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Gazeta Kowarska

WSTĘPNIAK

Szanowni Czytelnicy, ten numer jest 
specyficzny, bo w związku z pandemią 
i kolejnymi obostrzeniami zdecydowa-
liśmy się wydać go jakby „w dwóch tu-
rach”. Przed świętami ukaże się wersja 
elektroniczna z kolorowymi zdjęciami 
i z bezpośrednimi linkami do materia-
łów filmowych, o których piszemy. A po 
9 kwietnia, jeśli sytuacja się poprawi, 
w kioskach ukaże się wersja papierowa, 
w nakładzie 1000 sztuk. W tradycyjnym 
wydaniu umieścimy kody QR, które będą 
odnośnikami do materiałów filmowych. 
Wystarczy za pomocą aplikacji w smart-
fonie zeskanować kod i otworzy się lin-
kowana strona internetowa.  
A o czym w tym numerze? Będzie o na-
szych kowarskich teatralnych działa-
niach, które mają zasięg ogólnopolski. 
Będzie o współpracy z miastem partner-
skim, trochę wspomnień o linii kolejowej 
i schronisku na Przełęczy Kowarskiej, 
o projektach realizowanych w naszym 
mieście i wywiadach w Arce Karkono-
szy, nie zabraknie też felietonu. Bardzo 
dziękuję wszystkim autorom za teksty, 
a Was zapraszam do lektury.
W imieniu całej Redakcji życzę Państwu 
zdrowych i wesołych Świąt.

Dariusz Kaliński
red. naczelny

Dni Kultury Youtube 2021 to największe teatralne 
wydarzewnie internetowe zaplanowane w tym 
roku. Udział w nim wzięło 30 teatrów z Polski.

Wśród takich tuzów teatru jak Teatr Capiotol z Warszawy, Kabaret MUMIO, Studio 
Buffo, Teatr Wielki Opera Narodowa, znalazł się działający przy kowarskim domu 
kultury Teatr Ucieczkowy ze spektaklem „Napromieniowany raj – wizja lokalna”. 
Jest to filmowa realizacja sztuki autorstwa Jarosława Szczyżowskiego pod tym  
samym tytułem wyreżyserowana przez Piotra Jędrzejasa. Spektakl to lekko surreali-
styczna opowieść o kowarskich zakładach R1, podejmująca dyskurs z idealistyczną 
wizją kowarskich kopalni uranu często prezentowaną np. podczas kowarskich Bar-
bórek. Producentami filmowej wersji są Teatr Ucieczkowy i Miejski Ośrodek Kultury 
w Kowarach. Realizację sfinansowano z grantu przyznanego przez Związek Cyfro-
wa Polska i Youtube. Spektakl można było oglądać przez tydzień. Miał ponad 3 tys. 
wyświetleń. O Teatrze Ucieczkowym przeczytacie na stronach 8 – 11.

FESTIWAL TEATRALNY  
Z KOWARSKIM AKCENTEM

Prezes Związku Cyfrowa Polska osobiście przyjechał, aby wręczyć wyróżnienie aktorom Teatru Ucieczkowego

Galeria Józefa 
Gielniaka w SP3
Po feriach uczniowie klas młodszych 
powrócili do szkolnych ławek. W SP 3 
w Kowarach czekała na nich nie lada nie-
spodzianka. Przy budynku powstała „Ga-
leria na powietrzu im. Józefa Gielniaka”. 
Są nowe ławeczki, rzeźby, posadzono 
rośliny i zamontowano tablice informa-
cyjne. Projekt został zrealizowany przez 
działające przy szkole Stowarzyszenie 
Przyjazna Trójka.

Nina Kosowska, Członek Zarządu Stowarzyszenia 
Przyjazna Trójka – pomysłodawczyni projektu
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Nowa biblioteka na Wojkowie
Jest już nowa siedziba filii biblioteki na Wojkowie. W styczniu 

nastąpiło uroczyste otwarcie pomieszczeń, których remont 

kosztował prawie 180 tys. złotych. Można już odwiedzać 70 me-

trów kwadratowych nowoczesnych wnętrz, na które mieszkań-

cy Wojkowa dość długo oczekiwali.

Biblioteka dostępna jest w poniedziałki od godziny 10 do 12 

i środy od godziny 15 do 17. Do 9 kwietnia, zgodnie z rozporzą-

dzeniem, biblioteka jest zamknięta.

Mimo pandemii kowarska sekcja Karate Shotokan rozwija 
się bardzo prężnie. Pod koniec marca odbył się egzamin na 
stopnie szkoleniowe, w którym uczestniczyło ponad dwa-
dzieścia osób. Klub otrzymał też ostatnio kilka zacnych wy-
różnień. Główny trener kowarskiej sekcji Czesław Trzeciak 
został trenerem roku w plebiscycie Nowin Jeleniogórskich. 
Trenuje karate od roku 1978, jest posiadaczem 5. DAN-a. Wy-
szkolił wielu zawodników, którzy później osiągali liczne spor-
towe sukcesy, zdobywali medale na ogólnopolskich i między-
narodowych imprezach.

Figura Nepomucena 
zdemontowana

Most nad Jedlicą już jakiś czas temu zo-
stał zamknięty dla ruchu samochodo-
wego. W marcu tego roku pojawiły się 
zagrażające bezpieczeństwu ubytki i zo-
stał on całkowicie wyłączony z ruchu. 
Najcenniejszym elementem tego zabyt-
kowego mostu jest piaskowcowa figu-
ra Jana Nepomucena z 1725 roku usado-
wiona na murku. Figura została zdjęta 
i zabezpieczona na terenie kowarskiej 
parafii. Urząd Miejski przygotowuje do-
kumentację remontową mostu, która ma 
być gotowa w drugiej połowie roku. Jak 
długo będziemy czekać na naprawę, za-
leży od wyników ekspertyz i od ilości po-
trzebnych na remont pieniędzy.

Czujnik smogu na kowarskim ratuszu
Od początku roku w naszym mieście znajduje się czujnik jakości po-

wietrza, który mierzy liczbę PM (Particulare Matter), czyli cząstecz-

ki pyłu zawieszonego w powietrzu o średnicy 2,5 i 10 μm. Wynik po-

miaru można obserwować na stronie kowary.pl w zakładce „Jakość 

powietrza”. Smog nie jest teorią spiskową, wymyśloną przez produ-

centów czujników i maseczek. Informacja o jakości powietrza jest 

naszym prawem. Korzystajmy z niego mądrze.

Adam Walesiak

Dotacje na wymianę pieców
Dla tych, którzy mają na względzie zdrowie swoje i mieszkań-

ców, a nie wymienili jeszcze ogrzewania na ekologiczne, mamy 

dobrą wiadomość.

Dostępne są pieniądze z Programu Czyste Powietrze prowadzo-

nego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. W ramach 

programu można uzyskać dofinansowanie rzędu 37 tys. złotych, 

a wypełnienie wniosku ma być znacznie prostsze niż rok temu. 

Bliższe informacje można uzyskać na kowarskiej stronie inter-

netowej lub w Wojewódzkim Funduszu na stronie:

www.wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze.

Demontaż figury

KOWARSKIE
Czesław Trzeciak – 5 DAN i Janusz Piepiora 8 DAN

Wskaźniki pomiaru dostępne na www.kowary.pl

KARATE
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W gabinecie 
Pani Burmistrz

Szanowni Państwo, w tym numerze przedstawię Wam kilka suchych in-

formacji dotyczących projektów, jakie realizujemy ze środków zewnętrz-

nych. Mimo pandemii Urząd Miasta ciągle pracuje, dużo się dzieje i cią-

gle składa nowe wnioski o dofinansowanie. 

Właśnie otrzymaliśmy dofinansowanie z DUW w ramach projektu „Po-

prawa jakości świadczenia i rozwój usług turystycznych poprzez przebu-

dowę parkingów, drogi i chodników w gminie Kowary” przyznano nam 

1.321.750,63 PLN. Jest to 100% wartości projektu. W ramach tych pienię-

dzy wykonamy następujące inwestycje, które, mam nadzieję, umilą życie 

naszym mieszkańcom.

• Przebudowa istniejącego parkingu przy ul. Ogrodowej, powstanie  

 16 miejsc postojowych, jezdnia manewrowa, zjazd, chodniki;

•  Przebudowa parkingu przy ul. Karkonoskiej przy Parku,  

 powstanie 12 miejsc postojowych w tym 2 dla NSP;

•  Zagospodarowanie terenu przy ul. Jagiellońskiej, przebudowa  

 fragmentu drogi wraz z ciągami pieszymi oraz budowa 39 miejsc  

 postojowych w tym 2 dla NSP. Termin realizacji: 04.2021 – 11.202

Ponadto Wydział Rozwoju Miasta prowadzi następujące projekty dofi-

nansowane ze środków zewnętrznych.

1) „Nowoczesna Edukacja – pomysł na rozwój Gminy Kowary”, Beneficjen-

tem projektu jest Gmina Miejska Kowary. Projektem objęci są uczniowie 

i nauczyciele kowarskich szkół: SP1 SP 3 i ZSO. Dofinansowanie otrzyma-

no na organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, organizację zajęć 

rozszerzających podstawę programową, organizację kółek zainteresowań 

rozwijających uzdolnienia uczniów, organizację zajęć w formie ekspery-

mentu, organizację doradztwa i opieki PP, w tym dla uczniów o specjal-

nych potrzebach edukacyjnych, podniesienie kompetencji i kwalifikacji 

zawodowych nauczycieli, wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycz-

nej szkół w sprzęt i materiały. Termin realizacji projektu: 01.2021 – 12.2022. 

Wartość całkowita projektu: 1 869 215,90 zł. Wysokość otrzymanej dota-

cji:  1 663 190,98 zł (88,98%)

2) „Współpraca generacji  Vrchlabi i Kowary”, obejmie swym zasięgiem 

uczniów ZSO, Szkołę Branżową oraz Seniorów z Kowar. Partnerem pro-

jektu jest Miasto Vrchlabi. Projekt będzie polegał na zorganizowaniu 6 –8 

spotkań-wyjazdów do siebie nawzajem w celu wymiany doświadczeń, po-

znania kraju sąsiada, zajęcia edukacyjne, sportowe, wspólne śpiewanie. 

Planowana realizacja projektu 05.2021 – 04.2022r. Całkowity koszt projek-

tu: 17 076,66 euro, dofinansowanie 90%.

3) „Poprzez Wenecję Karkonoszy do Kowarskiego Ratusza”. Projekt bę-

dzie realizowany przy współpracy miasta partnerskiego Vrchlabi. Projekt 

ma na celu udostępnienie nowej ścieżki spacerowo-turystycznej z tema-

tycznymi mostkami, poświęconej rzemiosłu dawnemu w Kowarach. Trasa 

będzie wiodła wzdłuż rzeki Jedlicy ul. Stanisława Staszica i Ludwika Waryń-

skiego. Ścieżka będzie rozpoczynać się od Mostka Złotnika (przy ul. Staszi-

ca 10). Zadania przewidziane w projekcie to: remont Mostka Herbowego 

i Mostka Młynarza. Ponadto nastąpi ozdobienie 5 mostków w metalopla-

stykę:  4 szyldy z nazwą mostka i elementem charakterystycznym dla po-

szczególnych zawodów rzemieślniczych oraz herby Kowar zmieniające się 

na przestrzeni dziejów na mostku Herbowym. Przewiduje się postawienie 

5 tabliczek informacyjno – promocyjnych, przy mostkach tematycznych 

z opisem kowarskiej historii starych zawodów i rzemiosł. Całkowity koszt 

projektu: 27 888,27 euro (125 497,22 zł), dofinansowanie 90%. Przewidywa-

ny termin realizacji: 01.05.2021 – 30.04.2022

4) „Odkrywanie Polsko–Niemieckich Tradycji Piwowarskich”. Partnerem 

projektu jest Zeitsprung Zittau gemeinnutzige GmbH z Zittau. Realiza-

cja projektu: 10.2019–12.2021. W ramach projektu wyremontowano Filię 

Biblioteki Miejskiej na Wojkowie, w której funkcjonuje Centrum Wiedzy 

o Browarnictwie. Filia została wyposażona w nowe meble i urządzenia 

biurowo-gospodarcze zainstalowano system wystawienniczy wraz z wy-

stawą poświęconą dawnym obiektom noclegowo-gastronomicznym Ko-

war. Dobiegł końca remont miejsca wystawienniczego i przynależnego sa-

nitariatu w Domu Tradycji. Trwa urządzanie Mini Muzeum Piwowarstwa 

w Domu Tradycji. Zostały wydane materiały promocyjne takie jak wido-

kówki, broszura i album „Kowary i Zittau dawniej i dziś”. Trwa przygoto-

wanie filmu promocyjnego o tradycjach piwowarskich Kowar i Zittau. Zo-

stało odnowione źródełko Jola na Wojkowie, przy Filii biblioteki została 

postawiona ława rzeźbiona z piwowarem a przed Domem Tradycji rzeź-

ba – odlew piwowara. Przy Filii Biblioteki Miejskiej zostały postawione ta-

blice promocyjno-inforamcyjne oraz głaz z wygrawerowanym napisem. 

Trwa przygotowywanie uroczystych otwarć obu obiektów, warsztatów, 

spotkań informacyjno-promocyjnych i prezentacji w wersji on-line. Cał-

kowita wartość projektu GMK wynosi: 151 841,04 Euro. Dofinansowanie 

projektu do 85%.

5) „Okrywanie na nowo walorów kulturowych i historycznych Kowar i cze-

sko-polskiego pogranicza”. Partnerem projektu jest miasto Vrchlabi. Cał-

kowita wartość projektu wynosi 25 724,47 Euro. Dofinansowanie wyniesie 

90%. Realizacja od 01.04.2020 do 30.09.2021 W ramach projektu zagospo-

darowano teren przy ul. Wiejskiej koło wiaduktu kolejowego. Powstało 

miejsce przystankowe, położone przy szlakach niebieskim i zielonym, bie-

gnących z centrum Kowar koło Kapliczki św. Anny w kierunku Uroczyska 

i Wodospadu Piszczaka. Postawiono wyposażenie terenu – elementy be-

tonowe małej architektury; tj. miejsce na grilla, stoły z ławkami, stojak na 

rowery, kosze na śmieci oraz tablice informacyjno-promocyjne dot. histo-

rii Kowar i Vrchlabi. Trwa przygotowywanie ulotek promocyjnych i krót-

kiego filmu o projekcie oraz uroczystego otwarcia połączonego ze space-

rem wzdłuż szlaku turystycznego w wersji on-line.

6) Trwa realizacja projektu „Dobra pora na aktywne i edukacyjne życie 

Seniora w Kowarach”. Projekt zapewniający funkcjonowanie Edukacyj-

nego Klubu Seniora oraz pokrywający koszty utrzymania i obsługi klubu. 

Beneficjentem jest Gmina Miejska Kowary a realizatorem projektu jest 

MOPS. Dla min. 20 członków klubu przewidziano różnego rodzaju zajęcia 

edukacyjne, ruchowe i ogólnorozwojowe, wyjazdy, spotkania okoliczno-

ściowe, transport klubowiczów na zajęcia. Realizacja projektu: 12.2019 – 

12.2022. Całkowita wartość projektu wynosi 745 770,46 zł, dofinansowa-

nie projektu 95%. 

7) „Wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej nr 3 im. Józefa Giel-

niaka w Kowarach”. Beneficjentem projektu jest Fundacja Edukacji Przed-

szkolnej. Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczo-

wych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz 

rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjal-

nymi potrzebami edukacyjnymi, a także podniesienie kwalifikacji nauczy-

cieli. W ramach projektu SP3 otrzyma również wyposażenie w sprzęt IT 

sali komputerowej oraz wyposażenie pracowni geograficznej. Termin re-

alizacji projektu: 01.2019 r. – 06.2021 r. Całkowita wartość projektu wyno-

si: 419 184,00 PLN. Dofinansowanie projektu wynosi 90%. 

8) „Kowarskie Stragany – jarmark produktu lokalnego w krainie Ducha 

Gór”, którego beneficjentem jest Stowarzyszenie Miłośników Kowar. Po-

lega na organizacji cyklicznych – trzech jarmarków produktów lokalnych 
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PORADNIA GINEKOLOGICZNA (NFZ)
Kowary, Zamkowa 5 – budynek MOPS

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

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

bezpłatnie, pełny zakres usług w ramach NFZ

R E K L A M A

w Kowarach w okresie wakacyjnym. Projekt jest o wartości 30 tys. zł , do-

finansowanie - 100%. Jest to projekt grantowy realizowany poprzez LGD 

Partnerstwo Ducha Gór. Realizacja 06-09.2021 

9) „Wenecja Karkonoszy – Kwiatowy Festiwal Ducha Gór”, którego be-

neficjentem jest Stowarzyszenie Eurojedynka. Będzie to organizacja 

festiwalu, który będzie poprzedzony ukwieceniem 8 mostów na Jedlicy 

w centrum Kowar, angażując w to działanie mieszkańców miasta. Pro-

jekt o wartości 30 tys. zł, dofinansowanie – 100%. Projekt grantowy re-

alizowany poprzez LGD Partnerstwo Ducha Gór. Realizacja od 03.2021 do 

07.06.2021 (festyn – finał).

Jesteśmy też na etapie oceny wielu złożonych przez nas wniosków i cze-

kamy na rozstrzygnięcia. O wynikach będę Państwa informować.

Z poważenim Elżbieta Zakrzewska

22 lata oficjalnej współpracy 
partnerskiej Kowar 
z Kamieniem Pomorskim
W bieżącym roku upłyną już 22 lata od podpisania oficjalnej umowy part-

nerskiej pomiędzy miastami Kowary i Kamień Pomorski. Dokument part-

nerstwa sygnowano dnia 28 lipca 1999r. w Kowarach; ze strony naszego 

miasta umowę zawarł Burmistrz T. Bierowski, ze strony Kamienia Pomor-

skiego śp. Burmistrz Ryszard Woźniak.

Współpraca pomiędzy przedstawicielami obu miast datuje się jednak na 

okres znacznie wcześniejszy niż zawarcie oficjalnej umowy. Na początku 

lat 90. nieżyjący już architekt Marek Wiatrowski oraz sensei Janusz Piepio-

ra nawiązali współpracę z Andrzejem Jędrzejewskim z Kamienia Pomor-

skiego, będącym również fascynatem karate, stylu Shotokan. W roku 1995 

pierwszy wakacyjny wyjazd kowarskich karateków do naszego partner-

skiego miasta zorganizował Dariusz Rajkowski - trener karate i późniejszy 

burmistrz. Kolejne przyjazdy na organizowane seminaria z sensei Kenne-

them Funakoshi, odbywające się corocznie w Kowarach, powodowały in-

tensyfikację spotkań mieszkańców Kowar i Kamienia Pomorskiego, które 

od tamtych lat mają miejsce w różnych grupach do dziś. 

Współpraca z Kamieniem Pomorskim bierze swój początek z przyjaźni 

i wspólnych zainteresowań mieszkańców obu gmin, które, mimo że na róż-

nych krańcach Polski, są jednak do siebie podobne, a walorami turystycz-

nymi tylko się uzupełniają. 

Warto tu nadmienić, że Kowary, będące miastem borykającym się wów-

czas ze sporymi problemami transformacji gospodarczej, jako jedne 

z pierwszych ruszyły ze znaczną pomocą materialną dla Kamienia Pomor-

skiego podczas ogromnej tragedii, jaka tam miała miejsce w wyniku poża-

ru hotelu socjalnego, o której donosiły media o zasięgu ogólnokrajowym. 

Podejmowane wspólne inicjatywy obejmują głównie obszar kultury 

i sportu; i tak warto w tym miejscu przywołać wydarzenia takie jak: obo-

zy turystyczne i sportowe dzieci i młodzieży na terenie obu miast (kara-

te, piłka nożna), turnieje karate, udziały w Festiwalu Współczesnej Kultu-

ry Ludowej w Kamieniu Pomorskim oraz w Festiwalach Muzyki Organowej 

i Kameralnej, wystawy artystów: śp. Juliana Przewłockiego, Romana Try-

hubczaka, Marii Horoszkiewicz – Cioroch, Stanisława Motyki, Jana i Miro-

sława Iwaszczyszynów, wystawę kolekcjonerską Mirosława Góreckiego.

Dzieci mają okazję odbywać letnie wycieczki z Kowar do Powiatu Kamień-

skiego i na Wyspę Wolin, połączone z żeglowaniem po Zalewie Kamień-

skim, a z drugiej strony mieszkańcy Kamienia Pomorskiego biorą udział 

w zjazdach saniami rogatymi w Kowarach.

Oba miasta wspólnie promowały się na targach turystycznych w Jele-

niej Górze, aktywna jest też współpraca i wymiana doświadczeń służb 

ratowniczych.

Na przestrzeni wielu lat swój ceny wkład w rozwój współpracy, poza oso-

bami oficjalnie sprawującymi funkcję włodarzy obu miast, wniosło wie-

lu mieszkańców i innych życzliwie ustosunkowanych osób, do grona któ-

rych należą m.in: wspomniany śp. Marek Wiatrowski, śp. Roman Słomski, 

śp. Zdzisław Parkitny, Janusz Piepiora, Dariusz Kaliński, Ryszard Dwornik, 

Paweł Piepiora, ks. Dariusz Żarkowski, Wanda Jędrzejewska, Alicja Buknap, 

Elżbieta Kucharska, Jan Kurowski, Władysław Kowalski, śp. Leszek Drew-

niak, Wacław Antoniak, Artur Balazs, Mieczysław Morawski, Zbigniew Pie-

piora,  Jacek Jaworski, śp. Marian Zubowicz, Bartosz Lipiński, Henryk By-

siak, Wiesław Dzierżba, śp. Jacek Włodyga, Jerzy Mańczak, Anna Cieślar.

Zapraszamy mieszkańców Kowar i Kamienia Pomorskiego do podziele-

nia się swoimi wspomnieniami zawierającymi watki współpracy naszych 

miast. Forma dowolna.  Może być śmiesznie, sentymentalnie, poetycko. 

A może macie jakieś zdjęcia?  Chętnych do podzielenia się zapraszamy do 

kontaktu: kowary.mok@gmail.com lub tel. 601 473 444.

Michał Pezda
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Gdy już po raz trzeci pozostajemy zamknięci dla 

naszych czytelników, co oczywiście przyjmujemy 

ze zrozumieniem, zaczynamy reorganizację w na-

szej wypożyczalni. Udało nam się pozyskać dodat-

kowe pomieszczenie na niewielki magazyn, dlatego wynosimy do niego rzadziej wypoży-

czane egzemplarze. W kowarskiej bibliotece wymieniamy część starych regałów na nieco 

nowsze modele, pozbyłyśmy się też stosów książek umieszczonych na nich tak wysoko, 

że trudno było nam po nie sięgnąć. Cały czas ubytkujemy zniszczone egzemplarze, szy-

kując miejsce pod następne nowości. Wkrótce będzie u nas nieco luźniej i przestronniej.

Czas zamknięcia wykorzystujemy również na dokończenie prac w nowej siedzibie filii na 

Wojkowie. Wkrótce nasz dzielny Pan Informatyk podłączy wszystkie potrzebne sprzęty 

i zaczniemy katalogować wojkowskie zbiory, aby w niedalekiej przyszłości zacząć również 

tam wypożyczać książki przy użyciu komputerowego systemu bibliotecznego.

Aktualne obostrzenia epidemiologiczne obowiązują nas do 9 kwietnia 2021 roku. Prosi-

my o śledzenie naszej strony www.mbpkowary.pl i profilu na facebooku, gdzie zamieści-

my informacje o sposobie dalszego funkcjonowania biblioteki.

W tym roku atrakcje przygotowane przez dom kultury można było znaleźć na 

https://www.facebook.com/mokkowary

i kanale You Tube 

https://www.youtube.com/channel/UCgxxPkwW6twFbhE1t_Cpgpg/videos

Przez całe ferie ukazywały się materiały filmowe w cyklu Jesteśmy z Wami 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3Xpe5_H3IUVAeD0KGPsDALJZtEz0T8S

Były spotkania z panią pedagog Ka-

tarzyną Kopczyńska oraz panią psy-

cholog Marleną Put, które w fachowy 

sposób tłumaczyły, jak poradzić sobie 

z izolacją i towarzyszącymi jej emocja-

mi. Była wizyta w kowarskim Komisa-

riacie Policji i rozmowa z komendan-

tem Włodzimierzem Chmielem. Dzieci 

mogły uczestniczyć też w zajęciach kre-

atywnych prowadzonych przez panią 

Ninę Mateńko oraz muzycznych spo-

tkaniach z panem Robertem Oskulskim.

Do uprawiania sportu i trzymania for-

my zachęcał pan Paweł Krażewski wraz 

ze swoim synem, Borysem. Do tańca zapraszała pani Karolina Szybiak – podczas spotkań 

z nią można było nauczyć się prostych układów i po prostu zrelaksować się bez wycho-

dzenia z domu.

W ramach cyklu Jesteśmy z Wami zrealizowany został też Krótki Kurs Fotografii Wujka 

Fotona. Wiedzą i doświadczeniem dzielił się z widzami pan Wojtek Miatkowski, znany 

jeleniogórski fotografik. Kurs składa się z pięciu odcinków i jest dostępny na kanale You 

Tube MOK Kowary:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3Xpe5_H3IUNtduTH0vT5f32S73qusC_

Zachęcamy do korzystania. Każdy znajdzie tam coś dla siebie, nawet jeśli zdjęcia robi 

tylko komórką.

W sieci nic nie ginie, więc wszystkie wspomniane materiały filmowe można wciąż ogla-

dać. Zapraszamy serdecznie i wciąż jesteśmy z Wami.  

MOK Kowary

Teatr w czasach 
zarazy

Nic dwa razy oraz Poetyckie Aktualności 

to cykle poetycko-muzyczne zrealizowane 

przez kowarski Teatr 55 w ostatnich miesią-

cach. Pierwszy poświęcony jest przyjacie-

lowi zespołu, Darkowi Jezierskiemu, który 

odszedł w zeszłym roku. Drugi to próba sce-

nicznego odczytania tekstów wybitnych 

polskich poetów.

Poezja lubi muzykę, a tak się szczęśliwie skła-

da, że do zespołu Tetaru 55 dołączyły osoby 

zawodowo i amatorsko muzykujące. Joan-

na Kamińska jest skrzypaczką w Filharmonii 

Dolnoślaskiej w Jeleniej Górze, Tomek Wosz-

czó Furs to wokalista i gitarzysta, Darek Mas-

sa Kawecki jest basistą, gra na harmonijkach 

ustnych. To ta trójka zajęła się opracowa-

niem muzycznym przedsięwzięcia.

Cykl Nic dwa razy powstał na podstawie 

poezji Wisławy Szymborskiej, wszystkie 

części zostały nagrane w siedzibie Stowa-

rzyszenia Miłośników Kowar. Klimatyczne 

wnętrza SMK posłużyły za scenografię tego 

teatralnego wydarzenia.

Poetyckie Aktualności zostały zrealizowa-

ne na scenie Miejskiego Ośrodka Kultu-

ry, a materiałem literackim projektu były 

utwory Tuwima, Miłosza i Herberta.

W obu cyklach wystapili aktorzy Teatru 55: 

Danuta Bunij, Bogumiła Donhefner, Tomasz 

Woszczó Furs, Joanna Kamińska, Dariusz 

Massa Kawecki, Ema Siemieniec oraz Da-

ria Skiermańska.

Za kamerami stanął Darek Kaliński i Woj-

tek Miatkowski, którzy też materiał zmon-

towali. Całość koordynowała i reżyserowa-

ła Agnieszka Jakubik.

Zapraszamy do obejrzenia obu cykli na ka-

nale You Tube MOK Kowary https://www.

youtube.com/playlist?list=PLm3Xpe5_

H3IUjFSrKmT0ZXBZz0NoGUOXw

Dziękujemy Pani Gabrieli Kolaszt i wszystkim 

Członkom Stowarzyszenia Miłośników Ko-

war za pomoc w realizacji cyklu Nic dwa razy.

Teatr 55 i MOK Kowary

Teatr 55 ciągle ćwiczy 

Gazeta Kowarska / KULTURA

Ferie 
w sieci

Sytuacja związana z pandemią nie 
pozwoliła na organizację tradycyjnych 
Ferii z Kulturą. Udało się jednak 
stworzyć propozycję dla dzieci i mło-
dzieży na zimową przerwę w nauce. 

Wujek Foton i Pola nauczą Was podstaw fotografii na kursie 
przygotowanym przez MOK Kowary

Biblioteka
nie próżnuje

http://www.mbpkowary.pl 
https://www.facebook.com/mokkowary
https://www.youtube.com/channel/UCgxxPkwW6twFbhE1t_Cpgpg/videos
https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3Xpe5_H3IUVAeD0KGPsDALJZtEz0T8S
https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3Xpe5_H3IUNtduTH0vT5f32S73qusC_
https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3Xpe5_H3IUjFSrKmT0ZXBZz0NoGUOXw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3Xpe5_H3IUjFSrKmT0ZXBZz0NoGUOXw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3Xpe5_H3IUjFSrKmT0ZXBZz0NoGUOXw
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Kiedy premiera?
Na to pytanie, póki co, nie ma odpowiedzi, teatry pozostają za-

mknięte. Jednak Teatr 55 działa i szykuje dwa wydarzenia. Jed-

no na scenę, i tu pewnie trzeba będzie poczekać na lepsze czasy, 

ale drugie jest filmowe i mimo pandemi ma szanse na premierę, 

w sieci oczywiście.

Zespół pracuje w dwóch grupach. Jedna jest w trakcie prób sztuki 

„Eksperyment” Grzegorza Reszki, druga rozpoczęła pracę nad mi-

niserialem komediowym na podstawie  „Biura Matrymonialnego” 

Andrzeja Dembończyka. Czas niełatwy, więc i przygotowania nie 

bez przeszkód. Zdarzają się dłuższe przerwy z powodu koniecz-

ności izolacji, kwarantanny i, niestety, zakażeń. Bywa, że próby  

 

 

 

 

odbywają się on line. Nie jest to komfortowa sytuacja, ale zespół 

jest dobrej myśli i wierzy, że uda się zrealizować plany.

Nagrania Teatru 55 możecie oglądać na kanale Youtube MOK-u  

Kowary https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3Xpe5_H3IUj-

FSrKmT0ZXBZz0NoGUOXw

MOK Kowary

 Bitwy 
na głosy  
  i foto- 
grafie
W tym roku kowarski dom kultury ogłosił 

kilka internetowych konkursów. Ostatnio 

rozstrzygnięte to: fotograficzny Światło 

–  Cień i konkurs piosenki z okazji Dnia Ko-

biet. Oba cieszyły się dużą popularnością.

Konkursy adresowane były do dzieci, 

młodzieży i dorosłych. Zgłoszenia na-

płynęły od wszystkich grup wiekowych, 

co bardzo cieszy organizatorów. Cieszy 

też to, że zasięg wydarzenia okazał się 

duży – w konkursie fotograficznym udział 

wzięły osoby z zagranicy, w muzycznym 

z całej Polski.

Poziom prac i nagrań był wysoki, jurorzy 

mieli sporo pracy, a nawet dylematów. 

W obu przypadkach oceniano warsztat, 

ale zwracano też uwagę na „to coś”, co 

sprawia, że akt twórczy staje się sztuką. 

Krzepiące jest to, że wśród zgłoszeń poja-

wiły się prawdziwe perełki. Wciąż można 

je podziwiać na facebooku MOK Kowary. 

Serdecznie zapraszamy.

Jury w składzie: Adam Perłowski, Ro-

bert Oskulski, Adam Winiarski w kon-

kursie piosenki przyznało następują-

ce nagrody:

Kategoria OPEN (czyli kategoria ponad 

wszystkimi kategoriami)

Miejsce I – ex aequo Alicja Gudowska oraz 

Aleksandra Stawarz

Miejsce II – Aleksandra Juchniewicz

Miejsce III – Wiktoria Eliaszewicz

Nagroda Specjalna – Halina Łoboda

Kategoria Młodzież Szkolna

Miejsce I – Lena Sikora

Miejsce II – Anna  Sobkowicz

Miejsce III – Aneta Luks

Kategoria Dzieci Przedszkolne

Miejsce I – Madlen Mazurak i Elaida Rybarczuk

Miejsce II – Weronika Jakubowska, Ignacy 

Ignasiewicz, Lena Piątek

Miejsce III  – Hanna Filipek, Kinga Lubecka, 

Maja Szczepańska

Nagrody Publiczności – Lena Charońska 

oraz Izabela Kuca

W konkursie fotograficznym Światło – Cień 

jury w składzie: Łukasz Lewkowicz, Woj-

ciech Miatkowski, Paweł Perłowski przy-

znało następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce – Maja Sławek

II miejsce – Dominik Telec

III miejsce – Aneta Śmigielska

Wyróżnienia: Barbara Krzan-Strupczewska 

oraz Teresa Michalka

Nagroda Publiczności – Teresa Michalka

Wszystkim Uczestnikom dziękujemy za 

udział. Laureatom serdecznie gratulujemy.

Zachęcamy do udziału w kolejnym konkur-

sie fotograficznym Wiosna – Nadzieja – Ży-

cie. Szczegóły na 

https://www.facebook.com/mokkowary 

i www.mok.kowary.pl

Gazeta Kowarska / KULTURA

Tomasz Matysik, Ku światłu – praca nadesłana w konkursie Światło – Cień

M O K

TEATR 55
K O W A R Y

https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3Xpe5_H3IUjFSrKmT0ZXBZz0NoGUOXw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3Xpe5_H3IUjFSrKmT0ZXBZz0NoGUOXw
https://www.facebook.com/mokkowary
http://www.mok.kowary.pl 
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TEATR UCIECZKOWY powstał w roku 2016. Ich pierwszą realizacja był plenerowy spektakl „Miedzian-
ka przestrzeń czasu”. W kowarskim MOK-u pojawili się w roku 2018, gdzie miał swoją premierę kolejny spektakl teatru „Napro-
mieniowany raj”. Grupa skupia przewodników górskich, którzy po całym dniu pracy uciekają jeszcze na próby i wieczorami spo-
tykają się na scenie domu kultury w Kowarach.
Właśnie zakończył się II Festiwal Kultury Youtube, podczas którego wśród 30 spektakli uznanych teatrów z całej Polski moż-
na było obejrzeć filmową wersję „Napromieniowanego raju”. Na jej realizację teatr otrzymał grant od Związku Cyfrowa Polska 
i Youtube. Kim są aktorzy Teatru Ucieczkowego? Przed czym i dlaczego uciekają? Oto oni. Opowiedzą o sobie.

DO TEATRU
UCIEKAJĄ
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Gazeta Kowarska / TEMAT WYDANIA

>>> PIOTR JĘDRZEJAS

Założyciel, dyrektor i reżyser Teatru 
Ucieczkowego, przewodnik górski. Jest 
absolwentem Wydziału Aktorskiego 
PWSFTviT w Łodzi, Wydziału Reżyserii 
Dramatu krakowskiej PWST. Ukończył 
kurs aktorski w Holborn Centre for the 
Performing Arts w Kingsway College 
w Londynie. Był także stypendystą Insti-
tut del Teatro w Barcelonie. Od 2013 do 
2016 roku pełnił funkcję Dyrektora Na-
czelnego w Teatrze im. Cypriana Kami-
la Norwida w Jeleniej Górze, a następnie 
Dyrektorem Muzeum Ziemi Wiśnickiej – 
Zamek Wiśnicz w latach 2016–2018. Obec-
nie jest studentem studiów doktoranc-
kich Wydziału Zarządzania i Komunikacji 
Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Jako reżyser i aktor współpracował 
z teatrami w Krakowie, Zabrzu, Kielcach, 
Olsztynie, Warszawie, Gdańsku, Zittau 
i hiszpańskiej Katalonii. Obecnie miesz-
ka w Olsztynie. 

Prowadzi blog: 
www.niepotrzebnyczlowiek.art

 >>> JAROSŁAW SZCZYŻOWSKI

Przewodnik sudecki, właściciel niekon-
wencjonalnego Biura Turystycznego Su-
decka Kraina, lokalny patriota, pozy-
tywnie zakręcony na punkcie Sudetów 
i Dolnego Śląska. Autor przewodników 
emocjonalnych. Pomysłodawca i założy-
ciel Teatru Ucieczkowego, Gildii Przewod-
ników Sudeckich im. Willa – Ericha Peuc-
kerta – obecnie poza strukturą, i jeszcze 
kilku innych projektów krążących w prze-

strzeni. – Nie da się ukryć, głowę mam 
pełną pomysłów, które reżyseruję i sta-
ram się urzeczywistniać na teatralnej 
scenie Sudetów. www.sudeckakraina.pl
„Patrzę trochę, jak przez zaczarowane 
okno, ukazujące pełnię krajobrazu. Na 
szczęście drzwi są otwarte, więc jako 
dziecko stawiam pierwsze kroki, żeby 
ten świat odkryć i poznać. Pierwsze wej-
ście na wzgórze, pierwszy spacer wśród 
strzelistych świerków w gęstym lesie, 
albo w zamkowych murach, gdzie hula 
wiatr i legenda. Tak mijały lata, a cieka-
wość wciąż rosła.
Będąc starszym, lubiłem słuchać opo-
wieści. Zwłaszcza starszych ludzi, którzy 
byli, jak niekończąca księga, pełna niesa-
mowitych opowieści i historii.
Pewnego dnia uznałem, że zbiorę je 
wszystkie do plecaka i przekażę innym. 
I tak oto zostałem Przewodnikiem Su-
deckim. Przez lata włóczyłem się po 
szlakach tych utartych i tych mniej. Za-
wsze wolałem zakątki bardziej zakurzo-
ne i zapomniane niż te tradycyjne, choć 
nie umniejszam im uroku. Tych miejsc 
było tak dużo, że zacząłem je spisywać 
i odkrywać ich sekrety. Sprawiało mi to 
i wciąż sprawia dużą frajdę. Żeby dzie-
lić tę radość założyłem stowarzyszenie 
zrzeszające wyjątkowo zakręconych 
pozytywnie regionem przewodników 
i pasjonatów. Zaczęliśmy się przebierać 
w historyczne kostiumy i wciągać do 
naszego barwnego świata. Tłumaczyli-
śmy stare teksty, odkrywaliśmy ciekawe 
miejsca, wspieraliśmy się i rozwijaliśmy. 
Pewnego razu pomyślałem: A może by 
tak założyć teatr? Taki inny niż wszyst-
kie, gdzie będziemy mogli na sudeckiej 
scenie wcielać się w role dawnych bo-
haterów tego niesamowitego zakątka, 
jakim jest Dolny Śląsk! Tak też się stało. 
Teatr Ucieczkowy – bo tak się nazywa-
my – trwa i rozpędza, jak lokomotywa.
Nie spodziewałem się, że można jesz-
cze chcieć czegoś więcej i pewnego ran-
ka, jak za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki przyszło mi do głowy, żeby oży-
wić wszystkie stworzenia z legend, któ-
re rozsypały się bezpańsko po okolicy 
i umieścić w jednym zbiorze opowie-
ści. Nagle okazało się, że to działa, że 
bohaterowie tych opowieści sami wo-
dzą moją ręką trzymającą ołówek po 
papierze. Dokąd mnie ta droga zapro-
wadzi? Nie wiem. Ale chcę, żeby była 
jak najdłuższa i pełna twórczych nie-
spodzianek”.

>>> OLGA ORLIŃSKA-SZCZYŻOWSKA

„Ucieczka do strefy WOLNOŚCI wyboru 
kreacji teraźniejszości. Tym dla mnie są 
Sudety i Teatr Ucieczkowy. Scena teatral-
na daje unikalne możliwości, za to w za-
mian wymaga zmagań z sobą samym, aby 
dobrze odegrać rolę. Bardzo ciekawe do-
świadczenie. Mazowszanka jako Sude-
cjanka z wyboru…
Kiedy pierwszy raz przyjechałam w Sude-
ty zauroczył mnie krajobraz spowity mgłą, 
jak delikatnym wielowarstwowym wo-
alem lnianym utkanym z ludzkich historii 
przepływających przez wieki między gó-
rami i dolinami. Latami pilnie odkrywałam 
wątki tej „tkaniny” intensywnie zwiedza-
jąc ten teren i zdobywając wiedzę podczas 
kursu na Przewodnika Górskiego Sudec-
kiego, a prawie 10 lat pracy w Muzeum Kar-
konoskim dopełniło całości”.
Na co dzień zajmuje się turystyką kultu-
rową, animacją wolnego czasu w firmie 
Sudecka Kraina www.sudeckakraina.pl,  
ceramiką, malarstwem, projektowaniem 
wnętrz i wystaw.
Pasjonuje ją okres XIX wieku. Zapraszam 
na jej autorską stronę www.sudecjan-
ka.com

>>> KATARZYNA HOLEWA

„Nigdy nie traktowałam życia poważ-
nie, nie toleruję wszystkich norm spo-
łecznych. Uwielbiam czarny humor 
i ucieczkę od normalności. Nazywam 
się Katarzyna Holewa i gram w Teatrze 
Ucieczkowym”.
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Gazeta Kowarska / TEMAT WYDANIA

>>> JULIA KOPCZYK

„Czasem każdy potrzebuje ucieczki. Od 
codzienności, rutyny i od wszystkiego, co 
w jakiś sposób przytłacza. Ale czy gdyby 
ktoś kiedyś powiedział mi, że tym miej-
scem będzie teatr to uwierzyłabym? Nie. 
Pomimo tego, że teatr nie był czymś ob-
cym, czy też czymś czego nie lubiłam, to 
jednak nigdy nie przywiązywałam do nie-
go specjalnej uwagi. A jednak. Los chciał, 
żebym trafiła do Teatru Ucieczkowego.
Rzecz w tym, że cały ten teatr to nie ja-
kaś tam scena czy budynek, tylko ludzie 
którzy go tworzą. Ludzie, którzy są zu-
pełnie różni. To emocje, to bycie tu i te-
raz, to historia. To właśnie ucieczka od 
tej całej normalności. I to jest najpięk-
niejsze w teatrze. Czuję się zupełnie swo-
bodnie, po prostu sobą, choć odgrywając 
jakąś rolę, jest się przecież przez chwile 
kimś zupełnie innym”.

>>> SEBASTIAN GARWOL

„Wrażliwi ludzie żyją szybko i też, umie-
rają młodo. Tak też żył Jim Morrison i Kurt 
Cobain. Muzycy, którzy nie raz prowa-
dzili mnie w swoje muzyczne manowce, 
a może ucieczki?
Kościoły ucieczkowe, to takie kościoły 
protestanckie, które stały tuż za granicą 
Śląska Habsburgów jeszcze przed wojną 
trzydziestoletnią. Były miejscami modli-
twy tych ludzi, którzy w rodzinnej ziemi 
nie mogli swobodnie wzywać imienia 
Pana tak, jak im to podpowiadało serce 
i przekonania. Uciekali, ale potem wracali 
do swoich domów, żeby żyć dalej, praco-
wać, uczyć, zajmować się troskami dnia 
codziennego.
A co jeśli są tacy Wrażliwi, którzy nie chcą 
umierać i chcą żyć, cieszyć się urokami 
matki ziemi? Co im pozostaje, żeby nie 
zdradzić siebie w świecie, do którego tak 
naprawdę w pełni nie pasują?
Ucieczka? Zostawiają swoje domy, prace, 
nawet też czasem swoje żony i uciekają 
do swoich kościołów. Uciekają tam, gdzie 
czują się najlepiej, są sobą i nie skrywają 

swoich pragnień. Uciekają do swojej mu-
zyki, która ich wzrusza, mierzą się ze swo-
imi demonami dysleksji, autyzmów i dys-
funkcji, które dla normalnie myślących są 
niezrozumiałe. Uciekają, żeby podczas tej 
ucieczki napotykać ludzi również różnią-
cych się od ludzi normalnie myślących. 
Taka ucieczka może smakować inaczej. 
Można uciec na przykład do teatru, na 
jego scenę miejsce kreacji myśli. Kiedyś 
myślałem, że to miejsce jest zagwaranto-
wane dla największych mistrzów sztuk. 
Jednak z czasem przekonuję się, że nie za-
wsze tak musi być. No bo co, jeśli Wrażli-
wi ludzie chcą pokazać, swoją wersję wła-
snych spostrzeżeń. Pisarz, pisząc książkę, 
przelewa na papier słowa, za których po-
mocą chce przedstawić świat, jaki wymy-
ślił. A co, jeśli Wrażliwi ludzie chcą przed-
stawić świat, jaki wymyślili za pomocą 
gestu tekstu, emocji?
Nawet, gdy nie mają profesjonalnego 
warsztatu, jedynie prawdę i emocje. Mar-
cin Luter zadał kiedyś pytanie. Kto bar-
dziej zasługuje na miano świętego. Za-
konnik, który zamknął się w pustelni na 
wysokiej górze i całe życie spędził w sa-
motności na czytaniu wielkich ksiąg, 
klepaniu do pustej ściany swojej celi na-
bożnych modlitw. Czy człowiek może 
nieidealny, narażony na pokusy i nie-
jednokrotnie im ulegając, ale całe swoje 
życie poświęcił potrzebującym? Trzeba 
jednak też pamiętać o tym, żeby w cza-
sie takich ucieczek zawsze z tyłu głowy 
była chęć powrotu do domu. Powrotu do 
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domu i życia w zgodzie z sobą. Nie taki 
powrót, jaki towarzyszył innej Wrażliwej 
osobie, Amy Winehouse. W jedne z piose-
nek śpiewała o kolejnej ucieczce z kolej-
nego odwyku, dlatego że ludzie, którzy 
ją tam umieścili i lekarze Ją leczący tak 
naprawdę dając jej kolejne leki i środki 
farmakologiczne, zabijały jej duszę, ale 
na pewno nie jej nałogi. Ja zawsze staram 
się pamiętać o tym, żeby wracać z takich 
ucieczek. Bo przecież trzeba wracać do 
swojego domu, żony, pracy. Trzeba mieć 
za co żyć, no i za co planować kolejne 
ucieczki. Jestem dyslektykiem i jestem 
z tego dumny”.

>>> KRZYSZTOF MALAWSKI

Introwertyk zamknięty w sobie. Niewie-
le można od niego wyciągnąć. Podobno 
tylko w teatrze jest prawdziwym sobą. 
Teatr daje mu odskocznię od codzienno-
ści, pozwala na spotkanie z przyjaciółmi 
i przeżycie fajnej przygody. Miłośnik daw-
nej motoryzacji, narciarstwa zjazdowe-
go, przewodnik górski.

>>> IWONA TRUSEWICZ

Gra wózkarkę „o której nikt nic nie wie”. 
Przez 40 lat mieszkała w Kowarach obecnie 
przeprowadziła się do Jeleniej Góry. Ucieka 
do teatru, bo jest jej tam dobrze i może spę-
dzać czas wśród ciekawych ludzi. Tam cią-
gle jest młoda i spełnia swoje marzeniach. 
Przez 40 lat była pielęgniarką na Bukow-
cu i na Wysokiej Łące w hospicjum. Przed 
emeryturą została przewodnikiem sudec-
kim. W teatrze znajduje motywacje do cią-
głej aktywności.

>>> MICHAŁ JANUSZKIEWICZ

Reżyseruje światła. Skromny, małomów-
ny o dużym sercu i mocnych, jasnych 
światłach. Syn Adama.

>>> MIROSŁAW SOPICKI

I często pada takie pytanie – „Kim je-
steś?”. I odpowiedź na nie jest prosta. 
Bo na tym ziemskim padole jestem wę-
drowcem. Wędrowcem niestrudzonym, 
który szuka. Szuka każdego dnia i każ-
dego dnia podąża do przodu. Do przodu, 
lecz czasem się cofam – a cofam się, dla-
tego że czasem cofnięcie pozwala zebrać 
siłę i energię, żeby iść do przodu właści-
wą ścieżką ze zdwojoną siłą. A siła? Skąd 
ją czerpię? Z cofania się czasem, z natury, 
z żywiołów i od Boga, bo to on prowadzi 
mnie w życiu moim.
Od lat pomiędzy dwoma światami stoję, 
pod jedną stopą świat materialny a przed 
oczyma duchowe wymiary. I to ten kie-
runek, który obrałem. A teraz będąc na 
tym łez padole robię to co mi dane, je-
stem aktorem.

Tekst (na podstawie strony 
www.teatr-ucieczkowy.pl) 

oraz fotografie Dariusz Kaliński
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Public relations (PR) (ang. relacje publiczne, kontakty z otoczeniem), 

określane inaczej jako imagistyka społeczna, to kształtowanie sto-

sunków publicznie działającego podmiotu z jego otoczeniem. Ce-

lem działań public relations jest dbałość o dobry wizerunek, ak-

ceptację i życzliwość wobec działań danej osoby lub organizacji. 

Z gruntu rzeczy PR jest więc czymś pozytywnym niż negatywnym.

Skojarzeniowo – to trochę jednak daleko od kolei – zapyta się 

Czytelnik – co ma PR wspólnego z nieczynną, fragmentami roze-

braną linią kolejową 308, przebiegającą przez Kowary? Przewrot-

nie jednak, jest to modelowy przykład dobrego PR’u.

Sprawa ponownego uruchomienia tej linii jest naznaczona tak 

pozytywnym ładunkiem, że nawet, jeśli 

ta rewitalizacja nie jest aż tak bardzo bli-

ska w czasie, to i tak władzom publicznym 

warto o tym mówić, np. nagłaśniając w me-

diach i mediach społecznościowych nie-

dawne przejęcie na własność samorządu 

zaledwie małego fragmentu całej trasy – 

8 km z Mysłakowic do Karpacza.  

Trzeba jednak obiektywnie w tym miej-

scu powiedzieć, że zgoda Ministerstwa 

Infrastruktury obejmuje przekazanie całej linii samorządowi dol-

nośląskiemu, tylko aktów notarialnych z PKP jeszcze nie podpisa-

no […], a dlaczego nie zrobiono tego za jednym razem, o tym już 

nikt nie nadmienił.

Linia kolejowa 308 – łącząca Jelenią Górę z Kamienną Górą, o dłu-

gości 39,9 km, powstawała etapami. Pierwszy odcinek, zbudowa-

ny przez Koleje Pruskie, otwarto 12 maja 1882 r. – łączył on Jele-

nią Górę z Kowarami. Na drugą część trasy przyszło mieszkańcom 

poczekać dość długo, trudno się było bowiem przebić przez Prze-

łęcz Kowarską, trasa musiała być bardzo rozciągnięta, pozakrę-

cana, aby niwelować znaczne przewyższenia. Ostatecznie jednak 

5 czerwca 1905 r. pierwszy pociąg dotarł do Kamiennej Góry. Na po-

czątku lat 30. XX wieku linię zelektryfikowano, a w 1945 roku infra-

strukturę elektryczną zdemontowano do Związku Radzieckiego.

W  pierwotnym kształcie linii na terenie Kowar istniało 5 przy-

stanków kolejowych – Dworzec Główny, Kowary – Ścięgny (wła-

ściwie powinno być – Krzaczyna), Kowary Zdrój – po którym to 

przystanku dzisiaj pozostały wyłącznie schody od torów do parku, 

Kowary Średnie – z dwoma peronami, których ślady widoczne są 

nadal na zdjęciach stallaite google maps i ostatni – Kowary Górne.

Linia eksploatowana była przez PKP całkowicie do 1986 r., a na-

stępnie w coraz bardziej okrojonym zakresie aż do całkowitego 

wygaszenia; ostatni odcinek otwarty dla ruchu towarowego do 

2010 r. – z Jeleniej Góry do Mysłakowic.

W latach 90. gorącym zwolennikiem utrzymania ruchu kolejo-

wego przy wykorzystaniu lekkich składów na trasie Jelenia Góra – 

Mysłakowice – Kowary była dzisiejsza Burmistrz Elżbieta Zakrzew-

ska. Pierwsze przetargi na zakupy zestawów lekkich szynobusów 

dla Kolei Dolnośląskich, funkcjonujących tam, gdzie infrastruk-

tura to dopuszczała, przeprowadził w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Dolnośląskiego śp. Janusz Pezda na początku XXI 

wieku. Jednak nie posiadał możliwości przejęcia linii kolejowej 

do Kowar, ani środków czy programów odpowiednich dla moder-

nizacji tej trasy.

Aktualnie szansa na przejęcie linii i jej modernizację wydaje się 

coraz bardziej realna. Opracowano studium wykonalności, anga-

żując w to odpowiednie środki, w którym szacuje się, że koszt re-

witalizacji wyniesie od 70 do 100 mln zł, w zależności od wariantu 

w Kowarach. Uważam, że na terenie naszego miasta należy dążyć 

do rewitalizacji do stacji Kowary Średnie, nie poprzestawać na sta-

cji Dworzec Główny. Całkowita odbudowa do Kowar Górnych i da-

lej do Kamiennej Góry prawdopodobnie przekraczałaby dzisiejsze 

możliwości techniczne i finansowe Województwa Dolnośląskie-

go. Pomijając już walory krajobrazowe tej 

linii na trasie pomiędzy Dworcem Głów-

nym a Kowarami Średnimi, warto przede 

wszystkim wskazać na możliwość odno-

wienia w związku z tym projektem obsza-

rów zdegradowanych w Kowarach. Mam 

tu na myśli przede wszystkim wąwóz, jaki 

jest uformowany w zbiegu ulic Borusiaka, 

Matejki, Witosa, Kopernika, aktualnie za-

rośnięty i podtapiany, czym obecny wła-

ściciel terenu – PKP – w ogóle się nie interesuje.

Zaprzestanie modernizacji tylko do Dworca Głównego bez popra-

wy nasypów i odwodnień na dalszym odcinku trasy może powodo-

wać zalewanie czy podtapianie kowarskiego dworca. Rewitaliza-

cja do Kowar Średnich będzie miała charakter miastotwórczy na 

tym odcinku, pozwoli uporządkować infrastrukturę, zlikwidować 

obszary ruderyjne, jakie występują obecnie przy linii kolejowej, 

w szczególności w wąwozie, o jakim wspomniałem, który należy 

aktualnie wg mnie do najmniej estetycznych miejsc w Kowarach.

Odbudowa linii umożliwi mieszkańcom i turystom bezpiecz-

nie i wygodne dotarcie do miasta, zwiększy ruch turystyczny, za-

pewni inwestorom atrakcji w Kowarach Dolnych przypływ klien-

teli, a tym samy zwiększy wpływy podatkowe i przyczyni się do 

wzrostu ogólnej prosperity mieszkańców. Do pociągu możliwe 

jest zabranie większej ilości bagażu niż do autobusu, spakować 

można w ramach ceny biletu np. rower na weekendowe wypra-

wy w Karkonosze.

Paradoksalnie, sytuacja pandemiczna powinna nas przybliżyć 

do odbudowy kolei, bowiem władza publiczna w sytuacjach kry-

zysowych kreuje popyt poprzez inwestycje publiczne i tak napę-

dza gospodarkę; taka polityka gospodarcza jest sprawą oczywistą 

i znajduje uznanie, jej realizacja i finansowanie nastąpi w ramach 

funduszu odbudowy pocovidowej, który staje się faktem.

Miejmy nadzieję, że pozostanie nam nie tylko dobry PR, bo gra 

jest o wielką sprawę!
Michał Pezda

Dobry PR czy wielka sprawa – rzecz o przejęciu 
i modernizacji infrastruktury kolejowej

Powszechnie ostatnio używanym i nowoczesnym słowem 
jest PR (wym. piar lub pijar) i tak mówimy – w sensie 
pozytywnym – że ktoś ma ‘dobry PR’, ‘dba o swój PR’ albo 
z drugiej strony, negatywnie, że komuś  ‘zrobiono czarny 
PR’, chcąc go zdezawuować w oczach opinii publicznej.  
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W górniczo-przemysłowym mieście 

mieszka około 13 tys. mieszkańców, przy 

linii kolejowej Jelenia Góra–Kamienna 

Góra jest stacja i dwa przystanki – w Ko-

warach Średnich i Górnych, po których 

dziś nie ma prawie śladu. Z głównego 

przystanku autobusowego na ulicy Przy-

jaźni Żołnierza można dojechać między 

innymi do Karpacza, Bierutowic a do Je-

leniej Góry ponad 30 razy dziennie. Sa-

mochodów było wtedy kilkanaście razy 

mniej niż dzisiaj, niemal wszyscy dojeżdżali do pracy autobusem 

PKS, koleją lub przewozami pracowników. Coś zjeść i wypić mo-

żemy między innymi w restauracji „Zacisze” przy ul. 1 Maja 19 

– dziś to sklep meblowy, w barze mlecznym „Jagódka” przy ul.1 

Maja 9, w barze-kawiarni „Cicha” na ul. Pocztowej 12 – dziś jest 

tam pizzeria, w Domu Kultury można wpaść do lokalu „Egzotycz-

na”. W mieście działa kino „Orzeł”, jest ośrodek sportowo-wypo-

czynkowy z basenem kąpielowym, kajakami, stadionem sporto-

wym... tyle przewodnik.

Jest wiosenny poranek, spod dworca PKP bierzemy taksówkę, ła-

dujemy się do wielkiej „Warszawy” i zamawiamy kurs na Przełęcz 

Kowarską na piwko. Kierowca odpala wielki metalowy taksometr 

i ruszamy. Auto powoli jedzie skąpanymi w słońcu ulicami miasta, 

po chodniku piekarz pcha wózek z chlebem, nasz kierowca zwal-

nia, na ulicy ugania się za sobą stado bezpańskich psów, w zacie-

nionej bramie stoi kilku gości z butelką i patrzy na nas. Mijamy 

Pocztę i po chwili jesteśmy poza miastem. Taksówka wspina się 

serpentynami pośród buków i świerków. Mijamy furmankę z kan-

kami z mlekiem i dwie ciężarówki wyładowane urobkiem, kilka 

kamieni ląduje na ulicy. Gdy po prawej stronie dostrzegamy jakiś 

dom wczasowy z napisem „Biały Orzeł”, a za nimi obelisk w kształ-

cie piramidy, kierowca wypuszczając dym z papierosa mówi, że 

to pomnik pilotów. Za  chwilę jesteśmy na przełęczy. Wysiadamy 

z auta. Znad Karkonoszy wieje ciepły wietrzyk, stoimy obok pięk-

nego budynku z werandami z tabliczką „Schronisko PTTK”. Czeka-

my, aż wyjdzie ze śniadania grupa harcerzy biwakującej w poło-

żonej niedaleko „Bacówce”. Wchodzimy do środka, czuć zapach 

starego drewna i grochówki, przy bufecie jakiś turysta w czer-

wonym swetrze prosi bufetową o pieczątkę i wrzątek. Kupujemy 

piwo „Żywiec” i siadamy na werandzie. Przy stoliku obok dwóch 

gości rozmawia szeptem o jakimś ukrytym skarbie, coś kreśląc na 

kartce. Za oknem słychać oddalających się harcerzy i pieśń „Gdzie 

strumyk płynie z wolna...”. Popijamy piwo i rozmawiamy. Mamy 

spędzić w tym mieście kilka tygodni. Otwieramy przewodnik „Su-

dety Zachodnie” i planujemy, co zwiedzimy przez najbliższe dni. 

Kierowca trąbi do nas na dole, licznik bije, musimy jechać. Dokoń-

czamy mętne piwo, mówimy bufetowej do widzenia, wychodzimy 

ze schroniska i wsiadamy do auta... aż trudno uwierzyć, że za pół 

wieku w miejscu schroniska będzie klepisko, a ślady po bacówce 

ciężko znaleźć, szkoda...

CDN (tekst zawiera lokowanie produktów :)

Przychodnia Rodzinna Cito-Med w Kowarach

uruchamia gabinet 
laryngologiczny 
dla dzieci i dorosłych,
oferujący pełną diagnostykę 
endoskopową
ucha, nosa, gardła i krtani.

Rejestracja w przychodni lub telefonicznie 

75 718 29 99

R E K L A M A

1965 rok, niby 
nie tak bardzo 
dawno, jak 
bardzo jednak 
zmieniły się 
czasy i nasze 
miasto, dostrzec 
można  zagląda-
jąc do starego 
przewodnika...

PIWO NA 
PRZEŁĘCZY

PODRÓŻE PO KOWARACH W CZASIE I PRZESTRZENI
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W swojej książce „Osobisty przewodnik po Pradze” Mariusz 
Szczygieł wspomina spotkanie z nieznajomym Czechem, któ-
ry zarzucił autorowi, że w charakterystyce naszych południo-
wych sąsiadów pominął (wg rzeczonego Czecha) najważniejszą 
cechę narodową Czechów. Jaką, zapytasz Czytelniku? Wspól-
ne śpiewanie. Ja też byłem zaskoczony. Zresztą Mariusz Szczy-
gieł również. On skłaniał się do tezy, że Czesi słyną głównie ze  
„szwejkowszczyzny”, czyli „satyrycznego i humorystycznego” 
podejścia do problemów życiowych połączonego z miłością do 
piwa i wspólnego cieszenia się życiem. Zaraz, zaraz – a może 
to wcale się nie wyklucza, a jedynie uzupełnia? Jak w starym 
powiedzeniu: „wino, kobiety i śpiew”? No właśnie – śpiew…

Ze śpiewem Polaków jest słabo. Pewnie najlepiej słychać to 
w kościele. Gdy tylko zabraknie organisty, zwykłe „i z duchem 
twoim” staje się problemem. Nawet sztandarowe kolędy zna-
my tylko po jednej zwrotce! A poza kościołem? Kilka razy pod 
moim oknem miałem „przyjemność” wysłuchania „koncertu” 
młodzieży wracającej z działek. Wykonanie „Hej, sokoły” koń-
czyło się i zaczynało na „wina, wina dajcie” (całe szczęście, że 
nie było nikogo, kto spełniłby tę prośbę)… I powrotu do refre-
nu. Pamiętam też, że aby przypomnieć kowarzanom wszystkie 
zwrotki hymnu narodowego (oficjalnie cztery), Jurek z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości rozdawał wydrukowane 
teksty, przy czym większość wykonawców w ostatniej zwrot-
ce i tak nie wiedziała czym są wzmiankowane tam „tarabany”, 
a reszta „Basię” myliło z „Zosią”. Bo w dziedzinie wspólnego 
śpiewu nie jest dobrze. I nie tylko w tej dziedzinie.

Czy jednak czymś się wyróżniamy? A pewnie! Jesteśmy uro-
dzonymi pesymistami. I krytykantami. Gdyby wsłuchać się 
w rozmowy Polaków, to lepiej może być tylko w znaczeniu… 
gorzej! Jakże zazdroszczę mojemu koledze z USA, który jest 
wręcz chorobowym przykładem optymisty. Pada – świetnie. 
Palące słońce – można się poopalać. Jest praca – bogacimy 
się. Nie ma pracy – oszczędzamy na dojazdach. Denerwują-
ce. Polak już dziesięć razy by się obraził. Najnowszy przykład 
– podejście do szczepionek. Wakacje tamtego roku – byle tyl-
ko były szczepionki. Jesień tamtego roku – wiadomo, sprowa-
dzili szczepionki tylko dla wybranych, a my chcemy się szcze-
pić. Grudzień – my chcemy szczepionek, a nikt nie chce nam ich 
dać. Styczeń i luty – Astrą się nie zaszczepię. Marzec – żądamy 
Pfeizera, tym preparatem Zenka nie będziemy się szczepić. Ko-
niec marca – ja chcę się szczepić, a nie mam czym lub GMO nie 
dam sobie wszczepić. A to jeszcze nie koniec. Każdy ma swoją 
teorię najczęściej opartą na plotce lub stwierdzeniu, że „ktoś 
powiedział”. A najczęściej cały ten wywód kończy się na kon-
kluzji, że jest źle i lepiej nie będzie. A skoro nie będzie, to czym 
się przejmować? JA jestem autorytetem, a WAM nic do tego.

Poczucie wspólnotowości, bycia razem to nie jest nasza 
sztandarowa dyscyplina – ani narodowa, ani kowarska. Bole-

śnie widać to na imprezach masowych (powspominajmy, to ta-
kie miłe). Często organizatorzy natrudzą się, a widzów garst-
ka i to tylko na czas, gdy na scenie pojawia się najmłodsza 
pociecha (gdy pociecha urośnie raczej się nie przychodzi, aby 
„siary dziecku nie robić”). Wolimy działeczkę, telewizor, gril-
la na balkonie. Nie mam nic przeciwko, ale ileż to razy słysza-
łem, że „ci Włosi, Hiszpanie, Chorwaci, Czesi TAK ŚWIETNIE SIĘ 
BAWIĄ”. Z taką nutką zazdrości, prawda? A przecież wszystko 
w naszych rękach.

Ja wiem – brzmi to trochę groteskowo. Wkoło obostrzenia, 
wszystko pozamykane, imprez nie ma, a ten tu o wspólnym 
śpiewaniu, byciu razem itp. Ale to się właśnie wcale nie kłóci 
ze sobą. Noszę maskę, bo DBAM O INNYCH. Nie lekceważę ob-
jawów – bo NIE CHCĘ NIKOGO ZARAZIĆ. Nie robię domówek – 
bo NA TO JESZCZE NIE CZAS. I to jest właśnie ten paradoks, że 
obecnie dbanie o innych wyraża się w tym, że jesteśmy odro-
binę osobno. Miejmy nadzieję, że już niedługo!    

Jarosław Kotliński

WIOSNA 
TUŻ, TUŻ

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.

R E K L A M A
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Gazeta Kowarska / ARKA KARKONOSZY

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

R E K L A M A

Rekordowy kasztelan z Chojnika, lekarz, który kocha artystów 
i góry, narciarz pragnący zorganizować w Karkonoszach Zimowe 
Igrzyska Olimpijskie, artysta, idący przez całe życie swoją dro-
gą, bez żadnych kompromisów. Rozmowy w ramach DCK – Arki 
Karkonoszy to wspaniałe zajęcie, podczas którego poznajemy 
wspaniałych ludzi i dowiadujemy się wiele o naszym regionie. 
Można je oglądać na portalu YouTube https://www.youtube.
com/channel/UCjJ_AKRir_RjekQpJ7GkTGA

Przeprowadziliśmy ich już tak wiele, że układa się z nich inte-
resująca (sądząc po opiniach widzów) mozaika pokazująca Kar-
konosze od różnej strony. Dla nas, jako prowadzących, ciekawe 
jest, gdy rozmawiamy o tej samej sprawie z ludźmi mającymi 
kompletnie inne poglądy. Najlepszym przykładem jest stosu-
nek do zagospodarowania Karkonoszy. Dyrektor Karkonoskie-
go Parku Narodowego Andrzej Raj włożył kawał życia w odbu-
dowę karkonoskiej przyrody, a teraz stara się uchronić je przed 
nadmierną eksploatację turystyczną, biznesową i inną. Opo-
wiadał o tym z taką pasją, że nawet jeśli nie we wszystkim się 
z nim zgadzamy, nie wątpimy, że jego intencje są dobre i szczere.

Z drugiej strony dyrektor kolei linowej na Kopę w Karpaczu 
Waldemar Draheim czy przywołany na początku tekstu To-
masz Stanek, trener narciarstwa zjazdowego i biznesmen, 
którzy jednoznacznie twierdzą, że największym szkodnikiem 
w regionie jest Karkonoski Park Narodowy, utrudniający im 
działalność i blokujący realizację różnych cennych pomysłów. 

Tomasz Stanek to wizjoner, który chce Zimowych Igrzysk 
Olimpijskich w Karkonoszach. W rozmowie z nami podał ich 
nowy termin: 2034 rok, jak i zdradził, że jego idea wyszła już ze 
sfery marzeń w kierunku realizacji. Sporym kosztem przygo-
tował profesjonalną prezentację pomysłu, a zainteresowanie 
nim wyraził przedstawiciel rządu naszego kraju.

Kazimierz Pichlak spotkał się z nami tuż po przejściu na eme-
ryturę. Ten lekarz z Zachełmia, emanujący kulturą, inteligen-
cją i szacunkiem dla innych,  opowiedział nam o swojej drodze 
życiowej, niezmiernie ciekawej. Taki był nasz zamysł przy wie-
lu rozmowach z ludźmi znanymi ze swojej działalności, ale nie-
znanymi, jeśli chodzi o ich życie i sposób, w jaki doszli do swo-
jej pozycji zawodowej, osobistej i środowiskowej.

O sobie opowiedział nam także Przemysław Wiater – regio-
nalista, dyrektor Muzeum Karkonoskiego. Widzowie znający 
książki, które napisał, wiedzieli bardzo o Nim mało. Piszę o Prze-
mku w taki sposób, bo życie dopisało do naszej rozmowy smut-
ną puentę – niedługo po naszym spotkaniu odszedł na zawsze.

Jako pierwsi poznaliśmy też dokładną historię życia wybitne-
go rzeźbiarza ze Szklarskiej Poręby Zbigniewa Frączkiewicza. 
Przyjął nas w swoim pięknym, starym domu w Szklarskiej Po-
rębie, będącym niczym świadek dawnej historii miasta wśród 
nowych apartamentowców. Ten dom jest jak jego właściciel 
– idący przez życie swoją drogą, niczym mistrz, pewny swojej 
wartości, bezkompromisowy wobec sezonowych mód i zwy-
kłego prostactwa.

Nasze rozmowy mają już swoją publiczność, niezbyt liczną, 
ale bardzo wymagającą i zadowoloną, że ktoś porusza tematy, 
na które w mediach głównego nurtu nie ma miejsca. Jedna roz-
mowa jednak przebiła się do szerszej widowni. Ponad 50 tysię-
cy wyświetleń ma rozmowa z kasztelanem zamku Chojnik An-
drzejem Jędrkiem Ciosańskim. Jędrek od dawna jest gwiazdą na 
youtube’ie, gdzie jego zamkowe, średniowieczne opowieści cie-
szą się od lat wielką popularnością. Ale nikt nigdy nie zapytał sa-
mego Jędrka o jego osobistą historię. Rozmowa z Jędrkiem o nim 
samym spotkała się więc z bardzo dużym zainteresowaniem. 

Jesteśmy już po półmetku naszych rozmów, realizowanych 
w ramach projektu finansowego przez Unię Europejską, dzięki 
współpracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach z partne-
rem z czeskiego Vrchlabi. Pandemia szaleje i trudno umówić się 
z wieloma osobami, które są na kwarantannach bądź obawiają 
się spotkań. Na szczęście fascynujących osobowości w Karko-
noszach jest tak wiele, że zawsze znajdzie się ktoś gotowy do 
rozmowy. Są już tacy, którzy sami się zgłaszają bądź polecają 
innych. Zapraszamy do oglądania!

Leszek Kosiorowski

Fascynujący 
rozmówcy 

Ocalmy pamięć Karkonoszy! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Program: Interreg V-A Republika Czeska – Polska Oś priorytetowa 4: 
Współpraca instytucji i społeczności. NR: CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001630

https://www.youtube.com/channel/UCjJ_AKRir_RjekQpJ7GkTGA
https://www.youtube.com/channel/UCjJ_AKRir_RjekQpJ7GkTGA
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Niech nadchodzące Święta 
Wielkanocne napełnią serca 
radością i nadzieją, a chwile 
spędzone w gronie najbliższych 
dodadzą otuchy i pozwolą 
przezwyciężyć wszystkie 
trudności. Tego życzy wszystkim 
naszym czytelnikom 

Redakcja Kuriera Kowarskiego
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KRONIKA 

SMK
Styczeń – luty – marzec 2021 r.

W dalszym ciągu z powodu pandemii 
nie organizujemy żadnych imprez. Do 
13 lutego muzeum było zamknięte, nie od-
wiedzali nas nawet turyści. Od miesiąca 
tylko czasami odwiedzają nas ludzie, któ-
rzy chcieliby zobaczyć nasze zbiory.

Natomiast członkowie SMK nie próżnu-
ją. Mamy nadzieję, że złe czasy się skoń-
czą i będziemy mogli wszystkim pokazać 
naszą siedzibę jeszcze piękniejszą. Przy-
gotowujemy całkiem nową salę wysta-
wienniczą i nową wystawę, dzięki której 
będzie można dowiedzieć czegoś nowe-
go o historii naszego miasta. Oprócz tego 
przeprowadzony został „wielki remont” 
części socjalnej naszego budynku. Oczy-
wiście nie byłoby tego wszystkiego, gdy-
by nie fundusze unijne i pomoc ze stro-
ny Ratusza. Naszym zadaniem jest teraz 
doprowadzenie Domu Tradycji do takie-
go stanu, by można, jak najszybciej udo-
stępnić go zwiedzającym. Mam nadzie-
ję, ze stanie się to, nim Kurier Kowarski 
zostanie wydany. Nasze wystawy można 
zwiedzać we wtorki, czwartki i soboty od 
godz. 11.00 do 15.00.

Gabriela Kolaszt

Członkowie SMK nie próżnują.
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Członkowie SMK nie próżnują.
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– Czy rzeźbiarstwo to pana rodzinna tra-
dycja? 
– Nie, ja nie znam nikogo w rodzinie, kto by 
rzeźbił. W sumie samo rzeźbienie odkryłem, 
będąc piętnastolatkiem. Wcześniej intereso-
wało mnie malarstwo, rysowanie, czyli coś co 
podobało się innym. Był taki okres, że uczy-
łem się rysować na największych mistrzach. 
Z początkiem mojego rzeźbiarstwa to był taki 
epizod: pewnego razu nad basenem pożaro-
wym w Wojkowie zawaliła się potężna lipa 
o średnicy ok. 90 cm. A było to w czasie prze-
rwy wakacyjnej między siódmą a ósmą klasą. 
Codziennie od siódmej rano wstawałem, bra-

łem dłuto płaskie i w najgrubszym pniu tego 
drzewa wyrzeźbiłem ogromną twarz podob-
ną do rzeźb prekolumbijskich Indian z duży-
mi charakterystycznymi wargami. 

– Był to chyba bodziec do poszukiwań 
w tym kierunku? 
– Dokładnie, tym bardziej, że też na mo-
jej drodze w tych poszukiwaniach w pew-
nym momencie pojawił się Jerzy Jakubów. 
On w tym czasie był już po Liceum „Kena-
ra’’ (najbardziej znana Szkoła w Zakopanem 
– Zespół Szkół Plastycznych im. Antonie-
go Kenara, gdzie absolwentami byli również 
A. Kenar i Władysław Hasior). I zaczął prowa-
dzić zajęcia związane z rzeźbą w MCK w Woj-
kowie. Jurek dawał mi tam sporo fachowych 
podpowiedzi. Wówczas dostałem od niego 
kilka profesjonalnych dłut, jakie były wtedy 
dla mnie bardzo cenne i przydatne. 

– Tworzy pan na specjalne zamówienia 
czy to wytwór własnej fantazji? 
– Ja zawodowo rzeźbię jakieś 35 lat i z tego żyję. 

– Czyli jest to pana główne zajęcie? 
– Można tak powiedzieć, to również moje 
hobby. Kiedyś synowie zapytali mnie: „Tato, 
co ty byś zrobił, gdybyś wygrał milion w „tot-
ka”? Tak sobie pomyślałem: „A może bym wy-
rzeźbił jakąś ładną rzeźbę”. Czyli widać z tego, 
co tak naprawdę człowiekowi w duszy gra. 

– A wracając do pytania, czy realizuje pan 
jakieś prywatne zamówienia? 
 – Jak mnie ktoś zaprosi do jakiegoś projek-
tu, to staram się tematycznie rzeźbić zgod-
nie z oczekiwaniem zamawiającego. Najpierw 
wykonuję projekt. Daję go do przemyślenia, 
następnie ktoś to zatwierdza i wtedy przystę-
puję do realizacji. Tutaj na zewnątrz pracow-
ni są różne moje rzeźby, gotowe projekty, jak 
np. takie odlane z betonu ptaki, które świad-
czą o zakresie mojego działania. 

– Ta rzeźba jest bardzo realistyczna, wi-
dać tu fragmenty kory, sęki. Jest wykona-
na z dbałością o wszelkie szczegóły. Pro-
szę powiedzieć, jak to powstało? 
– W przypadku tej rzeźby jest to podpatrywa-
nie natury, widać to po różnych szczegółach 

i elementach, jaka ona jest piękna i bogata. Są 
to projekty, które przez właściciela mają być 
w tym roku prezentowane na targach w za-
chodnich krajach. Najpierw trzeba było zro-
bić podstawę, do której można było dołączyć 
wszystkie inne elementy. Korpus wystrugałem 
z drewna lipowego, do którego dorzeźbiłem 
lub dokleiłem wszystkie inne elementy. Kiedy 
rzeźba była już gotowa i zatwierdzona, poje-
chała do pracowni, gdzie odpowiednia firma 
odlewa różne rzeźby z betonu. 

– W pobliżu stoi gotowy żuraw wykonany 
również z betonu i wygląda jak żywy. 
– Jedna gałązka przy żurawiu podpatrzo-
na i odwzorowana jest z gałązki sąsiedniego 
drzewa. Jest to projekt wykonany w takiej sa-
mej technologii jak poprzednia rzeźba. 

– Oglądając pana rzeźby, można zauwa-
żyć niesamowitą precyzję, nawiązywanie 
do dawnych mistrzów i dbałość o staran-
nie wykonane szczegóły i różne detale. 
Czy do tego wszystkiego można było dojść 
samemu? 
– Co prawda jestem po Szkole Rzemiosł Ar-
tystycznych, ukończyłem Technikum Przemy-
słu Drzewnego a wcześniej w Szkole Zawodo-
wej miałem przedmiot z galanterii drzewnej. 
Na tej galanterii drewna nauczyłem się rzeź-
bić, obsługiwać i ostrzyć narzędzia rzeźbiar-
skie. Większość rzeźbiarzy nie zwraca uwagi na 
to, aby po dłucie było czyste cięcie. A to moż-
na jedynie uzyskać w momencie, kiedy się wie, 
w którą stronę dłuto należy prowadzić. Znajo-
mość struktury drewna w tej branży to podsta-
wa. Przygotowanie takie i znajomość techno-
logii drewna było bardzo pomocne i przydatne 
w mojej dalszej pracy. Jak wspomniałem zawo-
dowo robię to ponad 30 lat i gdybyśmy spoj-
rzeli teraz na moją wcześniejszą pracę (choćby 
na tę, którą ma obecnie mój wujek), to nie jest 
ona dla mnie powodem do dumy. Świadczy to 
o tym, że długie lata praktyki i moich doświad-
czeń pracy w drewnie przyniosły konkretny styl 
i indywidualną manierę. 

– Skąd wziął się pomysł na te kowarskie 
zbóje pana autorstwa? Jednego z nich mo-
żemy zaobserwować przy SMK. Mamy tam 
zbója piwosza. Czy powstaną następne? 

HISTORIA KOWARSKICH ZBÓJÓW
Rozmowa z Wernerem Pietrzykiem – kowarskim rzeźbiarzem

K U R I E R  K O W A R S K I  /  R Z E M I O S Ł O  A R T Y S T Y C Z N E
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– To czwarty wg kolejności. Pierwszy był przy 
Urzędzie Miasta, szef zbójów. Drugi przy du-
żej ławce, która jest również mojego autor-
stwa. Jest to zbój górnik, niedaleko muszli 
koncertowej. A trzeci przy basenie, zbój Hans. 
Pomysłodawcą tego projektu była poprzednia 
Pani burmistrz, Bożena Wiśniewska. Pewne-
go dnia zaprosiła do siebie artystów kowar-
skich, takich jak: Jerzy Jakubów, Roman Try-
hubczak i zadała nam pytanie, jak ściągnąć 
turystów do centrum miasta tak, żeby nie 
wszyscy tylko wędrowali do Parku Miniatur. 
Wtedy ja sobie tak pomyślałem: wykorzystać 
naszą legendę. 

– Świetny pomysł. 
– Tym bardziej, że zbój to jest tak uniwersal-
ny i dowcipny temat, bo zbój przecież tak na-
prawdę siedzi w każdym w nas. I na tej ba-
zie, podsunąłem pomysł, który się spodobał. 
Powstał więc pierwszy zbój, herszt bandy. 
W pewnym momencie przyjechało do mnie 
Radio z Wrocławia i też zadali mi to samo py-
tanie. Bo Wrocław ma swoje krasnale, Wał-
brzych ma górników a my mamy zbójów. 

– Czyli zbójów będzie dużo więcej? 
– Jeśli warunki na to pozwolą, ja mogę zbó-
jów rzeźbić dalej. Chciałbym, aby zwieńcze-
niem tego pomysłu było stworzenie wizuali-
zacji całej naszej legendy Kowar. Idąc tym 
tropem, kolejnym zbójem – wydaje mi się – 
będzie pewnie kowal z koniem, ale już nie taki 
mały, lecz duży pomnik rzeźbiony z piaskow-
ca. Pytanie tylko, skąd na to wziąć fundusze. 
Jak dotąd, co roku jakoś środki na ten cel się 
znajdują i mamy kolejne zbójeckie rzeźby. Pa-
nie z kowarskiego działu promocji dbają, aby 
te pomysły w swoich planach wdrażać i mam 
nadzieję, że się to rozwinie. Tym bardziej, że 
w imieniu Rady Miasta obiecałem w radio 
wrocławskim, że zbóje będą powstawać i póki 
co powstają. 

– Na pewno wielu z nas chciałoby wie-
dzieć, jak technicznie te zbóje powstają, 
wiedząc, że są wykonane z brązu i stano-
wią trwały element naszego miasta . 
– Najpierw trzeba było wyrzeźbić wzór, oczy-
wiście z drewna. Następnie znalazłem ma-
nufakturę, która odlewa krasnale z brązu we 
Wrocławiu i do nich za każdym razem zawo-
ziłem moje kolejne wzory. Oni następnie po-
krywają te rzeźby silikonem, robią z tego od-
lew i metodą „Szoa’’, czyli traconego wosku 
wykonują odlew z brązu. Rzeźbę wstępnie po-
krywa się silikonem, potem się rozcina, otwie-
ra a jeszcze wcześniej woskiem wylewa taką 
warstwę, jaką będzie później stanowiła koń-

cowa warstwa brązu. Do tak przygotowanej 
formy wlewa się brąz. Kiedy odlew jest goto-
wy, dzięki specjalnej substancji tworzona jest 
sztuczna patyna. 

– Stworzenie takiej gotowej rzeźby łączy 
się chyba z jakimiś kosztami? 
– Koszty są olbrzymie, tym bardziej, że pra-
cownia odlewnicza nie utrzymuje stałych 
cen. Ceny są ruchome, w zależności od ro-
dzaju rzeźby i ile będą musieli dokonać cięć, 
aby wstępnie podzielić rzeźbę na różne części 
a potem je zespolić. 

– Całe pana życie to tylko rzeźby czy jest 
coś jeszcze? 
– No, całe moje życie to jest przede wszystkim 
moja żona i czwórka dzieci. W tym roku bę-
dziemy obchodzić 35. rocznicę. Całe moje ży-
cie więc nie kończyło się tylko w pracowni. 

– Skąd czerpie pan inspirację? 
– Inspirację czerpię ze świata, w moim życiu 
dużo jeździłem po Europie, po Polsce. Jestem 
zaprzyjaźniony z wieloma artystami z Pomo-
rza. Oni również dużo podróżowali i do tych 
wyjazdów często byłem przez nich zaprasza-
ny. Na jednym z takich spotkań – zaproszeń 
brałem udział w kiermaszu w Sopocie, gdzie 
na molo sprzedawałem wcześniej wyrzeźbio-
ne małe rybki. Wtedy w lokalnej gazecie uka-
zała się notatka, pt. „Rzeźbiarz z gór zarybia 
nasze okolice”. W czasie moich podróży często 
spotykałem artystów ludowych i oni też zainte-
resowali mnie tematem rzeźbienia aniołów. 

– Czy pokazywał pan swoje prace na jakiś 
wystawach lub brał udział w konkursach? 
– Tak, brałem na przykład udział z sukcesem 
w plenerze w Grudziądzu, gdzie w nagrodę 
dostałem piłę motorową. Było to 20 lat temu. 
Z okazji obchodów 500-lecia nadania Ko-
warom praw miejskich, Burmistrz Mirosław 
Górecki zaprosił mnie na plener do Vrchlabi. 
Wyrzeźbiłem tam anioła, za którego otrzyma-
łem nagrodę. Brałem udział w różnych zagra-
nicznych bożonarodzeniowych targach. Moje 
prace prezentowane były we Francji i Berlinie. 
Było tego tyle, że teraz nawet nie wiem, gdzie 
one się obecnie znajdują. Wiem natomiast 
na pewno, że moje szopki bożonarodzenio-
we znajdują się w Muzeum Szopek w Rzy-
mie i w podobnym muzeum w Malme w połu-
dniowej Szwecji. 

– Co daje panu poczucie dumy i zadowo-
lenia? 
– To, że mogę codziennie rano wstać i sobie 
porzeźbić. Każdego dnia dziękuję Bogu za ten 

dar, za mój talent no i że pozwala mi się z tego 
utrzymać, zwłaszcza w tych trudnych czasach. 
Mój główny cel to dawać ludziom radość. 

– Jakie są najbliższe plany? 
– Chciałbym wyrzeźbić legendę Kowar, czyli 
kowala z koniem i zbója u jego stóp. 

– Gdzie możemy oglądać pana prace? 
– W Kowarach, czyli zbóje, w kościele znajdu-
je się krzyż procesyjny pokryty 24. karatowym 
złotem i do tego wyrzeźbiłem dwa świeczni-
ki – anioły, również dla parafii franciszkań-
skiej. W Kaplicy Św. Anny powstała figura św. 
Anny. W Szkole nr 3 jest ławeczka Gielniaka, 
w Nadleśnictwie Kowary znajduje się moja ka-
pliczka dla św. Franciszka. W Karpaczu moje 
prace, płaskorzeźby zakupione zostały przez 
właściciela Ducha Gór i prezentowane są 
w jego Muzeum Tyrolskim. W Karpaczu jest 
jeszcze moja modrzewiowa brama, przez któ-
rą idzie się na zaporę. W Miłkowie dla sióstr 
zakonnych wykonałem stację drogi krzyżo-
wej i duży Krucyfiks. W Ścięgnach podobnie 
powstała stacja drogi krzyżowej. I w Sosnów-
ce na górze Św. Anny wyrzeźbiłem figurę św. 
Anny. 

 Rozmawiał: Fryderyk Pacak
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FESTIWAL SZTUKI 
WŁÓKNA – NAJSTARSZY, 
JEDYNY W POLSCE

Hotelik nad Jedlicą

6

Rok 2002 przynosi kolejne zmiany, któ-
re wydawało się, że zniweczą rozwój festi-
walu. Rezydencja wynajęta dla artystów 
w 2001 roku w DW. „Przywodzie” w Ko-
warach, została wystawiona na sprzedaż. 
Dotychczasowy opiekun budynku B. Par-
kitny zrezygnował z pracy w tym obiek-
cie. Kowary, przekształcające się w mia-
sto o charakterze turystycznym, nadal 
nie miały infrastruktury turystycznej, 
w tym hotelarstwa. Nasuwała się oba-
wa, że zjazd artystów w Kowarach będzie 
niemożliwy. Trzeba także wspomnieć, że 
w miejscu rezydencji artystów niezbędne 
jest miejsce do pracy twórczej, która nie 
może być wykonywana w pokojach sy-
pialnych, a więc w pobliżu rezydencji musi 
być zaplecze w postaci pracowni i maga-
zynku. Akcję przygotowawczą festiwalu 
rozpoczęłam wczesną wiosną 2002 roku. 
Przyjeżdżałam kilka razy do Kowar, od-
wiedzałam gościńce i hoteliki agrotury-
styczne w nadziei, że znajdę nowe lokum, 
w którym będzie można zakwaterować co 
najmniej 20 osób. Festiwalowi groziło po-
nowne wyprowadzenie z Kowar. Problem 
przedstawiłam burmistrzowi Kowar – Ta-
deuszowi Bierowskiemu, który zapropo-
nował mi „Hotelik nad Jedlicą” w dzielni-
cy Pogórze, w pobliżu sztolni kowarskich. 
Przyjechałam zrobić rekonesans. Jakież 
było moje pozytywne zaskoczenie, kiedy 
zaparkowałam przed bramą posesji, na 
której widniał szyld owego hoteliku i przy-
witał mnie właściciel, zapraszając na roz-
mowę przy filiżance kawy. W krótkiej 
chwili zorientowałam się, że rozmawiam 
z kapitanem żeglugi morskiej, zamieszka-
łym w Kołobrzegu. W najbliższych dniach 
poznałam żonę kapitana – Annę Dojlid-
ko, miłą i serdeczną osobę, która zarzą-
dzała hotelikiem (w czasie trwania sym-
pozjum przyjeżdżała na dwa tygodnie, 
aby uczestniczyć w pracach organizacyj-

1. Nowiny Jeleniogórskie, Tygodnik społeczny 
nr 42 (2313) Rok 45, 15.10.2002
2. Zapiski kronikarskie prowadzone przez śp.  
Hannę Puławską, artystkę.

nych). Uprzejmość gospodarzy oraz ba-
jeczna lokalizacja upewniły mnie, że to 
miejsce jest wymarzone dla artystów. Tak 
się zaczął nowy 10-letni okres w historii 
Festiwali Sztuki Włókna.

W „Nowinach Jeleniogórskich” w dziale 
„Kultura” M. Potoczak-Pełczyńska w tek-
ście pt. „Zmiany na żywym organizmie” 
oceniła zjawiska w sztuce XXI wieku. Wy-
stawy towarzyszące tradycyjnym sympo-
zjum pozwalają śledzić zmiany, jakie za-
chodzą w tej dziedzinie sztuki. Przez wiele 
lat królowała wełna kowarska i tradycyjne 
sploty…Obok surowca tradycyjnego – weł-
ny – pojawiają się takie materiały, jak pa-
pier ręcznie wytwarzany (len, celuloza, ro-
śliny), tkanina lniana i nowe technologie. 
Ostatnio jednak wyraźnie zauważalne są 
przeobrażenia, odchodzenie od tradycji su-
rowca i splotu1. W przededniu trzydziesto-
lecia „warsztatów twórczych”, które były 
obchodzone w następnym roku, uznano, 
iż formuła sympozjum i wystaw zdecy-
dowanie rozszerzyła się. Świadczą o tym 
dolnośląskie przeglądy sztuki włókna po-
kazujące zachodzące zmiany w podejściu 
do projektowania i realizacji dzieł z me-
diów miękkich. W sympozjach coraz czę-
ściej uczestniczyli artyści, którzy nie byli 
związani z tradycyjnym krosnem tkackim 
i rygorem tego warsztatu.

Sympozjum odbyło się w terminie 7–21 
października. Uczestniczyło w nim 32 ar-
tystów z kilku krajów Europy, w tym: 
z Czech, Francji, Niemiec, Polski, Rosji 
i Ukrainy. Zorganizowano siedem wystaw 
indywidualnych w galeriach i muzeach dol-
nośląskich oraz „XXVIII Międzynaro-
dową Wystawę Sztuki Włókna – Kowary 
2001” w Domu Carla i Gerharta Haupt-
mannów w Szklarskiej Porębie – Od-
dziale Muzeum Karkonoskiego w Jele-
niej Górze. (wystawa trwała od 10.10. do 
23.11.2002 r.). Dyrektor Muzeum Karko-

noskiego Stanisław Firszt, wygłaszając 
laudację na wernisażu, podkreślił przy-
chylność Domu Braci Hauptmannów dla 
twórców słowami: Czujcie się jak u siebie 
w domu. Poinformował równocześnie, że 
w tym domu powstanie salka poświęcona 
twórczości Wandy Bibrowicz2. (Jak wie-
my, salka nie powstała. Natomiast jest ga-
blota, w której przechowywane są drobne 
pamiątki po Wandzie Bibrowicz–Wislice-
nus i tablica pamiątkowa na zewnętrznej 
ścianie budynku).

Prof. Ewa Poradowska–Werszler

Dariusz Brzozowski otwiera wystawę 
Zygmunta Łukasiewicza

Małgorzata Buczek-Śledzińska 
w towarzystwie Stanisława Firszta 
na wernisażu w Szklarskiej Porębie

Robert Leńko prezes FD w rozmowie 
z Mieczysławem Ławerem na 
wernisażu Z. Łukasiewicza
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Artyści goszczeni przez burmistrza Tadeusza Bierowskiego w ratuszu kowarskimMałgorzata Buczek-Śledzińska 
z Małgorzatą Komorowską 
przed wyjściem do rezydencji

Od prawej: Gabriela Zawiła, dyr. Stanisław 
Firszt, wernisaż w Szklarskiej Porębie

Artyści przed sklepem firmowym Fabryki Dywanów, 
w którym była zorganizowana wystawa.

Aura zimowa, artyści na terenie rezydencji, od prawej pierwszy rz.: E. Poradowska-
Werszler, M. Buczek-Śledzińska, H. Skopińska, T. Chojnacka, E. Damborska 
(CZ), A. Schubert (DE), U. Kołaczkowska, E. Łukiewska, drugi rz.: A. Bibrowicz, 
L. Altman (RU), M. Lindner (DE), M. Kercher (FR), A. Kobak-Pisowacka

Od prawej siedzą: Ewa Poradowska-Werszler, 
Jerzy Werszler, Marta Tokar (UA), stoją: 
Galina Zubczenko (UA), Sofia Burak (UA).
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CIEKAWOSTKI Z PODRÓŻY

Wietnam – xin chào (cz. 2)
Wczesnym porankiem opuszczamy Cho Hi 
Minh i udajemy się do Delty Mekongu.
Na przedmieściach Ho Chi Minh trwa inten-
sywna rozbudowa osiedli mieszkaniowych. 
Przeważnie budowa budynków, położonych 
przy głównych ulicach, rozpoczyna się od ga-
rażu, który wyznacza obszar zabudowy. Nad 
garażem nadbudowuje się pomieszczenia 
mieszkalne. Garaż pełni podstawową funk-
cję działalności gospodarczej, a jednocześnie 
wyznacza obszar zabudowy, od którego nali-
czany jest podatek od nieruchomości. W za-
leżności od potrzeb i możliwości finansowych 
budynki nabierają odpowiedniej wysokości.

2.1 Delta Mekongu
Tuż za przedmieściami Ho Chi Minh rozpo-
czynają się zielone pola uprawne, położone 
w Delcie Mekongu.
Mekong jest najdłuższą rzeką Półwyspu In-
dochińskiego, liczącą ok. 4350 km. Swój po-
czątek bierze w górach Tangla na Wyżynie 
Tybetańskiej. Przepływa przez Chiny, Laos, 
Kambodżę i Wietnam do Morza Południowo-
chińskiego. Poniżej stolicy Kambodży Phnom 
Penh rozgałęzia się na Mekong i Tonle Basak, 
które, na terenie Wietnamu, rozgałęziają się 

odpowiednio na sześć i trzy odnogi, tworząc 
tzw. Deltę Mekongu. Rzeka Mekong, podob-
nie jak Nil, niesie ze sobą muły, które użyźnia-
ją pola uprawne, położone w delcie Mekongu 
oraz systematycznie powiększają obszar del-
ty w głąb morza. Powierzchnia Delty Mekon-
gu, na terenie Wietnamu, wynosi około 40 tys. 
km2, na której zamieszkuje 20,5 mln miesz-
kańców (2019).
Z uwagi na podzwrotnikowy klimat i żyzne 
gleby uprawia się tu głównie ryż, będący pod-
stawowym składnikiem wyżywienia Wiet-
namczyków. Wietnam jest czołowym pro-
ducentem ryżu na świecie. Większość upraw 
ryżu prowadzi się w Delcie Mekongu oraz 
w Delcie Rzeki Czerwonej. Z uwagi na tropi-
kalny klimat w Delcie Mekongu ryż zbiera się 
trzy razy w roku.
Wietnam jest drugim (po Brazylii) producen-
tem kawy. W Delcie Mekongu prowadzi się 
plantacje egzotycznych owoców takich jak: 
kokosy, banany, rambutan, durian, longan.
Wśród rozległych plantacji ryżu pojawiają się 
zabudowania gospodarcze, a w niedalekiej 
odległości cmentarzyki rodzinne. Według tra-
dycji wietnamskiej wyznaje się, że dusza po-
zostaje w ciele przez trzy dni od chwili śmier-

ci. W tym czasie trwają uroczystości żałobne. 
Jedyną osobą, która ma zdolność nawiąza-
nia kontaktu z duszą zmarłego jest wróżbi-
ta. W nawiązaniu kontaktu z duszą zmarłego 
nieodzowne są palące się kadzidełka. Odczy-
tując wskazania zmarłej duszy, wróżbita wy-
znacza miejsce pochówku. Może to być cmen-
tarz, ale również pole uprawne, zalesiony 
teren, podwórko, rów przydrożny, itp. 

2.2 Mekong, w głębi miasto My Tho
Nasz autokar zatrzymuje się na przystani 
rzecznej w miejscowości My Tho. Przed nami 
w kolorze brunatnym płynie rozległa rzeka, 
stanowiąca jedną z dziewięciu odnóg Mekon-
gu. Na rzece pływa znaczna ilość kutrów ry-
backich, łodzi towarowych oraz łodzi tury-
stycznych. Miasto My Tho stanowi bramę do 
zwiedzania Delty Mekongu. Zadaszoną ło-
dzią dopływamy do zielonej wyspy o nazwie 
Thoi Son. Wśród zielonych drzew palmo-
wych, cytrusowych, licznych kwiatów czujemy 
się jak w raju. A przecież mamy 28 stycznia. 
Temperatura powietrza sięga 30 stopni.
Na wyspie, w obszernym pomieszczeniu za-
daszonym trzciną, wita nas miejscowy ze-
spół folklorystyczny. Przy dźwiękach muzyki 

Ho Chi Minh – hinduska świątynia bogini Mariamman Mekong, w głębi  
miasto My Tho

Delta Mekongu 
– rejs po kanałach 
rzeki

Delta Mekongu 
– degustacja 

nalewki z węża
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i śpiewu degustujemy miejscowe owoce, mię-
dzy innymi: rambutan, pitaja (smoczy owoc), 
liczi, longan (smocze oko), owoc o niecieka-
wym zapachu – durian.

2.3 Delta Mekongu – rejs po wodnych ka-
nałach
Główną atrakcją dzisiejszej wycieczki jest 
spływ długim czółnem. Udajemy się do przy-
stani położonej nad wąskim kanałem wod-
nym, przebiegającym w środku wyspy, wśród 
tropikalnej roślinności. W czółnie mieści się 
maksymalnie pięć osób, w tym dwie osoby 
z obsługi. Na czas rejsu otrzymujemy cha-
rakterystyczne stożkowe nakrycia głowy. Rejs 
trwa około 30 min. Po drodze mijamy łodzie 
płynących w przeciwnym kierunku. Nad nami 
zwisające liście palm i innej tropikalnej ro-
ślinności. Odnoszę wrażenie, że płyniemy 
w dżungli. Stąd do równika pozostaje zaled-
wie 10 stopni szerokości geograficznej.

2.4 Delta Mekongu - degustacja nalewki 
z węża
Po zakończeniu rejsu udajemy się na degusta-
cję wyrobów i napojów pochodzących z Delty 
Mekongu. Dla niewtajemniczonych dostaje-
my instrukcję, w jaki sposób można się dostać 
do płynu, znajdującego się wewnątrz kokosa. 
Każdy kokos ma trzy wgłębienia, ale tylko jed-
no służy do pozyskania płynu kokosowego. Ta 
nauka okazała się tu nieprzydatna, gdyż ob-
sługujący zręcznie przecinał kokos maczugą, 
nie wylewając przy tym ani jednej kropli cen-
nego płynu.
Następne stoiska obfitowały w wyroby cu-
kiernicze oparte na surowcach pochodzących 
z Delty Mekongu. Po hali rozchodzi się przy-
jemny zapach cukierków kokosowych, o kon-
systencji odpowiadającej naszym krówkom 
mlecznym.
A teraz czas na ryżową nalewkę z wężem. 
Do dużego słoja wkłada się jednego lub kilka 
martwych węży, zalewa alkoholem ryżowym 
i odstawia do fermentacji na kilkadziesiąt dni. 
Do słoika można dorzucić tropikalne owady, 
skorpiony lub inne gady występujące w Delcie 
Mekongu. Niełatwo wchodzi przełknięcie tego 
mętnego trunku. 

2.5 Delta Mekongu – lunch 
Po degustacji nalewki z węża, udajemy się na 
lunch. Restauracja mieści się w otwartym pa-
wilonie, krytym strzechą, wśród wysokich 
palm, otoczona oczkami wodnymi i bujno 
kwitnącą roślinnością.
Wietnam słynie z dobrej i zdrowej kuchni. Po-
trawy są smaczne, lekkie, przygotowane ze 
świeżych składników. Oprócz potraw z ryżem, 

pysznych sajgonek, pikantnych sosów, dosta-
jemy do obskubania popularną w Delcie Me-
kongu rybę, tzw. słoniowe ucho. Usmażoną 
rybę podaje się w całości (z łuskami) na spe-
cjalnym stojaku.
W Mekongu żyje najwięcej na świecie ryb 
słodkowodnych. Stąd rybołówstwo, po upra-
wie ryżu, stanowi ważną gałąź działalności 
gospodarczej w Delcie Mekongu. Wietnam 
słynie z produkcji sosów rybnych. Jest najwięk-
szym eksporterem sosu rybnego na świecie.
Do posiłku nieodzowne jest schłodzone wiet-
namskie piwo. Tradycje piwowarskie w Wiet-
namie wdrażali min. kolonizatorzy z Fran-
cji oraz nasi sąsiedzi z południa. I co ważne, 
w Wietnamie nie obowiązują ograniczenia 
wiekowe dotyczące spożycia alkoholu. Do 
najpopularniejszych marek należy piwo 333 
– złoty lager z łagodnym słodkim zapachem 
ryżu, o zawartości 5,3 % alkoholu. Piwo to 
było niezwykle popularne wśród żołnierzy 
amerykańskich stacjonujących w Wietnamie. 
Również popularne jest piwo Saigon, które-
go nazwa wywodzi się od nazwy stolicy Wiet-
namu Południowego, obowiązującej do 1976 
roku.

2.6 Delta Mekongu – wyspa Thoi Son
Po krótkim odpoczynku pod palmami, w pięk-
nie urządzonym ogrodzie, wracamy do przy-
stani, skąd popłyniemy przez Mekong do My 
Tho. W drodze do Ho Chi Minh zwiedzamy 
zakład produkujący odzież z bambusa. Pre-
zenterka w sposób przekonujący dowiodła 
użyteczną wyższość odzieży, wyprodukowa-
nej z bambusa nad odzieżą bawełnianą.
Ulicami i drogami, licznie przyozdobiony-
mi czerwonymi flagami z emblematami zło-
tej gwiazdy lub sierpa i młota, docieramy do 
dzielnicy handlowej w centrum Ho Chi Minh.

2.7 Ho Chi Minh – targowisko Ben Thanh
Zatrzymujemy się na słynnym targowisku Ben 
Thanh. Historia targowiska sięga początków 
kształtowania się miasta Sajgon. W 1679 r. do 
tej części kraju dotarła liczna grupa uchodź-
ców z Chin, zwolenników upadłej dynastii 
Minh. Po opanowaniu Indochin przez Fran-
cję, Sajgon stał się stolicą Indochin. Na bazie 
starego targowiska w 1860r. Francuzi przystą-
pili do budowy nowego targowiska. Obecny 
pawilon targowy Ben Thanh został wybudo-
wany przez Francuzów w latach 1912–1914 na 
powierzchni 13.056 m2.
W obszernym pawilonie targowym oraz w jego 
otoczeniu można kupić prawie wszystko, co 
jest niezbędne do codziennej egzystencji. Spo-
tykamy niezwykłą różnorodność owoców 
i warzyw tropikalnych, owoców morza, kwia-

tów, wyrobów rękodzielniczych, itp. Niestety, 
pomimo spenetrowania tak ogromnego tar-
gowiska, nie udało nam się znaleźć typowego 
stoiska piekarniczego, ze świeży pieczywem, 
jakie możemy napotkać na każdym kro-
ku w Europie. Oprócz mieszkańców Ho Chi 
Minh na targowisku spotykamy liczną rzeszę 
turystów z całego Świata.
W uliczkach otaczających targowisko znajdu-
ją się liczne bary i restauracje. Naszą uwagę 
przyciągnęła potężna hala gastronomiczna 
z głośną muzyką pod nazwą Ben Thanh Stre-
et Food Market. Obiekt ten został zaprojekto-
wany dla licznej rzeszy turystów, odwiedzają-
cych Ho Chi Minh. Wewnątrz hali mieści się 
znaczna liczba różnorodnych straganów ga-
stronomicznych wraz z zapleczem sanitar-
nym. Znajdziesz tu szeroki wybór potraw i na-
pojów, nie tylko wietnamskich.
 
2.8 Ho Chi Minh – hinduistyczna świąty-
nia bogini Mariamman
W pobliżu targowiska Ben Thanh mieści się 
hinduistyczna świątynia, poświęcona bogini 
deszczu Mariamman. Została wybudowana 
pod koniec XIX w. przez mniejszość hindu-
ską. Na ścianie frontowej mieści się kolekcja 
bogów i bogini związanych z hinduizmem, ta-
kich jak Mariamman, Brahma, Vishnu, Ga-
nesha. Wnętrze świątyni zostało bogato ude-
korowane kwiatami. W centralnym miejscu 
znajduje się posąg bogini Mariamman, oto-
czony przez jej obrońców Pechiamman i Ma-
duraiveeran.

2.9 Wietnamskie linie lotnicze
Wieczorem udajemy się na lotnisko Tân Sơn 
Nhơt w Ho Chi Minh, skąd Wietnamskimi 
Liniami Lotniczymi Vietnam Airlines leci-
my do Hajfongu – miasta położonego w pół-
nocnej części Wietnamu, w delcie rzeki Czer-
wonej, oddalonego od Ho Chi Minh o około 
1700 km.
Wietnam, o powierzchni nieznacznie więk-
szej od Polski, kształtem przypomina smo-
ka, o długości około 2500 km. Natomiast 
w najwęższym miejscu sięga około 50 km. Dla 
usprawnienia przemieszczania się po tym kra-
ju znaczącą rolę odgrywa komunikacja lotni-
cza. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest ko-
munikacja autobusowa z miejscami leżącymi. 
Podczas naszego pobytu w Wietnamie korzy-
staliśmy z trzech przelotów wewnętrznych, na 
trasach: Cho Hi Minh – Hajfong, Hanoi – 
Hue i Da Nang – Na Trang.
Z pokładu samolotu żegnamy kolorowo roz-
świetlony Ho Chi Minh podczas obchodów 
święta Tet.

Mieczysław Ławer
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1 października 1951 roku pierwsi ucznio-
wie rozpoczęli swoją przygodę z edukacją 
w szkole przy ulicy Szkolnej 1. Budynek 
był pierwszym i na razie jedynym wybu-
dowanym z przeznaczeniem na cele dy-
daktyczne w naszym mieście. I co ciekawe, 
był pierwszą wybudowaną nową szkołą 
na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Minęło 
70 lat od tego momentu, więc warto przy-
bliżyć historię tej placówki. Zapraszam 
na czteroodcinkowy cykl opowiadający 
o wydarzeniach związanych z rocznicą.

Pierwsze dziesięciolecie

Zamysł budowy nowej szkoły był zwią-
zany z realizacją ogromnego przedsię-
wzięcia związanego z budową osiedla 
dla błyskawicznie rozwijającego się prze-
mysłu górniczego po II wojnie świato-
wej. Rodziny górników przybywających 
do Kowar w bardzo krótkim czasie otrzy-
mywały klucze do swoich mieszkań. Był 
to ewenement w skali odbudowującego 
się po pożodze wojennej kraju. Dodatko-
wo była to inwestycja na Dolnym Śląsku, 
czyli modnie wtedy nazywanymi wraz 
z Pomorzem Zachodnim czy Ziemią Lu-
buską Ziemiach Odzyskanych. Było to 
o tyle ciekawe, że status tych ziem nie do 
końca rozwiązano, ponieważ na powojen-
nej konferencji w Poczdamie, mającej na 
celu ustanowienie nowych granic po woj-
nie, wielka trójka (zbrodniarz i gruziński 
bandyta Józef Stalin wraz amerykańskim 
prezydentem Harrym Trumanem (zastą-
pił zmarłego Franklina Roosevelta) wraz 
z nowo powołanym premierem brytyj-
skim Clementem Attlee (w trakcie konfe-
rencji Winston Churchill przegrał wybory 
w Wielkiej Brytanii) nie ustaliła zachod-
niej granicy Polski. To miało nastąpić na 
następnej pokojowej konferencji, która ni-
gdy nie została zwołana (dopiero w 1990 
roku podpisano traktat polsko-niemiecki 
o potwierdzeniu istniejącej granicy (Dz.U. 
1992 nr 14, poz. 54). Dlatego też komuni-
styczny rząd nie był zainteresowany inwe-
stowaniem w infrastrukturę w tej części kra-
ju. Kowary były więc wielkim wyjątkiem.

Wraz z budową Nowego Osiedla posta-
nowiono przenieść centrum miasta. Jego 
głównym budynkiem miała zostać świą-
tynia, lecz nie w sensie religijnym, ale kul-
turowym. Chodzi oczywiście o nasz Miej-
ski Ośrodek Kultury (największa tego 
typu placówka w województwie dolnoślą-
skim). A zaraz obok wybudowano kuźnię 
nowej socrealistycznej elity w Kowarach, 
czyli szkołę. Dziś wiemy, że plany roz-
budowy osiedla w górę stoku Góry Wo-
łowej nie powiodły się. Kowarskie kopal-
nie przestały być strategicznie ważne dla 

Związku Sowieckiego, więc zaprzestano 
finansowania rozbudowy osiedla, dlatego 
dom kultury i szkoła zamiast stać w cen-
trum, stoją na uboczu miasteczka, niemal 
przy karkonoskim lesie.

Uroczyste rozpoczęcie pierwszego roku 
szkolnego odbyło się 10 września 1951 
roku. Jednak zajęcia dydaktyczne roz-
poczęto 1 października z powodu trwa-
jących jeszcze prac wykończeniowych. 
Pierwszym pracownikiem został Włady-
sław Nowicki, który od 15 sierpnia rozpo-
czął zapisy uczniów do nowej szkoły. Na 

70-lecie ZSO 
w Kowarach

Uczniowie w czasie imprezy Żakinady przebrani za Piastów

Pan dyrektor Jan Kuchejda wręcza świadectwa swojej klasie
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pierwszego dyrektora powołano Unisława 
Górskiego (w kronice szkoły jest zapisany 
jako dyrektor p.o.), a grono pedagogicz-
ne liczyło 7 nauczycieli. Utworzono 7 klas 
szkoły podstawowej oraz jedną klasę po-
nadpodstawową, czyli klasę… ósmą. Sys-
tem edukacyjny po reformie z 1948 roku 
różnił się od obecnego. Szkoła podsta-
wowa trwała 7 lat, a dalsza edukacja po-
nadpodstawowa miała kontynuacyjną nu-
merację (w tamtym czasie taki typ szkoły 
nazywano „jedenastolatką”). Dodatko-
wo rok szkolny składał się z czterech se-
mestrów, a nauczyciele stawiali oceny od 
dwójki (niedostateczny) do piątki (nie 
było oceny celującej). Kowarski ogól-
niak zaczął działać pod egidą TPD (To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci – tzw. „tepe-
dówka”). Łącznie zajęcia rozpoczęło 383 
uczniów. Nowa placówka oświatowa od-
ciążyła przeciążoną Szkołę Podstawową 
nr 1. Po roku nauki 23 uczniów ukończy-
ło szkołę podstawową, a 27 zdało do klasy 

dziewiątej, czyli drugiej ponadpodstawo-
wej, według dzisiejszych kryteriów.

Sam budynek był jeszcze nieotynkowa-
ny podobnie jak całe górnicze osiedle. Nie 
było wystarczająco dużo czasu oraz środ-
ków na wyposażenie gabinetów. Nie ist-
niało jeszcze żadne boisko, natomiast nie 
zabrakło ogromnej woli kowarzan, aby 
placówka przy ulicy Szkolnej mogła się 
rozwijać. Od 1952 roku dyrektorem został 
Jan Kuchejda. Za jego kadencji powołano 
Komitet Rodzicielski, nawiązano współ-
pracę z Zakładami R-1, z pomocą rodzi-
ców i uczniów uprzątnięto pozostałości 
budowlane i utworzono „dolne boisko”. 
Dyrektor również sprowadził kolejnych 
nauczycieli. Działalność dyrektora Ku-
chejdy wystawia mu jak najwyższą ocenę 
za organizację pracy szkoły i jako wspa-
niałego matematyka, jak również grające-
go na skrzypcach nauczyciela muzyki.

Pierwsza matura powinna się odbyć 
w czwartym roku działalności szkoły. Jed-
nak tak się nie stało. Liczba uczniów zmniej-
szyła się na tyle, że w roku 1955 nie zorga-
nizowano egzaminu w Kowarach. Klasa 
została wcześniej rozwiązana. Uczniów 
skierowano do Karpacza, a uczennice do Je-
leniej Góry. Pierwsza powojenna matura zo-
stała przeprowadzona dopiero w 1956 roku. 
Przystąpiło do niej 15 absolwentów, w na-
stępnym roku 10, w 1958 – 9, 1959 – 16, 
a w 1960 – 12. Mała liczba maturzystów 
była związana ze stratami wojennymi.

Tymczasem zmienił się dyrektor. W 1958 
roku nowym dyrektorem został Kazi-
mierz Jerzykiewicz. Za jego kadencji przy-
szedł czas na pierwszy jubileusz. Szkoła 
obchodziła 10. urodziny. W 1961 zorga-
nizowano pierwszy zjazd absolwentów 

(18.12.1961) oraz nadano placówce imię 
i sztandar (19.12.1961). Nie ma co ukry-
wać – ponieważ były to czasy komuni-
zmu w Polsce Ludowej, więc na patrona 
wybrano komunistycznego działacza Jan-
ka Krasickiego. Młody komunista zginął 
w czasie wojny i jako czerwony męczennik 
miał być wzorem do naśladowania. Cze-
go dokonał? Właściwie niewiele. Zginął 
z rąk niemieckiego okupanta. Jednak oko-
liczności śmierci nie wystawiają dobrego 
świadectwa o Janku. Poszedł do mieszka-
nia, o którym wiedział, że jest namierzo-
ne przez niemieckie gestapo. Chciał, jak 
to dziś młodzież mówi, „przykozaczyć” 
i, niestety, miał pecha. Niemcy przygoto-
wali pułapkę. Krasicki został zastrzelony 
w czasie desperackiej ucieczki. Przeglą-
dając Wikipedię, można się przekonać, że 
władze komunistyczne starały się z Janka 
stworzyć wielki socjalistyczny wzór do na-
śladowania dla polskiej młodzieży. Licz-
ba szkół jego imienia była wyjątkowo dłu-
ga. Cóż, takie były czasy.

Innym aspektem indoktrynacji ideolo-
gicznej była religia. Co ciekawe, religia 
jako przedmiot szkolny była nauczana od 
początku istnienia placówki aż do 1956 
roku, czyli do końca czasów stalinow-
skich – największego koszmaru Polaków 
po drugiej wojnie światowej. Uczniowie, 
wyrażający chęć uczestnictwa w kateche-
zie, zaczęli chodzić do salek katechetycz-
nych w budynku franciszkańskiej parafii 
oraz do nieistniejącego dziś kościoła przy 
ulicy Staszica.

Na początku lat sześćdziesiątych poja-
wił wyż demograficzny w szkole, ale o tym 
w następnej części.

Grzegorz Schmidt

Akademia w domu kultury z okazji nadania imienia 
szkole

IVa z panią Aliną Olczyk. Na zdjęciu widać tarcze 
uczniowskie, które wprowadzono w 1954 r.

Najstarsze zdjęcie szkoły (jeszcze nieotynkowanej) 
znajdujące się w Kronice Szkoły. Przedstawia klasęơ 
X na rok przed maturą z dyrektorem Kuchejdą
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Jej cykl obrazów „Wysypisko śmieci” powstał w latach 2018–
2020. We wrześniu 2020 r. pokazywała go w Galerii Sztuki Klu-
bu 4 RBLog we Wrocławiu.
Pomysł zrodził się jeszcze w 2018 roku, a tak opowiada o tym 
sama artystka:
„Wysypisko śmieci” to cykl obrazów, który powstał w latach 2018-
2020.
W 2018 r. przebywałam we wsi Pfullendorf pod Zurychem. W gaze-
cie zobaczyłam zdjęcie, które aż krzyczało, że plastik to problem XXI 
wieku. Byłam zajęta inną pracą, ale w głowie zaczął kiełkować mi 
pomysł. Jeszcze od mojej koleżanki p. prof. Jolanty Pachuckiej-Wa-
gner z Łodzi otrzymałam na Fb zdjęcia z wysypisk, ale szybko znik-
nęły mi z ekranu komórki. Zaczęły w wolnych chwilach powstawać 
szkice dzięki farbkom, które przysłał mi mój młody przyjaciel, Rafał 
Espenschyt. Po powrocie do Polski odwiedziłam takie miejsce. Wy-
sypisko odpadów w Karkonoskim Centrum Gospodarowania Od-
padami w Ścięgnach–Kostrzycy. Wysypisko mnie zachwyciło, w ten 
upalny dzień lipca 2018 r. było jak żywy organizm, który rządzi się 
swoimi prawami.
Żyjemy w epoce opakowań. Opakowanie ważniejsze jest od zawar-
tości. Wesele ważniejsze od miłości. Wygląd ważniejszy od intelektu. 
Czy przeczuwałam COVID-19? Nie wiem. Chciałam coś wesołego, 
ale wyszły śmieci.
Co zobaczyłam w tym ogromie odpadów?
Całą ludzką egzystencję od zarania dziejów „Nic nie zostało dane 
w tym świecie martwych skorup raz na zawsze” – cytat z „Ksiąg Jaku-
bowych” Olgi Tokarczuk. Śmieci to coś, co przestało nam być potrzeb-
ne, zużyło się. Oczywiście recykling nada im drugie lub trzecie życie.
Wielka gwiazda kina Audrey Hepburn mówiła – „Ludzie bardziej niż 
przedmioty wymagają naprawy. Potrzebują rozpieszczenia, przytule-
nia, przebudzenia i uratowania”.

Śmieci mamy wszędzie, w powietrzu, w umyśle, w ciele. Człowiek po-
winien żyć etycznie i do wszystkiego podchodzić z empatią, ale ono 
toczy się z „żołądka do żołądka”. Takie są prawa przyrody.
Według Einsteina materię można tworzyć i niszczyć. Patrząc na 
dzieje ludzkości, dochodzę do wniosku, że wszystko dzieje się wg za-
sady burzenia i odbudowywania. Stare musi być zburzone, bo jest 
brzemienne nowym i tak jest bez końca.

Teraz kilka słów o obrazach:
Wykonane są na płótnie w technice akrylowej. Jest 7 większych 
i 5 mniejszych. Np. MLEKO. Było mleko, nie ma mleka, zostały tyl-
ko opakowania. Życiodajne mleko matki – siara (colostrum) pierwszy 
unikalny pokarm dla niemowlaków, który jest „płaszczem” odporno-
ściowym. Uodparnia dziecko na wiele patogenów. Na obrazie mamy 
zwarte zużyte opakowania po mleku krowim, które tworzą zwartą 
kompozycję koloru i formy, które będzie podlegało recyklingowi.

PLASTIK – butelki, worki, torby plastikowe dostają drugie a może 
i trzecie życie.
Ciągle koncentrując się na tych zagadnieniach odpadu, wchodząc 
na Fb zobaczyłam artykuł o kobiecie, która gdzieś w świecie z tych 
pustych plastikowych butelek buduje domy dla ubogich. Dzisiaj wy-
starczy jeden klik, żeby przenieść się na sekundę w inną rzeczywi-
stość i żeby się o świecie czegoś dowiedzieć. Teraz cały świat wal-
czy z pandemią i marzy o powrocie do normalności do zwyczajnego 
twórczego życia.

WYSYPISKO ŚMIECI
Krystyna Matusiak, absolwentka PLSP we Wrocławiu. Studiowała w pracowni Technik 

Litograficznych u prof. Jerzego Grabowskiego i malarstwo u prof. Stanisława Fijałkowskiego 
w PWSSP w Łodzi. Dyplom z wyróżnieniem otrzymała w 1979 r. Po studiach aktywnie uczestniczyła 

w życiu artystycznym Łodzi. Od 2010 roku mieszka i pracuje artystycznie w Bukowcu. Związana 
z Lokalna Grupą Działania „Partnerstwo Ducha Gór”. Tworzy malarstwo, grafikę i collage.
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