierzyć! Wyprowadzili 
mnie, Stefan tam był i Jagoda też. Wresz-
cie znów mogłem cieszyć się życiem. Oka-
zało się ze moi obecni opiekunowie do-
wiedzieli się, że ja i Stefan byliśmy tyle lat 
razem, że nikt mnie nie chciał, bo jestem 
stary i że bardzo tęsknię. Sprzedali samo-
chód, żeby zdobyć pieniądze jak najszyb-
ciej i móc przygotować dla mnie pomiesz-
czenie. I to koniec mojej historii.

Koza Muffinka:
Jestem jedną z bliźniaczek kozy – Bryzy. 
Moja siostra niestety zmarła kilka dni 
po urodzeniu. Parę tygodni przebywa-
łam z moją mamą, ale podobnie jak Beza, 
Keks i Szarlotka miałam być sprzedana 
za 50 zł na grilla, bo nadal piłam dużo 
mleka matki, a to miało być na sprze-
daż. Ponieważ Dominika i Darek czasa-
mi przejeżdżają obok podwórka, na któ-
rym mieszkałam i dotarło do ich uszu, że 
mogę zostać czyimś posiłkiem, nie mogli 
na to pozwolić i kupili mnie.

Koza Bryza:
Co roku miałam potomstwo, tak jak mó-
wiła Muffinka, żeby mieć mleko na sprze-
daż. Rok w rok, rok w rok bliźniaki, tro-
jaczki i znowu i znowu, tylko urodziłam 
to doili mnie i doili przez pół roku i zno-

wu byłam w ciąży. Cały czas strasznie 
chuda. Rok po tym jak miałam Muffin-
kę urodziłam znowu. Ale po porodzie nie 
mogłam wydobrzeć. Byłam słaba, nie da-
wałam dużo mleka, moje dzieci zostały 
gdzieś oddane, a ja chorowałam i nikłam 
w oczach. Nikt nie wezwał do mnie wete-
rynarza tylko drugiej kozie (bo byłyśmy 
tam dwie) zawiązano czerwoną wstążkę 
aby uchronić ją od złego. Chyba ja byłam 
ta zła? Nie wiem nie rozumiem ludzi. Nie 
dawałam dużo mleka, byłam słaba wiec 
nie nadałam się do mieszkania u nich. 
Moi właściciele kupili sobie nową młoda 
i zdrowa kozę (jej też zawiązali czerwo-
ną wstążkę), a mnie zamknięto oddziel-
nie, w byłej opuszczonej oborze. Przy-
wiązano do belki i tam od teraz miałam 
mieszkać czekając prawdopodobnie na 
śmierć, bo jak mówili właściciele „jak się 
nie oczyści to będzie trzeba dać jej w łeb”. 
Z pomocą przyszli ludzie którzy wykupili 
moją córkę i tak oto jestem tutaj.

Osły Figa i Mak:
Jesteśmy tu w stajni jedynymi zwierzęta-
mi, dla których los nie był okrutny. Uro-
dziłyśmy się w stadzie osiołków. Od po-
czątku wiedziałyśmy, że tu przyjedziemy 
i będziemy osłami terapeutami. Będzie-
my pomagać chorym dzieciom. Od pierw-
szych chwil naszego życia byłyśmy za-
dbane, nie doświadczyłyśmy ani głodu 
ani złego traktowania. Przyjechałyśmy 
tutaj z babcią Maka i jeszcze dwoma sta-
rymi osiołkami, aby nie przyzwyczajać 
się do nowego miejsca w osamotnieniu. 
Zostały z nami całą wiosnę, lato aż do 
późnej jesieni. Kiedy seniorzy wracali do 
domu, my byłyśmy już zaaklimatyzowa-
ne w nowym miejscu i zaczęliśmy pierw-
sze spotkania z dziećmi.

Koza Beza

Pastwisko, a w tle – ciągle niewykończony dom
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Pies Luna: 
Moi właściciele mieli ambicje, żebym była 
psem myśliwskim. Obcięli mi nawet ogon 
i to nieumiejętnie. Ale ja nie jestem raso-
wa i choć mam we krwi myślistwo i nie 
odpuszczę gonitwy po łąkach, to do po-
lowania się nie nadawałam. Im bardziej 
mnie przymuszano, tym było gorzej. Nie 
raz byłam bita i w końcu doszło do tego, 
że teraz każda skóra czy wełna wzbudza 
we mnie panikę. Jako mały szczeniak też 
byłam bita, bo najpierw pozwalano mi le-
żeć w łóżku z dziećmi, a potem za to bito 
i wyganiano. Czasami lubiłam też poszar-
pać jakiegoś pluszaka i za to też dostawa-
łam baty. Urosłam, znudziłam się, psem 
myśliwskim też nie zostałam, wiec po-
rzucili mnie. I tak znalazłam się w schro-
nisku. Tam trudno było mi przyzwyczaić 
się do budy w boksie. Żaden pies tam nie 
chce być. Byłam już dorosłą dużą suczką, 
dlatego ludzie zazwyczaj omijali mnie 
wzrokiem. Ale moje zdjęcia umieszczo-
no w Internecie, tam zobaczył mnie Da-
rek i zapadła decyzja o mojej adopcji. Je-
stem z nimi już kilka lat.

Pies Syriusz:
Jestem tu już prawie od roku. Jacyś lu-
dzie znaleźli mnie pobitego z wybitymi 
i połamanymi zębami. Zaprowadzili mnie 
do lecznicy w Kowarach, gdzie Doktor 
Michał wyleczył mnie i szukał mi domu. 
Nie chcę już wspominać, co było wcze-
śniej i kto mnie pobił, ale często sika-
łem ze strachu przed byle czym. Nie wie-
działem, że opiekunowie wyciągają rękę, 
żeby mnie pogłaskać, a nie skrzywdzić, 
ale musiało minąć trochę czasu, zanim 
się do tego przyzwyczaiłem. No i zabie-
rałem wszystko, co popadło, a na jedze-
nie rzucałem się, jakby mnie nigdy nie 
karmiono.

Koty Wall-e i Mo:
Mamy imiona jak roboty w bajce. To Kuba, 
syn Dominiki, tak nas nazwał. Nie miały-
śmy traumatycznej przeszłości, przyszły-
śmy tu jako małe kocięta. Ja jestem Wall-e 
– Ragdoll – kot terapeutyczny Kuby, a Mo 
to duży kocur, mieszaniec dwóch dużych 
ras. Trafił do nas, bo razem z resztą mio-
tu był do oddania. 

Żółw Traper:
Jestem najstarszym mieszkańcem Oślej 
Doliny. Mam co najmniej 30 lat, bo tyle je-
stem z Dominiką.

W Oślej Dolinie pojazwiają się goście – 7-letnia Pola z osiołkami – Figą i Makiem.

Możesz pomóc
Dominika Stefanicka mieszkała całe 
życie w Świdnicy. Darek Kawecki we 
Wrocławiu, Ścięgnach, Karpaczu, tro-
chę w Kowarach. 
Kilka lat temu postanowili razem pójść 
przez życie i zamieszkali w Głębocku. 
Tam rozpoczęli swoja przygodę z po-
maganiem zwierzakom. On jest nauczy-
cielem informatyki. Ona zajmuje się 
domem, opiekuje się Kubą, który ma Ze-
spół Silvera-Russella (SRS) bardzo rzad-
ką chorobę genetyczną. 

Ratują zwierzęta, bo czują taka we-
wnętrzna potrzebę. Nie dostają na to 
żadnych dotacji. Mieszkają w niedokoń-
czonym domu i ważniejsza dla nich jest 
naprawa stajni niż taras. Chociaż ten 
też by się przydał. Czasami sąsiedzi po-
darują im jakieś warzywa.
Jeśli ktoś chciałby pomóc w utrzymaniu 
mieszkańców Oślej Doliny to przydało-
by się siano, twarde warzywa, jabłka, 
suchy chleb. Gdyby ktoś chciał pomóc, 
można podwieźć albo zadzwonić 
(tel. 505 510 757). 
Jest też ogłoszona zrzutka na 
https://zrzutka.pl/xe4pjf.
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W gabinecie 
Pani Burmistrz

– Jakie wydarzenie – śmieszne, ciekawe, związane ze świę-
tami Pani najbardziej pamięta?

Święta są bardzo ważne, tak dla mnie, jak i mojej rodziny. Jest 
to czas, kiedy możemy się wszyscy spotkać, porozmawiać, ale 
i pocieszyć. Jak żyła mama, to wszyscy do niej biegaliśmy i ni-
gdy nikt nie wymyślił, że nie może...
Dla mnie najtrudniejsze Święta Bożego Narodzenia były kilka 
lat temu. Byłam organizatorem, stół przygotowany, wszyst-
ko na stole tylko gości brak. Okazało się, że przejazd z Karpa-
cza do Kowar przez Ścięgny był niemożliwy i część rodziny nie 
wyjechała z domu. Część dojechała przez Mysłakowice. To był 
trudny dzień, ale za to następnego dnia już o siódmej wszy-
scy byliśmy razem.

– Mieszkania komunalne w Kowarach – plany.

Na terenie miasta obecnie jest około 600 mieszkań komunal-
nych. Kilka miesięcy temu podjęta została uchwała w sprawie 
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Miejskiej Kowary na lata 2021–2025. Idea jest 
taka, aby sprzedać mieszkania komunalne ich najemcom, żeby 
każdy, kto chce kupić swój lokal, mógł to zrobić. Nie dotyczy 
to kilku tylko obiektów, na które miasto pozyskało dotacje 
i zmuszone jest przez określony czas je utrzymywać w swo-
ich zasobach. Planujemy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 
wspólnie wybudować tak mieszkania komunalne jak i socjalne. 
Będzie to coś w rodzaju mieszkań TBS, z wpłatą kaucji 10 lub 
20% i z możliwością ich wykupu po określonym czasie. Plano-
wany – zakładany czynsz to kwota 10 zł za 1 m2 z możliwością 
dopłaty przez MOPS do ok. 250 zł/ m-c. Miasto chce przekazać 
swoje grunty jako wkład w przedsięwzięcie. Czekamy na decy-
zje banku, rządu a następnie naszej Rady Miasta. Planujemy 
wybudować około 50 mieszkań. Taka inwestycja rozwiązałaby 
problem mieszkań dla młodych mieszkańców naszego miasta.

– Co czeka mieszkańców w 2021 roku?

Rok 2020 miasto kończy w miarę budżetowo spokojnie, cho-
ciaż nasi mieszkańcy bardzo mocno odczuli i odczuwają skutki 
pandemii i Covidu. Sama przeszłam tę chorobę i mogę śmiało 

powiedzieć – było ciężko. Wysoka temperatura do 40 stopni, 
potem osłabienie 35 stopni, dreszcze, ciężkie nogi, brak smaku 
i węchu, ...ale przeszło. Niestety, skutki odczuwam do dzisiaj. 
Płytki oddech i szybkie zmęczenie – takie objawy miało wielu 
z nas. Część przeszła bezobjawowo, ale najtrudniejsze jest to, 
że wielu kowarzan zmarło.
Ciagle odczuwamy problemy z niektórymi działalnościami. 
Szczególnie ciężko ma gastronomia, hotele, pokoje gościnne, 
agroturystyka, transport – oni najbardziej ucierpieli. Wielu 
naszych mieszkańców straciło pracę. Nasza atrakcja WY.SPA 
nie może rozpocząć działalności, bo jest zakaz. Nasze lokalne 
atrakcje jak Park Miniatur, Muzeum Sentymentów czy Sztolnie 
mają problemy. Mam nadzieję, że 2021 rok sprawi, że zacznie-
my wracać do normalności. Będziemy mogli usiąść ze znajomy-
mi na miejskim deptaku i w towarzystwie wypić ciepłą pach-
nąca kawę, czekoladę lub herbatę.

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

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

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

bezpłatnie, pełny zakres usług w ramach NFZ

R E K L A M A
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W rozpoczętym w listopadowym numerze 

cyklu „Pamiętam, że byli ...” dzisiaj wspo-

minamy osoby, które odeszły od nas wła-

ściwie chwilę temu. Jeszcze ciągle nie mo-

żemy się z tą stratą pogodzić.

Władysław 

Kaźmierczak 

Wieloletni pracownik 

SP1, rzemieślnik –praw-

dziwa ZŁOTA RĄCZKA. 

Pan Władeczek, skrom-

ny, serdeczny i uczyn-

ny. Lokalny społecznik. 

Iwonka Skowrońska

Zawsze uśmiechnię-

ta, skora do pogawę-

dek. Uwielbiała tań-

czyć. Skupiona na 

uczniu. Wypatrywa-

ła łobuziaków i przy-

glądała się z dale-

ka, co robią. Oni czuli jej czujny wzrok 

na plecach. Z miłością do dzieci i dy-

stansem do nowoczesnej technologii. 

Szkoła Podstawowa nr 1 
Ostatnie tygodnie w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach były bardzo trudne i ogrom-

nie smutne dla nas wszystkich. Odeszło od nas dwoje pracowników – Pan Władysław 

Kaźmierczak i Pani Iwona Skowrońska. Pożegnaliśmy ich w listopadzie na kowarskich 

cmentarzach, jednak zawsze pozostaną w naszej pamięci.

Mimo tak przykrych zdarzeń, nauczanie zdalne trwa. Uczniowie korzystają z platfor-

my Google Classroom, gdzie w czasie telekonferencji odbywają zajęcia dydaktyczne. 

Taka forma pracy z uczniami jest dużo efektywniejsza niż nauczanie poprzez zadawa-

nie tematów do samodzielnego opracowania, jednak i tak wymaga więcej trudu od 

uczniów, nauczycieli i rodziców, niźli nauka stacjonarna. 

Szkoła użyczyła laptopy 38 uczniom nie posiadającym sprzętu komputerowego, dzięki 

czemu wszyscy mogą korzystać z telekonferencji, w czasie których dzieci nie tylko uczą 

się, ale mają też okazję do spotkań z nauczycielami, koleżankami i kolegami z klasy. 

Mimo, iż nikt z rodziców nie zapisał dzieci do świetlicy szkolnej, działa ona wirtualnie 

proponując codziennie ciekawe zabawy i zadania do wykonania dla chętnych uczniów. 

Zadania są punktowane, dzięki czemu można uzyskać dodatkowe punkty z zachowa-

nia. To ważne, ponieważ w czasie nauki zdalnej uczniowie mają niewiele możliwości 

wykazania się inicjatywą i społecznym działaniem. Nauczyciele proponują także wie-

le akcji charytatywnych. Jak co roku organizowana jest Szlachetna Paczka dla wybra-

nej rodziny potrzebującej wsparcia. Dzieci zachęcane są też do zgłaszania akcesu na 

wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Pomimo tego, że uczniowie pracują zdalnie, w szkole nie jest pusto – przychodzą bo-

wiem przedszkolaki, a także dzieci, które w domu nie mają możliwości pracy zdalnej. 

Terapeuci umawiają się również na stacjonarne spotkania z dziećmi potrzebującymi 

psychologiczno-pedagogicznego wsparcia.

Ten „inny” rok 2020 dobiega końca. Niebawem zasiądziemy przy świątecznych sto-

łach i połamiemy się opłatkiem. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego – 2021 Roku wszystkim kowarzanom 

w imieniu Społeczności Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach życzymy 

przede wszystkim zdrowia, spokoju, ciepła rodzinnego i radości z możliwości 

bycia razem z bliskimi. Niech przyszły rok przywróci równowagę 

i poczucie bezpieczeństwa nam wszystkim.
Małgorzata Krysiak

WSPOMNIENIA

LEKCJA 
PLASTYKI

Siedzimy w klasie na parterze naszej 

szkoły nr 4, za chwile zacznie się lekcja, 

przez otwarte okna wlatuje ciepłe powie-

trze, czuć już nadchodzące wakacje. Z kla-

sy na pierwszym piętrze  wyleciało kilka 

papierowych samolotów które spadając 

zakosami wylądowały na trawniku. Woź-

ny w ciemnym fartuchu z wielkim pękiem 

kluczy powoli zmierza w kierunki szkolnej 

bramy. Dzwonek na lekcję, po chwili do kla-

sy wchodzi nauczycielka –„dzień dobry”, 

odpowiadamy „dzień–do–bry”, sprawdza 

obecność i wielkimi literami pisze na tabli-

cy – świat w XXI wieku, to temat dzisiejsze-

go rysunku. Wyciągamy bloki, ołówki i kred-

ki, na boisko powyżej szkoły biegnie V klasa 

z piłką, wspinają się po długich schodach, 

za nimi powoli idzie wuefista w czerwonym 

dresie z gwizdkiem na szyi, wita się z woź-

nym majstrującym przy bramie. W naszych 

głowach układają się wizje świata przyszło-

ści, nowoczesności, wygody, zadumę prze-

rywa gwizd parowozu, pociąg powoli zmie-

rza w kierunku tunelu wyrzucając kłęby 

pary i dymu. Na kartkach powstają obrazy 

świata za kilkadziesiąt lat, bazy na księży-

cu, latające samochody, mini-telewizorki 

dla każdego, roboty wyręczające człowie-

ka, plecaki ze śmigłem, superszybkie pocią-

gi. W poszukiwaniu pomysłów wzrok wę-

druje po ścianach klasy, obok tablicy wisi 

jeszcze plakat z zeszłorocznej olimpiady 

z wielkim misiem i napisem „MOCKBA 80”, 

nad  tablicą godło, a na ścianach sztucznie 

podretuszowane twarze rewolucjonistów, 

których nazwiska kojarzą się tylko z nazwa-

mi ulic i kumplami, którzy na nich mieszka-

ją. Rysujemy dalej, po klasie roznosi się za-

pach  pachnącej chińskiej gumki, którą ktoś 

zmazuje jakąś nieudaną rakietę. Co chwilę 

z boiska słychać krzyki i gwizdek po zdoby-

ciu bramki, pod szkołę podjeżdża niebieska 

„Nyska” z napisem MO, wysiada z niej wyso-

ka milicjantka i idzie do szkoły, po plastyce 

będzie pogadanka o ruchu drogowym. Lek-

cja dobiega końca, nauczycielka zbiera ry-

sunki z naszym dziecięcym wyobrażeniem 

świata, który nas czeka, dzwonek na długą 

przerwę, wybiegamy przed szkołę…

Niestety już nie wszyscy z klasy żyjemy, 

w tak odległym wtedy XXI wieku, nasza 

szkoła zrobiła się bardziej kameralna i ro-

sną wokół niej nowe drzewa. Baz na księ-

życu jeszcze nie ma, jest temat klimatu 

i epidemii, linia kolejowa zarosła krzakami, 

a prawie każdy z nas ma mały telewizorek, 

który jest jeszcze aparatem, magnetofo-

nem, wideofonem, encyklopedią i ostatnio 

szkołą… Dziś nauczycielka zadała dzieciom 

pracę domową z plastyki – „Świat w drugiej 

połowie XXI wieku”. Jak będzie wyglądał?

Ziomek 

(prowadzi Facebook  ZONA Kowary)

Pamiętam, że byli ...
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#biblioteka na 
kwarantannie

Październik i listopad w naszej bibliotece to były miesiące 
rekordów i intensywnych działań warsztatowych. Rekordy 
bili nasi czytelnicy w liczbie odwiedzin i wypożyczeń (pod-
skórnie czując, że święci się ponowne zamknięcie instytucji 
kultury...). My, bibliotekarze, również przeczuwając to samo, 
spieszyliśmy się z realizacją projektu „Sensacja w bibliotece, 
Kowary w kryminale!”. 

W ramach tego przedsięwzięcia udało nam się przeprowadzić 
warsztaty dla osób niepełnosprawnych z kowarskich WTZ pn. 
„Spotkania z sensacją w teatrze kamishibai”. Podczas spotkań 
była na nowo odczytywana, interpretowana i ilustrowana sen-
sacyjno-kryminalna bajka o Czerwonym Kapturku. Powsta-
łe ilustracje do teatru kamishibai można zobaczyć w formie 
wystawy internetowej na naszej stronie www.mbpkowary.pl. 

W listopadzie, gdy już się ziściło to, co wszyscy przeczu-
waliśmy, odwiedził nas autor kryminałów Wojciech Chmie-
larz, który rozmawiał z nami o swojej twórczości, a zwłaszcza 
o wątkach kowarskich. Wywiad można obejrzeć na naszym fb 
i w/w stronie internetowej. W chłodne i już śnieżne dni, również 
w ramach realizacji kryminalnego kowarskiego projektu, odby-
ły się warsztaty tworzenia interaktywnej literackiej mapy Ko-
war. Efekt pracy młodzieży zaangażowanej w projekt już udo-
stępniliśmy na naszych stronach, zachęcamy do obejrzenia!

 Na początku grudnia rozstrzygnęliśmy internetowy konkurs 
„W labiryncie kłamstw”, czworo szczęśliwych laureatów ode-
brało już pakiety książkowych nagród.

Nowością w naszej ofercie bibliotecznej był internetowy cykl 
czytanek dla najmłodszych „Miś z bibliotecznego okienka”, 

w którym aktorzy Teatru 55 czytali dla przedszkolaków bajki 
o misiach. Z konieczności również, bo przecież wciąż byliśmy 
zamknięci dla czytelników, odbywały się online spotkania mło-
dzieżowego i dziecięcego Dyskusyjnego Klubu Książki.

Czas przymusowej kwarantanny wykorzystaliśmy do do-
mknięcia technicznych spraw w związku z adaptacją nowego 
lokalu dla potrzeb filii biblioteki na Wojkowie. Książki też już 
są pakowane, wkrótce spotkamy się z mieszkańcami Wojko-
wa w nowej siedzibie! 

Informujemy, że w okresie świątecznym biblioteka główna 
w Kowarach: 

24 i 25 grudnia – będzie zamknięta,
28 grudnia – otwarta w godz. 10–16,
29 grudnia w godz. 12–18, 
30 grudnia w godz. 12–18, 
31 grudnia w godz. 8–15.

W okresie od 28 do 31 grudnia filia biblioteki na Wojkowie bę-
dzie zamknięta ze względu na przeprowadzkę do nowej siedziby.

Wszystkim naszym Czytelnikom i Przyjaciołom życzymy mnó-
stwa ciekawych i pięknych książek pod choinką!

Miś z kowarskiej biblioteki

Mimo zamknięcia ośrodków kultury rząd 
dopuszcza prowadzenie działań bez 
udziału publiczności. W swoich działa-
niach od blisko 30 lat nie ustaje Kowar-
ska Orkiestra Rozrywkowa, która z okazji 
Święta Odzyskania Niepodległości przy-
gotowała internetowy występ. Można 
go obejrzeć na FB MOK Kowary i Youtu-
be. KOR ma też dla Państwa kolejną świą-

teczną niespodziankę – internetowy kon-
cert utworów zimowych i świątecznych. 
Premiera zaplanowana  jest na wieczór 
wigilijny. Oprócz tego orkiestrowi muzy-
cy nagrali swoją drugą już płytę, którą 
chętni mogą otrzymać (za darmo) w biu-
rze MOK. 
A w podziemiach kowarskiego MOK-u, 
zgodnie z przepisami, powstaje także 
druga już płyta kowarskiego muzyka Pio-
tra Pawelca, znanego jako BANDI. Premie-
ra krążka przewidziana jest na początek 
przyszłego roku. Można chyba stwierdzić, 
że muzyka podczas pandemii ma się do-
brze. Muzykom brakuje jednak żywej pu-
bliczności.

Kowarska muzyka 
podczas pandemii

Piotr BANDI Pawelec
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500+ w sieci
Już po raz ósmy odbyła sie wystawa 
twórczości kowarzan. Tym razem wyda-
rzenie, z powodu panujacych obostrzeń,  
przeniesione zostało do sieci.

Pierwsza wystawa odbyła się z okazji ob-
chodów 500-lecia Kowar w 2013 roku, na-
stepna rok później. W tym roku sytuacja 
jest szczególna, jednak tradycji stało się 
zadość i wystawa 500+7 została zorgani-
zowana. Twórcy przysyłali zdjęcia swoich 
prac lub dostarczali dzieła do domu kul-
tury, gdzie zostały one sfotografowane.

Wszystkie zdjęcia trafiły do e-galerii 
na stronie mok.kowary.pl, można je też 
obejrzeć na facebooku Miejskiego Ośrod-
ka Kultury.

Nie było wernisażu z prawdziwego zda-
rzenia, ale za to e-wystawa dotarła do 
szerokiej publiczności poprzez inter-
net. Dzieła kowarskich twórców mogli 
oglądać znajomi i rodziny z całego świa-
ta. O dużym zainteresowaniu e-galerią 
świadcza chociażby komentarze na mo-
kowskim facebooku.

Ogromne podziękowania należą się pani 
Krystynie Koniecznej, która motywowała 
artystów do udziału w wydarzeniu oraz 
koordynowała wszystkie działania.

Już teraz zapraszamy do udziału w ko-
lejnej wystawie w przyszłym roku. Miej-
my nadzieję, że prace naszych artystów 
będą eksponowane w galerii MOK w spo-
sób tradycyjny.

Konkurs fotograficzny
Rozstrzygnięty został fotograficzny konkurs DRZEWO zorganizowany przez Miej-
ski Ośrodek Kultury w Kowarach. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i książki o fotogra-
fii, a na facebooku domu kultury można obejrzeć wszystkie konkursowe zdjęcia.
Jury w składzie Łukasz Lewkowicz, Wojciech Miatkowski oraz Paweł Perłowski przy-
znało następujace nagrody i wyróżnienia:
miejsce I zajęła pani Marta Korzeniowska (zdjęcie „Kowarski Bonsai”), II miejsce przy-
znano pani Dorocie Burdach (zdjecie „Leśna Powsinoga”), na miejscu III znalazła się 
pani Barbara Krzan-Strupczewska (zdjecie „Uskrzydlony Świerk”), która otrzymała 
również nagrodę publiczności za najwiekszą ilość lików na fb.
W kategorii dzieci 1. miejsce zajął Filip Mrózek za zdjęcie „Światełko Nadziei”, a wyróż-
nienie otrzymała Zuzanna Tyrawa za fotografię „Leśna Polana 2”. Ponadto Organiza-
torzy Konkursu postanowili przyznać nagrodę specjalną za wykreowanie obrazem kli-
matu poetyckiej opowieści pani Annie Janiszewskiej za fotografię „Strażnik śpiących”.
Laureatom serdecznie gratulujemy, wszystkim Uczestnikom konkursu dziękujemy 
za udział, a Czytelników zachęcamy do obejrzenia konkursowych zdjęć na facebo-
oku MOK Kowary. Już teraz zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach organi-
zowanych przez kowarski dom kultury.

Gazeta Kowarska / KULTURA

„Strażnik śpiących” – jedno z nagrodzonych zdjęć

Konkurs fotograficzny Drzewo rozstrzygniętyPraca pani Beaty Wicher – uczestniczki 
wystawy 500+7.

Piotr BANDI Pawelec



Gazeta Kowarska / OPINIE

12

Budzisz się nad ranem i czujesz, że nie mo-

żesz złapać oddechu. Natychmiast dopada 

cię suchy kaszel – to dlatego żona przenio-

sła się do pokoju córki – ta na szczęście jest 

na studiach i pokój zajmuje tylko jej kot. 

Nerwowo sięgasz po pulsoksymetr. W ci-

szy jego pikanie przypomina cykanie bom-

by zegarowej. Przed oczyma dwie cyferki 

– już wiesz, że ta pierwsza jest ważniejsza 

– to saturacja; jeżeli zacznie spadać to źle, 

może zapowiadać problemy. Czekasz. Wy-

nik 91. Źle – może na innym palcu, potem na 

drugiej ręce. Wreszcie wskazanie zaczyna 

rosnąć: 90, 91, 95. Kaszlesz, ale oddychasz 

z ulgą. Jest w porządku. Mogłoby być lepiej, 

ale nie jest źle. Na wszelki wypadek sięgasz 

po termometr. Tu niespodzianka – zamiast 

36,6 widzisz 35,9. Nerwowo kasujesz i zno-

wu pod pachę. Po chwili nowy wynik: 36,1. 

Jeszcze raz oddychasz z ulgą. Jest trzecia 

w nocy. A ty kolejny dzień na kwarantan-

nie, chociaż wynik testu był negatywny. 

Strach. Nie ten z Orlej Perci. Nie ten z hor-

rorów, które pochłania moja młodsza lato-

rośl. Nie, to coś więcej. Zwyczajnie boisz się. 

Przecież miałeś tyle planów, córki ci dora-

stają, żona pięknieje. Czy to wszystko ma 

cię ominąć? Ktoś, kto przeżył szpital covi-

dowy, opowiada, że bał się, że nie wyjdzie. 

Ktoś relacjonuje z przejęciem, że znajomy 

się czuł świetnie i nagle przyszło załama-

nie – i już go nie ma. Głos się łamie, bo to był 

jeszcze młody, a dodatkowo wysportowa-

ny człowiek. Ktoś inny po chorobie na py-

tanie, co powiedziałby niedowiarkom, de-

klaruje, że waliłby po gębie, a nie tłumaczył. 

Strach. Niedawno w Górach Wałbrzy-

skich mijałem się z innym turystą, a ten 

kilka centymetrów ode mnie kichnął i za-

kaszlał. Uwierzycie, że przez kolejne trzy 

dni obserwowałem, czy mnie nie dopadło, 

chociaż miałem na ustach i nosie komin? 

Ale jest też coś innego: Nadzieja. Gdy wpa-

dasz w tryb kwarantanny pod twoim do-

mem pojawia się policja, a w telefonie apli-

kacja Kwarantanna Domowa. O różnych 

porach dnia robisz sobie zdjęcie i przesy-

łasz – tylu selfie w życiu sobie nie zrobi-

łem. Jeżeli ktoś zechce kiedyś zrobić projekt 

artystyczny poświęcony pamięci o pan-

demii – to kolaż z tych tysięcy zdjęć bę-

dzie jeszcze jedną wariacją pod tytułem 

„Polaków portret własny” – AD 2020. Cze-

kam z nadzieją na koniec kwarantanny, 

a zaraz potem pandemii. Tymczasem z na-

dzieją i uśmiechem czekam na przyjaciół. 

Wychodzą z samochodu w maseczkach, 

zakupy zostawiają pod furtką, z dystansu 

rozmawiamy chwilę o zdrowiu, jak się czu-

jemy. Potem machamy sobie i jeszcze przez 

„JESZCZE BĘDZIE 
PRZEPIĘKNIE…”

Właściwie nie wiadomo skąd się wzięło i kto wymyślił to powiedzenie, znanym fak-

tem jest jedynie to, że pochodzi ze starożytnego Rzymu, natomiast ani autor ani 

okoliczności jego powstania nie są znane – „De gustibus non est disputandum”. Paremia 

ta jest w swym brzmieniu nieco przewrotna, tak też, chyba trochę bezwiednie powta-

rzamy, że o gustach, upodobaniach, poczuciu estetyki czy zamiłowaniach do gatunków 

muzycznych się nie dyskutuje. Nic jednak bardziej mylnego... O gustach, upodobaniach, 

otaczających nas zjawiskach kulturowych, o sztuce – malarstwie, architekturze, muzy-

ce czy wreszcie rzeźbie należy dyskutować, należy się spierać, należy to czynić jak naj-

bardziej aktywnie i wszystkich do tego zachęcam, jednakże nie da się autorytatywnie 

przesądzać o racjach w tych sprawach. 

uchyloną szybę słyszymy: „Dzwońcie, gdy 

będziecie czegoś potrzebowali”. Nadzieja, 

że nie zostaniemy sami pozwala mi zacho-

wać równowagę i względny spokój. I czas 

nie tylko na posprzątanie strychu czy ga-

rażu, ale również na przemyślenie, co jest 

ważne, a na co nie warto tracić czasu. Ma-

rzę o chwili, gdy bez lęku o innych będę się 

mógł z nimi spotkać. Kiedy zapomnę o obo-

wiązku maseczek, bo czasami nie rozpo-

znaję znajomych czy byłych uczniów ukry-

tych za kawałkiem materiału. Kiedy pojadę 

bez lęku do taty, brata. Kiedy znowu świat 

nie będzie ograniczony do czterech ścian 

i ewentualnie ogródka. 

Jest nadzieja – zbliżają się święta Bożego 

Narodzenia. Inne. W wielu domach puste 

nakrycie nie będzie symbolem, tylko zna-

kiem Odejścia Kogoś Najukochańszego. Bia-

ły opłatek połamany wirtualnie na zoomie 

lub teamsie. Ale potem będzie już tylko le-

piej. Dotrwamy i będziemy mądrzejsi i bar-

dziej zainteresowani tymi obok nie dla próż-

nej ciekawości, tylko z autentycznej troski.

Czy się zaszczepię? Oczywiście. Z całą 

rodziną. Z odpowiedzialności i nadziei na 

wyzwolenie. Czy oddam osocze? Jeżeli tyl-

ko przyjmą. Czy się przestanę bać? Nie. Jak 

napisał Camus „bakcyl dżumy nigdy nie 

umiera i nie znika”. Ale możemy go poko-

nać, ochronić innych, wziąć odpowiedzial-

ność za nich. Martwię się, czy nasz region 

poradzi sobie z zapaścią na rynku tury-

stycznym, martwię się o znajomych drob-

nych przedsiębiorców, martwię się, czy 

wszczepianie wyprzedzi zakażenia. Ale już 

czuję wiosnę; czuję, że to ostatnie dni dłu-

giej nocy zimowej. Nadzieja – to jej potrze-

bujemy najbardziej...   

Jarosław Kotliński

O gustach się 
nie dyskutuje...?
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R E K L A M A

Zadaję sobie pytanie, czy podstawy do tego typu sporów mogę 

znaleźć w architekturze czy rzeźbie na terenie mojego rodzinne-

go miasta, na terenie Kowar? Nie jedna godzina spędzona na roz-

mowach z Redaktorem Naczelnym upłynęła właśnie na ocenie 

tego, jakie są te nasze Kowary – na pewno przepięknie położone, 

na pewno z unikatową starówką, charakterystyczne, różnorodne, 

ale czy są rzeczy, które moglibyśmy wykonać lepiej, nie tylko my, 

ale nasi ojcowie, dziadkowie, czy też wreszcie nasi poprzednicy 

na tych terenach – Niemcy? Jakie są właściwe te nasze Kowary...? 

Znajduje się tu mieszanka różnych stylów architektonicznych, 

mamy typowo śląską zabudowę na starówce, jakiej może nam 

Karpacz tylko pozazdrościć, ze stylową klasycystyczną budowlą 

ratusza wzniesioną w latach 1786–1789, pieczołowicie odrestau-

rowaną w trakcie kolejnych kadencji samorządu.

Mamy obiekty przemysłowe z PRL, ale i postindustrialne nawet 

i sprzed wojny – niestety już nie wszystkie się zachowały, mamy 

budownictwo wielorodzinne – osiedle górnicze – pierwsze po woj-

nie polskie osiedle na ziemiach odzyskanych, osiedla mieszkanio-

we z czasów prosperity gierkowskiej i te ostatnie z wczesnych lat 

90., ale też przepiękną poniemiecką dzielnicę willową oraz już pol-

skie dzielnice domów jednorodzinnych. 

Mimo ogromnej różnorodności panuje tutaj jednak ład i porzą-

dek. Tak to oceniam, może dlatego, że tu się urodziłem, dorasta-

łem, to moja mała ojczyzna, jedyna idylla i w innej formie sobie 

tego miasta nie jestem w stanie wyobrazić.

Jednakże, postawione powyżej pytanie, czy są tematy do spo-

rów o estetykę w naszym mieście, nie miało w swym zamiarze być 

tylko retoryczne. Pojawiają się bowiem w ostatnim czasie pewne 

obiekty w przestrzeni publicznej, które wg mnie budzą zastrze-

żenia natury estetycznej czy nawet, można tak powiedzieć, i rów-

nież ja tak uważam – etycznej. Wskazywana we wcześniejszych 

postach i artykułach „rzeźba” fallusa może takie zastrzeżenia bu-

dzić w kontekście np. spacerów z dziećmi do Jedlinek.

Kolejna sprawa, jaką chciałem poruszyć, to tzw. postumenty, 

jakie pojawiły się ostatnio na kowarskiej starówce. Są to bloki 

granitowe, które w swym założeniu mają stanowić podstawę ja-

kichś bliżej nie określonych rzeźb – okazjonalnych czy stałych, 

tego do końca nie wiadomo. Podobno mają tam być instalowane 

wymienne rzeźby w zależności od upodobań – ale nie wiadomo 

czyich upodobań i czyjego autorstwa rzeźby miałyby tam stanąć. 

Pomysł o tyle dziwny, że starówka została zrealizowana zgodnie 

ze ściśle określonym projektem architektonicznym, taka jaka jest 

budzi podziw, z zadbaną roślinnością, unikatowymi bonsai, kwia-

tami na mostach, z którymi przyjezdni robią sobie „selfie”. Dosta-

wianie tam wielkich granitowych bloków już wykracza moim zda-

niem poważnie poza ten projekt i narusza, przynajmniej moje, 

poczucie estetyki. 

Granitowy klocek przy wejściu do informacji turystycznej nie 

komponuje się w mej ocenie z klasycystyczną, zadbaną bryłą bu-

dynku ratusza. Kolejne bloki nie współgrają z małą architekturą 

przy głównej pierzei miejskiej pomiędzy kościołem a ratuszem. 

Uważam ponadto, że nie powinno się w tej przestrzeni dostawiać 

dodatkowych obiektów małej architektury poza planowanymi – 

ławka, jaka została postawiona przy sklepie papierniczym, dekom-

ponuje ogólny harmonijny obraz.

O gustach i upodobaniach należy dyskutować i dobrze, że tę 

dyskusję na różnych łamach rozpoczęliśmy, i oby ona miała swój 

sprawczy charakter.

Michał Pezda
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OD PARKU SIGMUNDA GEBAUERA 
DO KOWARSKIEJ WYSPY

Historia parku liczy już 200 lat. Znajduje się on przy ulicy Karko-

noskiej w Kowarach. Wszystko zaczęło się od małego zakładu 

produkującego taśmy lniane, który założył nie kto inny jak Gebau-

er. Powodziło mu się bardzo dobrze. Zarobki z fabryki były dosyć 

duże. Był najbogatszym obywatelem w naszym mieście i cieszył się 

sympatią władz państwa, wtedy jeszcze pruskiego. Johann w ce-

lach handlowych dużo podróżował, zresztą bardzo to lubił. Pod-

czas swoich wypraw zwiedzał i podpatrywał architekturę w odwie-

dzanych miastach m.in. Wrocławiu, Lipsku czy Paryżu. Z początku 

XIX wieku bardzo ceniono sobie ogrody romantyczne. Kotlina jele-

niogórska idealnie pasowała to tego stylu. Wiele szanowanych ro-

dzin budowało tu rezydencje czy pałace. Johann Sigmund Gebauer 

nie mógł być pod tym względem gorszy. Marzył, aby stworzyć i sfi-

nansować dostępny dla każdego park. Ludzie uznali go za dziwa-

ka, jednak on zatrudnił robotników i spełnił swoje marzenie. Wie-

le drzew zostało przesadzonych z Bukowca lub 

innych wsi. Na początku  XX wieku stawy uznano 

za dobre miejsce do kąpieli i pływania. Miały one 

niemiecką nazwę ,,Inselbad”, (w wolnym tłumacze-

niu ,,kąpiel na wyspie”). Jak to jednak wyglądało od 

środka? Jak prezentuje się teraz? 

KĄPIELISKO W PRL-u NA PODSTAWIE KSIĄŻKI

Książka Wiesława Waszkiewicza pt ,,Tak bli-

sko” idealnie obrazuje nam park od środka i to jak 

był postrzegany przez mieszkańców. Z jednego 

z fragmentów można dowiedzieć się, że „kowar-

ska dzieciarnia spędzała na wyspie najwięcej cza-

su”. Opisuje on także jak wyglądało kąpielisko i ja-

kie atrakcje oferowało. Autor pisze o dużej skalistej 

wysepce, do której prowadziła starannie zrobiona 

kładka z łukowatym mostem i budką biletera. Znajdowała się tam 

też przystań z kajakami do wynajęcia, którymi można było pły-

wać dookoła wyspy i przy każdym okrążeniu przepływało się pod 

mostkiem. Były tam też przebieralnie, nieduża restauracja, szopa 

na kajaki, sprzęt dla ratowników i duża trampolina, z której skaka-

li „sami twardziele”. Autor wspomina o tym, że pomimo wielu lat 

wszystko było zdatne do użytku. 

KĄPIELISKO Z OPOWIEŚCI RODZICÓW

Nie ulega wątpliwościom, że najwięcej o wyspie można dowie-

dzieć się z opowieści i wspomnień osób starszych, na przykład ro-

dziców lub dziadków. Również i moi rodzice bywali w dzieciństwie 

na basenach. Po przeczytaniu fragmentu książki wróciły wspo-

mnienia, którymi się ze mną podzielili. Oprócz trampoliny była tam 

też zjeżdżalnia, która wiecznie była nieczynna, ponieważ wysta-

wała ostra blacha, którą można było podrzeć kąpielówki. Oprócz 

kajaków były także rowerki wodne. Rodzice pamiętają pana, któ-

ry pilnował i wpuszczał na kajaki. Wszyscy wołali na niego Kaja-

czek. Mama wspomina, że wstęp był na tyle tani, że pomimo cięż-

kiej sytuacji w kraju jej mamę, czyli moją babcię, było stać na to by 

codziennie dać jej pieniądze na bilet. Siedziała cały dzień na base-

nie, zresztą tak jak pół Kowar w okresie letnim, która wakacje spę-

dzała w domu. W budce, która znajdowała się u góry, sprzedawa-

no m.in. lody na patyku i oranżadę. Stał tam także pan, który robił 

watę cukrową. Wspominają ze śmiechem także pewnego chłopca, 

który był znany głównie z trampoliny. Pół dnia stał i szykował się 

do skoku, jednak skoczyć się bał. Przepuszczał każdego twierdząc, 

że jeszcze przymierza się do skoku. Wieczorami organizowano tam 

imprezy, rodzice jednak nie wiedzą jak one wyglądały, ponieważ 

byli jeszcze za młodzi, by na nie chodzić. Pamiętają smutną przy-

czynę, przez którą zlikwidowano te dyskoteki. Po jednej z imprez 

zgwałcono i zabito jedną dziewczynę, którą znaleźli nieopodal.

 JAK FUNKCJONUJE WYSPA TERAZ?

Wyspa dość długo nie była w użytku. W 2019 roku postanowiono 

ją wyremontować oraz zrobić obok Park Rekreacji Rodzinnej. Teren 

został wydzierżawiony na 30 lat osobie, która chce prowadzić tu 

działalność rekreacyjną i gastronomiczną. Prace miały zakończyć 

się w połowie sierpnia 2020 roku, jednak przez wirusa przedłużyły 

się one do listopada. Mieszkańcy mają nadzieję, że już w wakacje 

2021 będą mogli bawić się na wyspie. Nadano jej oryginalną nazwę 

„WY.SPA”. Ma to sugerować, że twórcom chodzi głównie o nasz wy-

poczynek i relaks. 

Nowa Kowarska WY.SPA będzie nam oferować 

rowery wodne i możliwość pływania łódkami. 

Wieczorami natomiast tańce pod gołym niebem. 

Wszystko otoczone jest pomostami a na wyspie 

znajduje się tu wiele punktów gastronomicznych. 

Jadąc w stronę Karpacza widać już z daleka duży 

napis WY.SPA, który wieczorami jest podświetla-

ny. Jedną z głównych atrakcji będzie również pięk-

ny, drewniany domek na drzewie. Nieopodal znaj-

duje się Park Rekreacji Rodzinnej, sfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej. Jest to miejsce przezna-

czone do zabawy, nawiązujące do historii i tradycji 

Kowar. Wybudowano tutaj kolorowy plac zabaw, 

postawiono ławki oraz pomost przy mniejszym 

stawie. Pomimo zakazu łowienia ryb, zjawiają się 

tu czasem także wędkarze. Jednak z pomostu cięż-

ko korzystać ze względu na brud pozostawiony przez ludzi np. po 

ich psach. Wiele stron internetowy opisuje z podziwem ogrom pra-

cy włożonej w tę wyspę. Także burmistrz Kowar, pani Zakrzewska, 

wypowiada się, że chce by Kowary stały się jedną z głównych baz 

wypadowych w Karkonoszach. Jednak osiągnięcie takiego efektu 

pochłonęło już kilka milionów złotych. Czy faktycznie było warto? 

ZAKOŃCZENIE

No właśnie… Czy warto? Moim zdaniem TAK! Wyspa wygląda ślicz-

nie i robi dobre wrażenie. Jeśli WY.SPA będzie dobrze funkcjonować 

to zwrócą się pieniądze. Uważam, że Kowary mają ogromny poten-

cjał turystyczny i powinny zacząć to wykorzystywać. Kąpielisko 

będzie też dobrym zamiennikiem basenu, którego dotychczas bra-

kowało w naszym mieście. Ludzie spędzali czas przy pobliskim za-

lewie, gdzie zdarzały się tragedie ze względu na brak ratowników. 

Wyspa będzie też super inicjatywą dla tutejszej młodzieży, która 

w czasie wakacji nie ma się gdzie podziać. Nie zabraknie też atrak-

cji dla młodszych jak i starszych. Na chwilę obecną pozostaje nam 

tylko czekać z niecierpliwością na najbliższe wakacje.

Marcelina Czerwińska 

MARCELINA CZERWIŃSKA
Jest uczennicą II klasy LO w Kowarach, zdobyła tym tekstem I miejsce 
w konkursie o stypendium prof. K.B. Janowskiego.
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2 lipca, lata 90. XX wieku, Kowary

Gorąco. Wszystkie drzwi w aucie pootwiera-

ne, ale i tak nie wiadomo, gdzie się podziać. 

Śmierdzi gorącym olejem. Półsiedzę, półle-

żę w samochodzie. Rozwiązuję krzyżówkę. 

Podpatrzyłem, że niektórzy tak zabijają 

czas. Nawet to niezłe. Zabija czas, a mózgo-

wi zdrewnieć nie pozwala. A czasu, jest do 

cholery i trochę. Wakacje. Urlopy. Kanikuła. 

Do tego, w związku z sytuacją w kraju, tym 

politycznym i gospodarczym kociołkiem – 

na postoju tak się jakoś porobiło, że konce-

sję na przewóz ludzi – może dostać choćby 

i palacz z kotłowni. I nawet – chyba samo-

chód mu niepotrzebny. Pożyczy od pomoc-

nika palacza – i taksówkarz będzie. 

Wczoraj prawo jazdy zrobiłeś – dziś taksów-

karz jesteś! Żyć nie umierać. Wczoraj – na 

drzwiach był „łańcuch, kłódka, trzech portie-

rów i siedmiu strażników”, by nikt taksówka-

rzem nie został. A dziś – wyrwali drzwi z za-

wiasów – i wejść może kto chce. Co będzie???

9 lipca

No i lezą. Na postoju – jako taksówkarze – 

pojawiło się mnóstwo dziwnych ludzi. Ja-

cyś chłoporobotnicy, ludzie oderwani od 

warsztatów (sami się oderwali, czy ktoś ich 

oderwał?, rolnicy chcący do majątku dojść 

– i w ogóle – mnóstwo „przypadkowego” 

towarzystwa. Dziwne ubrania. Dziwne ma-

niery. Dziwny język.

Większość „stawia pióra” i próbuje zacho-

wywać się tak, jakby urodziła się na posto-

ju taksówek – a gdy ‘co do czego’ przycho-

dzi – należności z tabeli kursów wyliczyć 

klientowi nie potrafi. Śmiech z chłopków.

14 lipca

Te „tabele”, to dopiero uciecha jest! 

Przy gnającej, jak afgańskie charty – inflacji 

i cenach rosnących kilka razy w miesiącu – 

już sami nie wiemy ile brać za kurs.

No, jakiś mądry ze Zrzeszenia Taksówka-

rzy w Warszawie wykombinował tabelę. 

I zaczęło się! Nie dość, że dla wielu taksów-

karzy to za trudne (przynajmniej na po-

czątku), to widok tej tabeli („ma być w wi-

docznym miejscu”) wywołuje u klienta atak 

paniki połączonej z histerią.

Bo dotychczas było tak: wskazanie liczni-

ka (zalegalizowany i oplombowany z waż-

ną książeczką przeglądów) razy trzy – i mi-

nus ostatnie wskazanie strefy. 

Natomiast teraz – po wykonaniu kursu 

– szofer z miną prestidigitatora, chwyta 

zgrabnie w dwa paluszki tabelę, przewra-

ca oczami, wzdycha, bierze bardzo głębo-

ki oddech – i się zaczyna.

Sprawdza wskazanie licznika – później – 

odczytuje w tabeli cyfry dotyczące tego 

wskazania, mnoży je przez dwa (a jak kurs 

był za miasto minusuje wskazanie licznika 

na końcu strefy). Później, mnożyło się chy-

ba przez trzy.

W tym samym czasie, klient siedzi obficie 

się pocąc i nawet nie próbując zrozumieć 

czegokolwiek z tej magii.

Jest zresztą przeświadczony, że te „czary 

z tabelą” są po to, by go oszwabić, zedrzeć 

z niego skórę i nabić w butelkę. 

Wielu klientów jest zresztą święcie przeko-

nanych, że tę tabelę, to wykombinowali na 

własny użytek co cwańsi taksówkarze, bo 

wiadomo, że „złotówa to złodziej”. A jakie 

kłótnie bywają! 

Jaka jest uciecha jest, gdy tępy klient nie ro-

zumiejący ni w ząb – nic z tego co do niego 

mówią – upiera się, że oszukany został!!!! 

Gimnastyka taksówkarza próbującego tra-

fić do zdrowego rozsądku takiego gościa, 

przyprawiają kibiców o „łzy szczęścia”.

Kowary, ul. Szkolna 2 (budynek MOK)
661 162 812 | 503 537 046

R E K L A M A

18 lipca

Zrobiło się cieniutko. Nie da się wytrzymać 

ekonomicznie. Obrazowo wytłumaczył mi 

to stary taksówkarz mówiąc: – No wiesz, jak 

jest koryto i pięć świń, to one się najedzą. 

Ale gdy do tego samego koryta pcha się ich 

pięćdziesiąt – nie ma szans!

Faktycznie, niekiedy ogonek oczekujących 

na kurs taksówek sięga od dworcowych 

drzwi, do drzwi kina „Orzeł”. 

Pytałem w Urzędzie Miasta – zarejestrowa-

nych jest 60 taksówkarzy. W Kowarach!!! 

Faktycznie, nie wszyscy jeżdżą. Niektórym 

zarejestrowana taksówka jest świetną przy-

krywką „biznesów” które robią. No, ale i tak 

– lwia część – stoi „pod zegarem”. 

Czekanie na kurs – to zwykle 2 do 3 godzin. 

Doba ma 24 godziny. Ile kursów mogę zro-

bić?! Zdechnąć przyjdzie. Co tu robić, gdzie 

się podziać???

29 lipca

Rozmawiałem z bardzo bliskim kolegą. 

Ma – na wsi – dojście do wydzierżawienia, 

a później, prawa pierwokupu – wielkiego 

budynku po szkole, na hotel z knajpą. Bo 

ja wiem??? Nigdy tego nie robiłem… Jutro, 

mamy się spotkać z kim trzeba…

2 grudnia 2020 pod „Netto”

Łażę po parkingu przed sklepem. Podjeżdża 

malutkie autko. Wysiada – oczom nie wie-

rzę – „Rysiek nr boczny 45”! Przytył, nawet 

się nie postarzał.

Po krótkim monologu popatrzył w kierun-

ku postoju taksówek.

– Popatrz ! Trzy auta! Trzy! A pamiętasz, jak 

myśmy jeździli? Kolejka, za „Gwarki” była..! 

A dziś?! Wszyscy powymierali! Wszyscy! 

Rozeszliśmy się w kierunku swoich samo-

chodów.

Adam Peczeniuk 

Był taksówkarzem w Kowarach w latach 

80. i 90. zeszłego wieku

ZAPISKI CIERPIARZA

Czy komuś potrzebna 
taksówka?
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fot. Anna Burdach

Świąt prawdziwie świątecznych,
Ciepłych w sercu,
Zimowych na zewnątrz
Jaśniejących pierwszą gwiazdką
Co daje nadzieję na przyszły rok
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KRONIKA 

SMK

Szachy Stanisława Kanonowicza

ROK 2020
Bardzo trudne jest w tym roku podsumo-
wanie naszej działalności. Jeszcze nie-
dawno wystarczyło otworzyć kronikę da-
nego roku i przepisać odbyte imprezy. Ze 
względu na pandemię i związane z nią 
ograniczenia nic nie odbyło się normal-
nie. No, prawie nic.

17 stycznia 2020 r. spotkaliśmy się z Pa-
nią Danutą Sadownik – pisarką, pedago-
giem, nauczycielką i psychoterapeutką, by 
poznać jej nową książkę „Muszki owo-
cówki”.

Jeszcze 6 września 2020 r. , kiedy to ob-
ostrzenia trochę zelżały, uczestnicy Po-
wakacyjnego Piżamrum ze Stowarzysze-
nia Kowary Biegają zakończyli swój bieg 
uroczystym śniadaniem w naszym Ma-
gicznym ogrodzie.

natomiast 9 września 2020 r. w ramach 
XVII Festiwalu Sztuki Włókna – 2020 od-
była się w Domu Tradycji wystawa Pani 
Zuzanny Kociołek „Moje drogi”.

Niestety, resztę zaplanowanych na ten rok 
imprez, np. koncerty majowy i listopado-
wy, noc muzeów czy koncerty w nowo-
powstałym ogrodzie musieliśmy odwołać.
Nawet Walne Zgromadzenie SMK, któ-
re odbyło się 24 czerwca 2020 r. zostało 
przeprowadzone zdalnie. Nie siedzieliśmy 
jednak z założonymi rękoma. Nasi człon-
kowie poświęcali swój czas na utworzenie 
nowej ekspozycji „Na strychu”, remon-
cie pomieszczenia, w którym ma powstać 
„Mini-Muzeum Piwowarstwa” i na pra-
cach w Magicznym Ogrodzie. Jest to, jak 
już nie raz o tym pisaliśmy, projekt gran-
towy LGD Partnerstwa Ducha Gór.
Dzięki funduszom z tego projektu zostały 
wyremontowane zabytkowe mury ogrodu 
i zawieszono na nich tablice upamiętnia-
jące nieistniejące już w Kowarach zakła-

dy przemysłowe. Naszym zadaniem było 
przystosowanie wnętrza ogrodu do im-
prez, które będą się kiedyś w nim odbywać. 
Była to bardzo trudna i żmudna praca – 
karczowanie, wycinanie i przesadzanie. 
Następnie wywożenie i przenoszenie gru-
zu i kamieni. Nie odbyło się oczywiście 
bez koparki. Tu nam pomogli przyjaciele. 
Bardzo jesteśmy wdzięczni Państwu Irenie 
i Tadeuszowi Jaroszom, którzy nam w tym 
pomogli, udostępniając sprzęt.
Wielka pomocą w realizacji projektu słu-
żyli nam również pracownicy Urzędu 
Miasta, za co im również dziękujemy.
Jako Stowarzyszenie redagujemy dru-
gi rok Kurier Kowarski, kwartalny doda-
tek do Gazety Kowarskiej. Miało to być 
„tymczasowo” do momentu znalezienia 
nowego redaktora naczelnego i tak już zo-
stało. Nadszedł więc czas, żeby przedsta-
wić, kto przy Kurierze pracuje.

Są to: Anna Burdach, Mieczysław Ławer, 
Fryderyk Pacak, Ewa Poradowska-Wersz-
ler, Grzegorz Schmidt, Zbigniew Piepiora 
– piszą artykuły i robią zdjęcia;
Barbara Krygowska – korekta tekstów;
Wojciech Miatkowski – skład
oraz Gabriela Kolaszt – czuwa nad wszyst-
kim (jednak nie redaktor naczelny bo ta-
kiego kogoś ciągle szukamy).
Jesteśmy też otwarci na tych, którzy chcą 
się podzielić z nami i oczywiście z czytel-
nikami Kuriera Kowarskiego swoją wiedzą 
na temat historii naszego miasta i nie tylko.

Gabriela Kolaszt

Mury z zabytkową bramą

Nowa sala wystawiennicza

Prace w ogrodzie
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Spotkanie z pisarkę Danutą Sadownik

Odgruzowywanie ogrodu

Mury z tablicami

Mury od strony budynku

Wystawa na strychu

Wystawa na strychu
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FESTIWAL SZTUKI 
WŁÓKNA – NAJSTARSZY, 
JEDYNY W POLSCE

Artyści witają trzecie 
tysiąclecie w Kowarach

4

Miasto Kowary od czasu zakończenia 
II wojny światowej i włączenia go w gra-
nice Polski miało charakter miasta prze-
mysłowego. Władze gminy nie dbały 
o rozwój turystyki, pomimo widowisko-
wego położenia miasta w centrum Karko-
noszy. W tamtych latach należało zadbać 
o codzienne życie mieszkańców prze-
siedlonych ze wschodnich terenów Pol-
ski. Odbudowywano i uruchamiano po-
niemieckie zakłady pracy i zapewne nikt 
nie marzył o infrastrukturze turystycznej. 
Po sprzedaży Domu Wczasowego „Har-
naś” w 1991 roku, należącego do zaso-
bów Fabryki Dywanów–Kowary, „gniaz-
do tkaczy” przestało istnieć. Nie było już 
powrotu do ulubionej przez artystów re-
zydencji na osiedlu Wojków. Festiwal był 
nadal kontynuowany i wspierany przez 
Fabrykę Dywanów, lecz zakwaterowanie 
artystów było oddalone kilkanaście ki-
lometrów od Kowar. Po dziesięcioletniej 
przerwie, spowodowanej opisaną sytu-
acją, w 2001 roku Festiwal Sztuki Włók-
na został ponownie ulokowany w Kowa-
rach. Do tej decyzji przyczyniła się przede 
wszystkim inicjatywa Rady Miejskiej Ko-
war oraz utrzymanie dotychczasowego 
sponsoringu przez „upadającą” Fabry-
kę Dywanów–Kowary. Zainteresowanie 
przedstawicieli miasta Kowary i Fabryki 
Dywanów dawało nadzieję na innowacyj-
ną współpracę z artystami sztuki włókna. 
W spotkaniach z artystami uczestniczyli: 
Burmistrz- Tadeusz Bierowski, przedsta-
wiciele Rady Miejskiej, Mieczysław Ła-
wer, Janusz Piepiora. Fabrykę Dywanów 
reprezentowali wtedy Dariusz Brzozowski 
i Krystyna Henike, a mysłakowickie za-
kłady „Orzeł” były reprezentowane przez 
Romana Zalewskiego. Z perspektywy mi-
jającej 2.dekady XXI w. można ocenić, że 
ówcześni przedstawiciele najważniejszych 
kowarskich instytucji mieli głębokie prze-

konanie o celowości tego wydarzenia na 
terenie Kowar. Bazą noclegową i warsz-
tatową dla artystów w 2001 roku był ho-
tel „Przywodzie”, usytuowany w okolicy 
stawów rekreacyjnych. Miejsce szczegól-
nie atrakcyjne do realizacji prac plene-
rowych i działań przestrzennych. Wyspa 
położona między stawami inspirowała 
do prezentacji mody lnianej z surowców 
sponsorowanych przez Zakłady Lniarskie 
„Orzeł” w Mysłakowicach.

W „Nowinach Jeleniogórskich” odno-
towano: Już po raz 28. – po latach prze-
rwy znów w samych Kowarach – spotkali 
się artyści, których wypowiedzi artystyczne 
oscylują wokół wełny. Choć nadal głównym 
sponsorem pleneru jest Fabryka Dywanów 
w Kowarach, dzięki współpracy z Fabryką 
Papieru w Dąbrowicy i mysłakowickim „Or-
łem”, artyści opierają swoje prace nie tylko 
na wełnie, ale i na papierze przetworzonym 
w rozmaity sposób, włóknach naturalnych 
i sztucznych. Dzięki tej różnorodności efekty 
wystaw są coraz bardziej interesujące*. 

Wśród gości, którzy corocznie odwiedzali 
Sympozjum, odnotowano wizytę Norberta 
Zawiszy, Dyrektora Centralnego Muzeum 
Włókiennictwa w Łodzi, który rekomen-
dował rangę wystaw w CMW i zachęcał 
artystów do uczestnictwa w polskich wy-
stawach towarzyszących Międzynarodo-
wemu Triennale Tkaniny. Od 2001 roku 
Festiwal i wszystkie wystawy organizowa-
ne w ramach tego zadania zostały przyję-
te do wydarzeń towarzyszących „Triennale 
Tkaniny” w Łodzi. Kowary zyskały dodat-
kową promocję za pośrednictwem dwuję-
zycznych publikacji ogólnoświatowej wy-
stawy, która trwała do 2016 roku.

Dla uczestników Festiwalu były także 
ważne spotkania z artystami zza granicy, 
którzy byli zwiastunami tkackich „nowi-
nek” ze świata. W 2001 roku zjechało do 
Kowar 30 artystów, wśród nich byli: prof. 

Hanns Herpich, rektor ASP w Norymber-
gii, Hjördis Tegsel, artystka ze Szwecji, 
Gertraude Seidel, artystka z Drezna, Eva 
Damborska, artystka z czeskiej Ostravy, 
oraz kilku artystów ze Lwowa.

Kończąc dwutygodniowy pobyt w Ko-
warach, wiedziałam już, że za rok nie spo-
tkamy się w tym samym miejscu. Hotel 
„Przywodzie” miał być sprzedany. Miasto 
Kowary nie było zainteresowane inwesty-
cją, pomimo iż przekształcało się w miej-
scowość turystyczną. Fabryka Dywanów 
ogłosiła upadłość, a jej zasobami zarzą-
dzał syndyk, Zakłady Lniarskie „Orzeł” 
zawężały produkcję. Artyści wyjeżdżając 
z Kowar, żegnali się słowami: „do zoba-
czenia Tu i w tym miejscu”. A ja ze smut-
kiem rozważałam dalsze losy Festiwalu. 
Dlaczego wciąż trzeba pokonywać trud-
ności….? A co później się zdarzyło – bę-
dzie opisane w kolejnym artykule.

Prof. Ewa Maria Poradowska-Werszler

* M. Potoczak-Pełczyńska, N.J.2001

Kowary, Ratusz, 2001

Kowary, Siedziba Stowarzyszenia 
Miłośników Kowar, 2001



55

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

 Kowary, wernisaż Agaty Buchalik-
-Drzyzgi, od lewej: Tadeusz Bie-
rowski (burmistrz), autorka wysta-
wy, Janusz Piepiora (RM Kowary)

Kowary, Hotel „Przywodzie”, dyskurs prowadzi Norbert Zawisza, 
dyrektor CMW, Łódź

Szklarska Poręba, przed wejściem do Muzeum, od prawej: Rafał 
Werszler, Ewa M. Poradowska-Werszler, Norbert Zawisza, 
Zygmunt Łukasiewicz, Hanns Herpich, Honorata Werszler

Kowary, Hotel „Przywodzie”, od lewej; Dariusz Brzozowski ( FD), Mieczysław 
Ławer (RM), Tadeusz Bierowski (burmistrz), Janusz Piepiora (RM), Jerzy 
Pisowacki (gość), Zygmunt Łukasiewicz  (artysta)

Kowary, artyści przed wejściem do Sztolni : 1.rz. od prawej: Ewa Piss, 
Aleksandra Bibrowicz, Joanna Owidzka, Ewa Łukiewska, 2.rz. od prawej: 
Anna Zaniewicka, Norbert Zawisza (CMW), Zygmunt Łukasiewicz

Jelenia Góra, Galeria „Promocje”, wernisaż Małgorzaty Buczek-
Śledzińskiej, pd lewej: Janina Hobgarska (BWA JG), Sława Ciechanowska 
(dyr. galerii), Ewa M. Poradowska-Werszler (kurator Festiwalu)

Szklarska Poręba, wernisaż wystawy zbiorowej, artyści od prawej: 
M. Potoczak-Pełczyńska (NJ), Małgorzata Buczek-Śledzińska, Agata Buchalik-
-Drzyzga, Kazimiera Frymark- Błaszczyk, Bożenna Burgielska, Gertraude 
Seidel, Danuta Jaworska-Thomas, Halina Skopińska, Ewa Bergel, Ewa Piss, 
Eva Damborska

Szklarska Poręba, wernisaż wystawy 
zbiorowej, artyści, od lewej: Kazimiera 
Frymark-Błaszczyk, Juliusz Burgielski 
(gość), Bożenna Burgielska

Kowary, zdjęcie grupowe artystów i gości na tle sklepu firmowego FD, 
od lewej stoją: Krystyna Henike (FD), Tadeusz Bierowski (Burmistrz)
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CIEKAWOSTKI Z PODRÓŻY

Wietnam – xin chào (cz. 1)

Ho Chi Minh 
– dziedziniec
Pagody Nefry-
towego Cesarza

Ho Chi Minh 
w godzinach 
szczytu

Ho Chi Minh – bulwar  
Nguyen Hue, w głębi 

ratusz (1906 r. fran-
cuski styl kolonialny)

Tay Ninh 
– wnętrze 
świątyni 
Cao Dai

W styczniowe popołudnie 2020 roku żegna-
my szarą i zimną Warszawę. Na lotnisku 
Chopina nieliczni podróżni zaopatrzeni są 
w maski. Wiemy, że gdzieś daleko na wscho-
dzie pojawił się wirus Covid-19. Tu w War-
szawie nikt specjalnie się tym nie przejmuje. 
Polskimi Liniami Lotniczymi Lot lecimy do 
Socjalistycznej Republiki Wietnamu. Kraju po-
łożonego na Półwyspie Indochińskim. Sąsia-
dującego bezpośrednio z Chińską Republiką 
Ludową, Laosem i Kambodżą. O powierzch-
ni nieznacznie przekraczającej powierzchnię 
Polski, tj. 331 212 km2, zamieszkałej przez 
około 95 mln mieszkańców.
Po 11 godzinach lotu, pokonując odległość 
ok. 9 tys. km, lądujemy na międzynarodo-
wym lotnisku Tân Sơn Nhất w Ho Chi Minh, 
do 1975 r. stolicy Wietnamu Południowego, 
znanej pod nazwą Sajgon. Ho Chi Minh li-
czy ok. 9 mln mieszkańców.
Przesuwamy wskazówki zegarków o 6 go-
dzin do przodu. Przed nami kilkugodzinna 
procedura odprawy paszportowej. Wreszcie 
opuszczamy lotnisko i udajemy się do pięk-
nie wystrojonego wietnamskiego autokaru, 
którym będziemy podróżować po Wietnamie 
Południowym.
Zwiedzanie Wietnamu rozpoczynamy od cen-
trum Ho Chi Minh. Jest piękna, słoneczna po-
goda. Temperatura powietrza okoł o 26 st. C.
W centrum miasta dominują obiekty fran-
cuskiego stylu kolonialnego. M.in.: bazylika 
katedralna Notre-Dame (1880 r.), neoklasy-

cystyczny budynek poczty (1891 r.), opera, ra-
tusz miejski (1908 r.)
W wyniku wojen kolonialnych w 1858 r. Wiet-
nam został podbity przez Francję i włączony 
do Indochin Francuskich. Następuje przebu-
dowa Sajgonu na wzór architektury francu-
skiej. Powstają szerokie ulice, parki, budynki 
użyteczności publicznej.
Budynek poczty przypomina europejski dwo-
rzec kolejowy. Został zaprojektowany przez 
Gustawa Eiffela, architekta słynnej wieży 
Eiffela w Paryżu. Wewnątrz budynku przy-
ciąga uwagę potężny obraz wodza Wietnamu 
Ho Chi Minha.
W sąsiedztwie poczty w latach 1877–1880 r. 
została wybudowana neoromańska bazyli-
ka katedralna Notre Dame. Świątynia zosta-
ła zbudowana z materiałów specjalnie przy-
wiezionych z Francji.
Na uwagę zasługuje budynek Opery. Pięknie 
zdobiona fasada budynku została zaprojekto-
wana na wzór muzeum Petit Palais w Paryżu.
Wśród zieleni, nieopodal centrum miasta, 
mieści się Pałac Reunifikacji, zwanym rów-
nież Pałacem Niepodległości. Został wybu-
dowany w 1966 r. na miejscu wzniesione-
go przez Francuzów Pałacu Norodoma. Do 
30 kwietnia 1975 r. stanowił siedzibę Prezy-
denta Wietnamu Południowego. O poranku 
tego dnia czołgi Ludowej Armii Wietnamu 
sforsowały ogrodzenie i opanowały siedzibę 
prezydenta, co przyczyniło się do ostateczne-
go zakończenia wojny wietnamskiej. Obecnie 

pełni on funkcje muzealne i reprezentacyjne. 
Wnętrza Pałacu pozostawiono w stanie nie-
naruszonym sprzed dnia jego zdobycia. Na 
dziedzińcu Pałacu pozostają czołgi, które 
brały udział w jego zdobyciu.

1.1 Ho Chi Minh – bulwar Nguyen Hue, 
w głębi ratusz (1906 r. francuski styl ko-
lonialny)
W Ho Chi Minh największy zachwyt wzbudza 
szeroki bulwar Nguyen Hue wraz z przylega-
jącymi budynkami. Przy bulwarze mieszczą 
się ekskluzywne hotele, centrum handlowe, 
banki, restauracje. Na szczególną uwagę za-
sługuje budynek ratusza miejskiego, wybu-
dowany w latach 1902–1908, którego archi-
tektura łudząco przypomina Hotel De Ville 
w Paryżu. Na wieży ratusza powiewa naro-
dowa flaga Wietnamu. Obecnie stanowi sie-
dzibę Komitetu Ludowego miasta Ho Chi 
Minh. Przy bulwarze mieści się drugi naj-
wyższy budynek w Ho Chi Minh – Bitexo Fi-
nancial Tower, o wysokości 262,5 m.
Mamy wyjątkowe szczęście. Nasza podróż 
odbywa się podczas obchodów Wietnam-
skiego Nowego Roku – Święta Tet, najważ-
niejszego święta dla każdego Wietnamczyka. 
Jest to święto ruchome, wyznaczane na pod-
stawie kalendarza księżycowego. Rozpoczy-
na się w pierwszy nów pomiędzy dziesiątym 
stycznia a połową lutego. Święto Tet to po-
łączenie naszych świąt Bożego Narodzenia, 
Nowego Roku i Święta Zmarłych.
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Plac położony wzdłuż bulwaru Nguyen Hue, 
naprzeciw ratusza miejskiego, sprawił nieza-
pomniane wrażenie związane z obchodami 
święta Tet. Sporo zieleni, kwiatów, dekoracji 
świątecznych wraz z fontanną w kształcie lo-
tosu. Maskotką tegorocznego Święta Tet jest 
postać szczura, gdyż rok 2020 jest Rokiem 
Szczura. Wieczorem gromadzą się tu tłu-
my mieszkańców w odświętnych kolorowych 
strojach oraz turyści. Przy wspaniałych ilu-
minacjach świetlnych odbywają się koncer-
ty oraz pokazy. A nad tym wszystkim czuwa, 
przyglądający się z piedestału, wujek Ho Chi 
Minh. Jest ład i porządek.

1.2 Ho Chi Minh – wejście do naszego 
hotelu Ha Hien Signature
Ulice i budynki przyozdobione są licznymi 
lampionami, kwiatami, czerwonymi banera-
mi. Dominują storczyki oraz żółte chryzan-
temy. Ulice przyozdabia się gałązkami kwit-
nących brzoskwiń i moreli, symbolizujące 
szczęście. Podczas obchodów Święta Tet od-
daje się również cześć zmarłym. 

1.3 Ho Chi Minh – dziedziniec Pagody 
Nefrytowego Cesarza
Podczas podróży po Wietnamie zetkniemy się 
z dużym wpływem kultury chińskiej. Przeszło 
tysiąc lat (od 111 r. p.n.e do 938 r. n.e.) Wiet-
nam pozostawał pod okupacją chińską. Po-
czątki państwowości Wietnamu sięgają ok. 
3 tys. lat p.n.e.
Odwiedzamy najbardziej znaną w Ho Chi 
Minh taoistyczną świątynię, pn. Pagoda Ne-
frytowego Cesarza, poświęconą jednemu 
z najważniejszych bóstw taoizmu. Taoizm 
jako system filozoficzno-religijny, podobnie 
jak konfucjanizm, wywodzi się z Chin. Świą-
tynia powstała na przełomie XIX i XX w. 
dzięki społeczności pochodzenia chińskiego 
z prowincji Kantonu.
Dachy i drzwi świątyni zostały ozdobione rzeź-
bami smoków, odstraszających złe duchy. Wnę-
trze świątyni posiada niezwykły wystrój. Po-
śród tłumów wiernych i turystów, dymiących 
się świec i trociczków, dostrzegamy drewniane 
rzeźby, ołtarze, a nawet swastyki, stanowiące tu 
symbol szczęścia i pomyślności.
Na pięknie ozdobionym dziedzińcu świątyni 
odbywają się występy towarzyszące obcho-
dom święta Tet. Przy dźwiękach wietnam-
skiej muzyki odbywa się taniec kolorowego 
smoka podtrzymywanego przez młodzież 
w barwnych strojach.

1.4  Ho Chi Minh w godzinach szczytu.
Podstawowym środkiem lokomocji w Wiet-
namie jest skuter. W 9-milionowym mie-

ście metro jest w trakcie budowy. Niezwykłą 
sztuką jest poruszanie się po Ho Chi Minh, 
a w szczególności w godzinach szczytu. 
Można zdefiniować krótko – zorganizowany 
chaos. To stąd wywodzi się powiedzenie „ale 
Sajgon”. Osoby włączające się do ruchu mają 
pierwszeństwo, zachowuj się tak, abyś był 
widoczny i słyszalny, tj. trąb jak najczęściej, 
a w szczególności gdy zbliżasz się do skrzy-
żowania lub wyprzedzasz. Najważniejsze jest 
wyczucie płynności ruchu. Na skuterach prze-
wozi się prawie wszystko: czteroosobową ro-
dzinę, meble, materiały budowlane, itp.
Przechodzenie przez ulicę, nawet na zielonych 
światłach, jest niezwykłym wyczynem. Wcho-
dząc na ulicę, nie wolno robić kroku wstecz. 
Utrzymuj kontakt wzrokowy z kierowcą zbli-
żającego się pojazdu. Idź z rozwagą do okre-
ślonego celu. Kilka razy udało nam się przejść 
ulicę w godzinach szczytu. Trzeba tu jeszcze 
dodać, że w Wietnamie, pomimo obowiązują-
cego ruchu prawostronnego, część pojazdów 
porusza się ruchem lewostronnym.
Jednak największą frajdę sprawia obserwacja 
poruszającej się po ulicach hałaśliwej kawal-
kady pojazdów.

1.5 Cu Chi – system tuneli podziemnych
Następnego dnia udajemy się do miejscowo-
ści Cu Chi, położonej około 50 km od Ho Chi 
Minh. Zwiedzamy podziemny system kory-
tarzy, łączący przedmieścia Sajgonu z grani-
cą Kambodży. Pierwsze tunele powstawały 
pod koniec lat czterdziestych poprzedniego 
stulecia, podczas I wojny indochińskiej.
Na mocy postanowień Konferencji Genew-
skiej, która odbyła się po przegranej w 1954 r. 
przez Francję bitwy pod Điện Biên Phủ, na-
stąpił podział Wietnamu wzdłuż 17 równoleż-
nika. Część północna Wietnamu przypadła 
komunistom, a południowa ich przeciwni-
kom, wspieranych przez Stany Zjednoczone 
i ich sojuszników. Dążeniem Wietnamu Pół-
nocnego, pod przywództwem Ho Chi Minh, 
było zjednoczenie kraju.
Zwiedzając Co Chi cofamy się do lat 60. i 70. 
poprzedniego stulecia. Ukryty w buszu skan-
sen pozwala zrozumieć nam z jakim poświę-
ceniem i pomysłowością udało się Wietkon-
gowi pokonać armię amerykańską. 
Prowadzenie wojny wietnamskiej wymaga-
ło sprawnego systemu zaopatrzenia. Poprzez 
szlak Ho Chi Minha, przebiegający przez 
Laos i Kambodżę oraz system tuneli pod-
ziemnych o długości ok. 200 km, przerzu-
cano żołnierzy północnowietnamskich, par-
tyzantów Wietkongu, broń, żywność, itp. 
W podziemiach mieściły się m. in.: maga-
zyny żywności i uzbrojenia, mieszkania dla 

żołnierzy i osób cywilnych, prowizorycznie 
szpitale, szkoły, warsztaty, zaplecze socjal-
ne i rozrywkowe. W warsztatach, ze zdobyte-
go uzbrojenia, konstruowano miny, zmyślne 
pułapki, zapadnie, manekiny, a z opon pode-
szwy do butów. System tuneli podziemnych 
umożliwiał prowadzenie wojny z zaskocze-
nia. Stąd nastąpił ostateczny atak na Sajgon.
 
1.6 Tay Ninh – wnętrze świątyni Cao Dai
Z tuneli Cu Chi udajemy się do miejscowości 
Tay Ninh, położonej w pobliżu granicy z Kam-
bodżą. Tu mieści się światowe centrum wyzna-
niowe kaodaizmu. Jest to nowa monoteistycz-
na religia, łącząca chrześcijaństwo, buddyzm, 
konfucjanizm, taoizm. Zawiera również ele-
menty judaizmu i islamu. Powstała w la-
tach dwudziestych XX wieku. Pomysłodawcą 
i twórcą tej współczesnej religii był kierownik 
regionalnej administracji kolonialnej Ngô Văn 
Chiêu, który doznał objawienia boga Cao Dai. 
Religia skupia około 6 mln wyznawców, głów-
nie Wietnamczyków. W swej strukturze zawiera 
stanowiska m.in.: papieża, kardynałów, arcybi-
skupów, biskupów, itd. Kobiety mogą sprawo-
wać stanowiska kościelne, z wyłączeniem pa-
pieża i kardynałów. O tyle jest nam bliska, że do 
grona świętych należy m.in. Maria Skłodow-
ska-Curie. Symbolem kaodaizmu jest umiesz-
czone w trójkącie oko Cao Dai.
Tay Ninh jest odpowiednikiem Watykanu. 
W centrum kompleksu Cao Dai mieści się 
świątynia, wybudowana w latach 1933–1955, 
stanowiąca kompilację różnych architekto-
nicznych stylów sakralnych, min. francuskiej 
katedry, islamskiego meczetu i chińskiej pa-
gody. Świątynie otaczają szerokie place, par-
ki i budynki towarzyszące. 
O godz. 12 rozpoczynają się uroczystości re-
ligijne. W białych szatach gromadzą się wier-
ni kaodaizmu. Przed wejściem do świątyni 
obowiązkowo należy pozostawić buty. Z em-
pory świątyni Cao Dai obserwujemy wnętrze 
świątyni oraz przebieg uroczystości religij-
nych. Zachwyca niezwykle kolorowe wnętrze 
świątyni, ozdobione smokami, wężami, wi-
zerunkami świętych oraz sufitem przedsta-
wiającym niebo. Na jednej z empor świątyni 
przygrywa do mszy wietnamski zespół mu-
zyczny. A nad głównym ołtarzem przygląda 
się oko boga Cao Dai.
Po doznaniach duchowych udajemy się na 
lunch, przygotowany przez zasłużoną kom-
batantkę Wietkongu.
Wracamy do hotelu Ha Hien Signature, 
a wieczorem do odświętnego City Ho Chi 
Minh. Następnego dnia wyprawa do delty 
Mekongu.

Mieczysław Ławer
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Gdy wydawało się, że wybuch wojny 
to już tylko kwestia godzin, Hitler 
ogłosił, że chce w pokojowy spo-

sób rozwiązać spór. Niemiecki MSZ zaczął 
dogadywać się z Anglią. Pomysł rozwią-
zania pokojowego padł na podatny grunt. 
Z inicjatywy Benita Mussoliniego (faszy-
stowskiego wodza we Włoszech) zwołano 
konferencję pokojową w Monachium. Przy-
jechali brytyjski premier Neville Chamber-
lain, francuski Édouard Daladier oraz ini-
cjator spotkania duce Mussolini. Powitał 
ich gospodarz Adolf. 29 września obrado-
wali nad ocaleniem pokoju i następnego 
dnia podpisali układ zwanym później mo-
nachijskim. Czechosłowacja musiała od-
dać sporne tereny III Rzeszy. Co ciekawe, 
zaproszono czechosłowackiego premiera 
Edwarda Beneša, ale tylko po to, żeby po-
wiadomić go o postanowieniach konferen-
cji. Łącznie do III Rzeszy włączono obszar 
29 tysięcy kilometrów kwadratowych z lud-
nością 3,5 miliona, z czego 730 tysięcy sta-
nowili Czesi. Niemcy przejęli również całą 
linię umocnień bez wystrzelenia ani jednego 
pocisku. Opuszczona przez swoich najsil-
niejszych sojuszników Czechosłowacja tzw. 
druga republika stała się krajem całkowicie 
bezbronnym w obliczu ewentualnej wojny.

Haniebne zachowanie najbliższych so-
juszników tłumaczono w Paryżu i Londynie 
niekonsultowaniem ogłoszenia kolejnych 
mobilizacji w Pradze i dążeniem do konflik-
tu. Dodatkowo niemiecka strona ukazywa-
ła Czechów jako prześladowców mniejszo-
ści niemieckiej. Z drugiej strony Brytyjczycy 
i Francuzi byli głusi na wiadomości o anty-
czeskich wystąpieniach, podpaleniach oraz 
atakach w Czechach, podczas których zgi-
nęło ponad 200 Czechów. Co więcej na 
spotkaniach w Berchtesgaden oraz w Bad 
Godesberg Hitler groził Chamberlaino-
wi, wściekał się i lekceważył go. Czy to nie 
jest paradoksalne, że w końcu 30 września 
o 1.30 w nocy podpisano bezprecedensowy 
akt zdrady wobec Czechosłowacji, zaspoka-
jając tym samym wszystkie żądania III Rze-
szy w stosunku do Czechosłowacji?

Dlaczego więc premier Wielkiej Bryta-
nii uległ kanclerzowi III Rzeszy tak szyb-
ko i stosunkowo łatwo? Wyjaśnienia tego 
fenomenu trzeba szukać w wewnętrznych 
sprawach Wielkiej Brytanii. Neville Cham-
berlain pod koniec lat trzydziestych prze-

Dramat na Przełęczy Okraj (część  2)

prowadzał radykalne reformy społeczne 
w swoim kraju przy bardzo dużym oporze 
nawet w swojej konserwatywnej partii. Po-
trzebował sukcesu, aby uciszyć swoich po-
litycznych przeciwników. Tym sukcesem 
miało być uratowanie światowego pokoju 
w Monachium. Wydawało się, że jego po-
lityka appeasementu (z ang. łagodzenia, 
uspokajania) Niemiec przyniosła sukces. Hi-
tler zapowiedział, że przyłączenie Sudetów 
Niemieckich było jego ostatnim roszczeniem. 
Chamberlain triumfował. Przyleciał na pod-
londyńskie lotnisko Heathrow i machał do-
kumentem Traktatu Monachijskiego, krzy-
cząc, że uratował światowy pokój! Brytyjska 

opinia publiczna była zachwycona. W tym 
momencie mógł doprowadzić do przepro-
wadzenia swoich reform, które miały wejść 
w życie 1 września 1939 roku. Wybuch wojny 
spowodował, że tak się nie stało.       

Jest jeszcze jedno wyjaśnienie, dlaczego 
Anglicy ustąpili Berlinowi w sprawie Cze-
chosłowacji. W maju 1938 premier Wiel-
kiej Brytanii wyraził się o Czechosłowakach 
jako ludziach z dolnej półki. Jan Masa-
ryk (minister spraw zagranicznych) nie był 
dłużny, zadzwonił z Londynu do swoje-
go premiera Edwarda Beneša i nie przebie-
rając w słowach, powiedział o Chamberla-
inie: Ten złośliwy stary skurwiel stęsknił się 

Przełęcz Okraj przed wojną. Ze zbiorów Z. Kaniuka

Granica na Przełęczy Okraj. Ze zbiorów Z. Kaniuka
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za lizaniem dupy Adolfa. Już nawet wystawił 
język. Ta stara bestia postradała już zmysły 
z wyjątkiem węchu, którym wyczuwa nazistow-
skie gówno i kręci się dookoła tego. Rozmo-
wa była nagrana przez Niemców, którzy na-
stępnego dnia odtworzyli ją ambasadorowi 
Wielkiej Brytanii w Berlinie. Okazało się, że 
Anglicy znali już jej treść, ponieważ ich wy-
wiad także ją nagrał. Z pewnością ten incy-
dent nie miał decydującego wpływu na po-
stanowienia w Monachium, lecz na pewno 
Czechom nie pomógł.

15 marca 1939 Niemcy bez żadnych konsul-
tacji międzynarodowych zmusili naszych po-
łudniowych sąsiadów do uległości. Prezydent 
Emil Hacha zaszantażowany zbombardowa-
niem Pragi zgodził się na utworzenie nowe-
go państwa pod nazwą Protektorat Czech 
i Moraw. Druga republika przeżyła nieca-
łe 6 miesięcy. Mimo zachowania autono-
micznej administracji de facto był to począ-
tek sześcioletniej okupacji. Czesi poniżani, 
prześladowani musieli pracować na chwałę 
tysiącletniej Rzeszy. Jakikolwiek opór koń-
czył się wywózką do obozu koncentracyjne-
go Theresienstadt (obecnie Terezin).

Protektorat stał się wielkim zapleczem 
przemysłowym dla III Rzeszy. Wyprodu-
kowano w nim około 30% całego uzbroje-
nia dla Wehrmachtu w czasie drugiej woj-
ny światowej.

Karkonosze stały się oazą spokoju i obsza-
rem wypoczynku dla niemieckich żołnierzy 
w czasie wojny. Koniec wojny wszystko zmie-
nił. Jak dotąd spokojni i posłuszni Czesi po 
6 latach okupacji zamienili się w żądnych ze-
msty gwałtowników. W kwietniu i maju 1945 
roku za wycofującym się Wehrmachtem na 
pozostawionym bezpańsko obszarze two-
rzyła się, najczęściej spontanicznie, czecho-
słowacka władza. Jej zbrojnym orężem była 
ochotnicza Gwardia Rewolucyjna, która 
usuwała siłą Niemców z domów, bijąc, ra-
bując, niejednokrotnie gwałcąc i mordując. 

Nie znamy dokładnej liczby zabitych. Oce-
nia się, że było to między 25 a 40 tysięcy 
Niemców. W końcu rząd wydał tzw. Dekre-
ty Beneša, zbiór przepisów sankcjonujący 
wysiedlanie osób, które zrzekły się czecho-
słowackiego obywatelstwa w 1938 roku 
oraz uprawomocnienie wszelkich działań 
Gwardii Rewolucyjnej, co znaczyło zalega-
lizowanie ludobójstwa. Jest to bardzo moc-
ne stwierdzenie, lecz fakty nie pozostawiają 
żadnych złudzeń (w Prostoloptrach rozstrze-
lano ponad 750 mężczyzn w wieku od 13 do 
65 lat, w brneńskim marszu śmierci zginę-
ło ok. 2000 Niemców). Niestety czeska ze-
msta miała miejsce również w Malej Upie. 
Za zabójstwo wachmistrza Eduarda Šima-
na w 1938 roku bez sądu 28 maja 1945 roku 
przed urzędem celnym na granicy rozstrze-
lano 10 Niemców (starostę Hornej Malej 
Upy – Maximiliana Rusa, byłego starostę 
Dolnej Malej Upy – Johanna Taslera, na-
uczyciela Josefa Patzelta oraz mieszkańców 
granicznej osady Augusta Bönscha, Friedi-
cha Buchbergera, Johanna Kirchschlage-
ra, Rudolfa Purmanna, jego siedemnasto-
letniego syna Hermanna oraz jego również 
niepełnoletniego kolegę z Wrocławia).

Do dziś Niemcy z Karkonoszy twierdzą, że 
zostali wypędzeni. Czeska strona uważa, że 
Niemcy zostali wysiedleni zgodnie z prawem. 
Dekrety Beneša nadal pozostają w mocy pra-
wa w Republice Czeskiej. Rany w stosunkach 
niemiecko-czeskich są nadal niezabliźnione. 
Dla Czechów jest to wciąż trudny temat. Nie 
ma tablicy w Malej Upie upamiętniającej tra-
giczne wydarzenie z 28 maja 1945 roku.

Obecnie już mało kto pamięta o tym 
strasznym dramacie w Pomenzich Bo-
udach. Z jednej strony małym w porówna-
niu z ludobójstwem, jakiego ówcześnie do-
świadczył świat. Z drugiej strony każde 
życie jest cenne i warto wspomnieć ofiary 
tych dwóch zbrodni.

Dziś niemymi świadkami tamtych wyda-
rzeń są tylko słupki graniczne i czechosło-
wackie bunkry w pobliżu. Wędrując czer-
wonym szlakiem z Przełęczy Okraj wzdłuż 
granicy, regularnie mijamy pomalowane 
na biało-czerwono słupki graniczne z na-
malowanymi na czarno literkami. Od stro-
ny polskiej jest literka P (oznaczająca polską 
stronę granicy) i odpowiednio po drugiej 
stronie literka C (Czechy). Bliższe spojrze-
nie na kamień spowoduje, że na każdym 
z nich odkryjemy wyryte litery zamalowa-
ne na biało. Po polskiej stronie jest to P oraz 
po drugiej stronie mniejsze ČS (Czechosło-
wacja). Literka P jest jakaś nienaturalnie za 
duża. Okazuje sie, że pierwotnie było to D 

(skrót od Deutschland, czyli Niemcy), po 
1945 roku Polacy wydłubali kreseczkę, aby 
powstała litera P, lecz nie można było zmie-
nić wielkości.

Natomiast, gdy zjeżdża się drogą nr 252 
z Okraju w kierunku Trutnova, kilka kilo-
metrów przed skrzyżowaniem z drogą do 
Pecu pod Śnieżką w przydrożnych zaro-
ślach ukrywają się dwa zaniedbane, zupeł-
nie zapomniane, jak cały wspomniany dra-
mat, małe bunkry przeciwpiechotne.

PS. I gdy wydawało się, że wszystko już 
zostało napisane, historia dopisała mały 
epilog. Mój długoletni sąsiad pan Jan Gie-
rełło zaczepił mnie na klatce schodowej 
i dopowiedział kilka interesujących niezna-
nych w źródłach faktów. Między innymi, 40 
lat po traktacie monachijskim spotkał na-
rzeczoną zabitego celnika Edvarda Šimana. 
Opowiedziała, że jej ukochany nie zginął na 
Przełęczy feralnego dnia w 1938, lecz został 
ranny. Następnie Niemcy przewieźli go do 
jeleniogórskiego Gestapo i tam zmarł. Dru-
ga uzyskana informacja dotyczyła zabitych 
Niemców w 1945 roku. Kiedy zapadła de-
cyzja o budowie nowego urzędu celnego po 
czechosłowackiej stronie ekshumowano cia-
ła pochowane na skarpie góry, gdzie zamie-
rzono prowadzić prace budowlane. Robio-
no w zupełnej tajemnicy w nocy. Jednak ta 
dziwna aktywność naszych południowych 
sąsiadów nie uszła uwadze żołnierzy pilnu-
jących polsko-czechosłowackiej granicy. Do 
dziś nie ujawniono miejsca wiecznego spo-
czynku ofiar z 1945 r.

Grzegorz Schmidt

Niemieckie wojsko wkracza do Czechosłowacji 
po zdradzie monachijskiej w 1938. Źródło – dol-
ny.slask.org.pl

Niemieckie święto na granicy, prawdopodobnie  
związane z przyłączeniem Malej Upy do III Rzeszy 
w 1938. Źródło – dolny.slask.org.pl

Niemy świadek 
– słupek graniczny 
z namalowanym C, 
ale tez widocz-
nym  wyrytym CS
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W dniach 1.07–30.08.2020 r. oso-
by zainteresowane tematy-
ką lawinową mogły oglądać 

moją wystawę pt. „4 stopień zagrożenia 
lawinowego” w „Gościńcu na Starówce” 
w Kowarach, przy ul. 1 Maja 23 z zacho-
waniem wymogów sanitarnych związa-
nych z pandemią COVID-19 (maseczka 
na twarzy i dezynfekcja rąk).

Przy tej okazji warto przypomnieć, że 
w Polsce obowiązuje pięciostopniowa ska-
la zagrożenia lawinowego według EAWS 
(European Avalanche Warning Servi-
ces). Stopnie zagrożenia określono w roz-
porządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz-
nych z dnia 22 grudnia 2011 r. Zgodnie 
z tym aktem prawnym, 4 stopień zagroże-
nia lawinowego występuje, gdy pokrywa 
śnieżna jest słabo związana na większo-
ści stromych stoków, na których wyzwo-
lenie lawiny jest prawdopodobne już przy 

małym obciążeniu dodatkowym. Możliwe 
jest również samoistne schodzenie dużych 
i bardzo dużych lawin śnieżnych.

W naszym kraju 4 stopień zagrożenia 
lawinowego dotyczy praktycznie tylko 
Tatr. W Karkonoszach ogłaszano go dla 
czeskiej części tych gór: w styczniu 2002, 
w lutym 2006, w lutym 2009, w lutym 
2012. Ostatnio 4 stopień zagrożenia la-
winowego obowiązywał w czeskiej części 
Karkonoszy w styczniu 2019 roku. W tym 
czasie po polskiej stronie GOPR ogłosił 
3  stopień. Zimą 2018/2019 udało mi się 
odwiedzić Karkonosze i przeprowadzić 
badania terenowe, aby udokumentować 
panującą tam sytuację.

Fotografie zaprezentowałem na wysta-
wie pt. „4 stopień zagrożenia lawinowego”, 
która była kontynuacją moich ekspozy-
cji „Sudety zimą” i „Najniebezpieczniej-
sze miejsca w Karkonoszach” z lat 2017 

4 stopień zagrożenia lawinowego
i 2019. Na wystawie można było zobaczyć 
miejsca zagrożone występowaniem lawin 
śnieżnych znajdujące się zarówno po pol-
skiej, jak i po czeskiej stronie Karkonoszy 
takie jak Obří důl, Dlouhý důl, Biały Jar, 
Kocioł Małego Stawu, Labský důl, Śnież-
ne Kotły, Důl Bílého Labe, Modrý důl, 
Kocioł Łomniczki, Szrenicki Kocioł czy 
Kocioł Wielkiego Stawu.

Warto przypomnieć, że w Karkonoszach 
w latach 1655–2019 odnotowałem 97 la-
win, w tym 76 śnieżnych zdarzeń lawino-
wych, w wyniku których zabici i poszko-
dowani zostali ludzie oraz zwierzęta – psy 
i bydło. Łączna liczba zabitych wyniosła 
100, zaś poszkodowanych – 166.

Tekst i zdjęcia: 
dr hab. Zbigniew N. Piepiora, 

prof. UPWr
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POEZJA KOWARSKA
KATARZYNA TRETALSKA cd.

Jeśli ktoś nie dotarł do poprzedniego Kuriera Kowarskiego, 
gdzie publikowaliśmy już wiersze Pani Katarzyny, to przed-
stawiamy ją jeszcze raz. Kowarzanka od urodzenia, z ma-
łymi przerwami na podróże po Europie. W wolnych chwi-
lach, a nie ma ich w nadmiarze (mama wychowująca dwójkę 
dzieci), pisze wiersze albo czyta. Interesuje się psychologią, 
w szczególności  jungowską. Często pomaga znajomym od-
naleźć klucze do ich snów. Tak, sny i ich interpretacja, to jej 
kolejna pasja. 

„Na Noc kupały”

Zamieniam świat na ciebie

kiedy

z tobą wymieniam energie

kiedy

przypomnę gwiazdom o miłości

lecz

nie wspomnę słowem o smutku

który wciąż za mną pędził,

wtedy nie było przy mnie ciebie

Istniałeś w snach, przeczuciach

telepatii myśli, błądzeniu wiatru

który był twoim dotykiem.

W piosenkach poruszał nas taniec

nocny taniec, odwieczny, w rytuałach

i wspólnej inicjacji początku

Początku, który stał się końcem

naszych poprzednich istnień.

Nie ma miłości bez wyrzeczeń

bez iskry palącej od środka, która

przynosi rozkosz i ból jednocześnie

Szamańskie spalenie przeszłości

zgrilowane w palącym słońcu

przyniosło uwolnienie oraz

powiew świeżej emocji i łzy

Ucieczka przed sobą dzisiaj i wczoraj

ucieczką będzie też jutro

nadzieja w sercu przebita włócznią

niczym rozkosz na pustyni niebytu

i te

dwa maleńkie ziarnka piasku

dwie dusze wiecznością złączone

pomostem związane w światłości

w karmicznym uścisku, który nie puści

Jesteś w mym sercu wojownikiem

księżycową tetradą i burzycielem

Aniołem ze światłem w dłoniach

muzykiem, samą emocją, iluzją

i mną wspólnie

Czekam na objawienie

siebie w tobie.

„Fraiero/Stupid girl”

Palą mnie oczy, płonie też twarz

palące uczucie gaśnie

zgasł tamten świat

odrodziło się nowe życie

wdzięczne i radosne

żadnych posągów więcej

liczy się serce i jego

miarowe bicie

stuk puk

puk puk

kocham cię, Ty moje nowe uczucie!

„poczwarka”

Oblepiam się kokonem motyla

Zalepiam dziurę samotności

Najpierw myśląc o tobie

A potem goryczą nietrwania

Bez skrzydeł grzęznąc w ziemi i

Bez kolorów tęczy, marazm odganiam

Budząc w sobie natchnienia

Wielkie myśli osnute snami

Przewijane szpulkami ciszy

Wysnuwam z nich marzenia

Pragnienia zatapiane w trawie

Niczym statki na oceanie

Chęci pełne, miłości i słonecznych

Bajkowych zdarzeń, trwam tak

W kokonie przyszyta

Zawieszona wśród błyskotek

Nieistniejących prawie, ja cała

Skrzydlaty dzionek tworzę

Przybrany barwą powstającego motyla.
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„Syreni śpiew fałszuje”

Po co mam nic?

wszystko jest w mroku

oddalam się cichutko

odpływam w inną stronę

z nową załogą, na większe morze

na mniej znane gdyby

z dala od was

odpalam racę

daję się porwać niebytowi

piszę z natchnienia, dla ciebie

nie rozumiem siebie, ani świata

nie znam tu nikogo, lecz każdego kocham

„Hekate Trivia”

W jednej myśli

Trzy istnienia

W jednym słowie

Trzy znaczenia

W jednej duszy

Trzy marzenia

W jednym sercu

Trzy pragnienia

W mojej głowie

Magia zniewolenia

„W deszczowym klimacie”

przed burzą zamęt na niebie

po burzy lepiej smakuje świat

oddycham kroplą deszczu

wciągam zapach tego dnia

po burzy

oczyszczenia smak

kamienie mniej szeleszczą

i bardziej słodka ja

„Siła z chmur”

W anielskich strugach kąpany dzień

W ich włosach splątana moja moc

Anielskie oczy od rana po zmierzch

I te anielskie sny noc w noc

Czym jego wsparcie dla mnie jest?

Aniołem?

Tobą?

„O tęsknocie”

Pod powiekami zamykam dzień

Na nowy zaczekam do jutra

Pod osłoną nocy zapomnę

O dzisiejszej tęsknocie

Jak rzęsę zgubioną na policzku

Strzepnę z siebie dzisiejszy smutek

Tak, będę radosna, jutro

Bo dziś już czasu szkoda

Rzęsisty smutek z wczoraj

Zamknę w szkatułce

Niech przypomina mi o tym

O tym co mnie przeraża

O czym pragnę zapomnieć

Na co brak nawet słów

O tęsknocie

„Znów tęsknię”

Tęsknotę wiatr przywiał

Razem z cała miłością

Od ciebie

Pooddychałam nią

Wciągnęłam w płuca mocno

Czuję tak silnie, ciebie

Dreszcze po ciele

Niczym prąd

Tęsknotę, wiatr przywiał

Do mnie

Zabrzmiała wczoraj echem

Wśród liści

„Kolaż z myśli”

Sklejam układankę z dzisiaj

Bo wczoraj umknęło w wietrze

A we włosach nowość pomyka

Sklejam twe słowa w całość

Dla mnie zrozumiałą i jasną

Sklejam życie z niczego

Tak tworzę Ciebie, w marzeniach

Na jawie istniejesz prawdziwie

I bardziej

Obok wspomnienia z niedawna

Nimi zalepiam codzienność

Tęsknię i wierzę w nas

Choćby tylko w snach, istniej


