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Gazeta Kowarska

WSTĘPNIAK

W tym numerze mamy dla Was niespo-
dziankę. Naczelną redakcję na chwilę 
przejął Mark Mościcki, młody zdolny 
kowarzanin absolwent naszego ZSO. 

(red.)

Szanowni Czytelnicy,
Dzięki praktykom, które odbywam 

w Domu Kultury w Kowarach, mam oka-
zję do podejmowania różnych wyzwań 
związanych z pracą w instytucji. Jednym 
z nich jest redakcja tego numeru gazety. 
Jest to doświadczenie, za które jestem 
wdzięczny, gdyż nie tylko rozwija ono 
umiejętności zarządzania i dziennikar-
stwa, ale pozwala też stać się odpowie-
dzialnym za tworzenie rzeczywistości 
naszej małej, kowarskiej społeczności. 
To bardzo wdzięczna praca.

Zapraszam do lektury, bo jest co po-
czytać. Tematem numeru jest amatorski 
Teatr 55, jedna z większych kulturalnych 
inicjatyw kowarzan. Przedstawimy Wam 
historię teatru i ludzi, którzy za nim sto-
ją. Oprócz tego serwujemy Wam świeże 
wieści z gabinetu Pani Burmistrz, raport 
z wydarzeń kulturowych, trochę poezji, 
rozważania o życzliwości i kolei, a także 
kolejną kartę kroniki „Arka Karkonoszy”. 
Mam nadzieję, że dobrze spędzicie czas 
podczas czytania.

Mark Mościcki 
PO redaktora naczelnego

Dariusz Kaliński
red. naczelny

MUZYKA 
WCIĄŻ ŻYJE!

Pomimo zamknięcia instytucji kultury 
na działania z publicznością, w domu kul-
tury w Kowarach dużo się działo. Wielu 
muzyków przygotowuje nagrania do sie-
ci, a przestrzenie budynku MOK-u to wy-
marzone miejsce do kręcenia na przykład 
teledysków czy robienia sesji zdjęciowej.

Zespół Mistres, grający ostrą heavy-
-metalową muzykę, nagrał w podzie-
miach MOK-u teledysk promujący ich 
drugą płytę.

Olga, studentka akademii muzycznej ze 
Szczecina, mieszkająca w Jeleniej Górze, 
nagrywała na scenie MOK-u arię opero-
wą na internetowy konkurs. 

Piotr Pawelec – Bandi, to prawie miesz-
kaniec domu kultury. Wraz z zespołem 
zorganizował sesję zdjęciową, której 
przewodził Tomasz Raczyński. Powsta-
ły materiał fotograficzny posłuży do 
promocji ich nowej płyty zatytułowa-
nej „Piotruś Pan”.

NORWESKIE 
DOFINANSOWANIE DLA KOWAR

Gmina Kowary otrzyma dofinansowanie z Funduszy 
Norweskich Inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej 

infrastruktury na projekt pt. „Zielono-niebieskie Kowary”. 

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie wiele działań mających na celu 
zazielenienie terenów miasta oraz usprawnienie systemów retencji wody i nawad-
niania wymagających tego kluczowych obszarów infrastruktury. Chodzi tu między 
innymi o remont okolic zbiornika retencyjnego „Kowary”, stworzenie systemów na-
wadniania terenów zielonych w okolicy szkół czy stadionu miejskiego, montaż zbior-
ników na wodę deszczową, a także ogólne działania proedukacyjno-ekologiczne. 

Całkowita wartość tego projektu wynosi 11 052 499,91 zł, z czego 85% funduszy 
ma pochodzić z dofinansowania. Planowany termin realizacji projektu nastąpi w la-
tach 2021–2024.

Marcin Maksymiec, Piotr Pawelec (BANDI), 
Łukasz Schmidt, fot. Tomasz Raczyński

https://issuu.com/search?q=slołsity
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SPISUJEMY SIĘ
Przypominamy, że do 30 września 2021-
go roku trwa Narodowy Spis Powszech-
ny Ludności i Mieszkań. Burmistrz za-
chęca do wzięcia w nim udziału.
Dla naszych mieszkańców w Budynku B 
Urzędu Miejskiego utworzono miejsce 
do samospisu internetowego. W wypeł-
nieniu spisowego formularza, komplek-
sowego wsparcia udzieli pracownik urzę-
du. Aby skorzystać z punktu spisowego 
w urzędzie, należy zadzwonić pod nr tel.: 
75 62 99 235 i uzgodnić termin spotkania. 

70 lat „Lema”
W tym roku Kowarskie ZSO obchodzi sie-
demdziesięciolecie istnienia. Nauczyciel 
Grzegorz Schmidt wraz z MOK-iem w Ko-
warach przygotowują krótką kilkuodcin-
kową filmową historię szkoły. Pierwszy 
odcinek można już obejrzeć na kanale  
MOK Kowary. 

Kowarzanie 
chcą czytać

Od 5 maja znowu działa Kowarska biblio-
teka publiczna. W ciągu zaledwie dwóch 
pierwszych dni odwiedziło ją ponad 150 
osób. Ponadto 4 lipca na „Kowarskich 
Straganach” stoiska z książkami cieszy-
ły się, wedle słów Pani Burmistrz, sporym 
zainteresowaniem, w tym ludzi młodych. 

Smaczna 
kultura

Jednym z bardziej niecodziennych wy-
darzeń w MOK-u były odbywające się 
19 czerwca zajęcia dotyczące piernika. 
O procesie wytwarzanie pierników, ich 
historii oraz symbolice, opowiedział 
pomysłodawca wydarzenia i wytwór-
ca pierników, Marcin Getz.

Uczestnicy warsztatów fotograficznych, którzy przy okazji 
uczestniczyli w instalacji skrzynek pocztowych w miejscach 
nieistniejących budowli. W warsztatch brał udział osobisty 
fotograf Václava Havla – Bohdan Holomíček (pierwszy od prawej)

Warsztaty Opowiemy wam piernikiem

Kowarski grzybek po wielu latach zaniedbań w końcu ma nowego właściciela. 
Plany zakładają, że budowla stanie się dostępna dla lokalnej społeczności.

https://youtu.be/e0cfJkWJsYU


4

Gazeta Kowarska / Z GABINETU PANI BURMISTRZ ELŻBIETY ZAKRZEWSKIEJ

W gabinecie 
Pani Burmistrz

Początek lata i wakacji to czas, w którym wielu z nas może 
chociaż na chwilę zapomnieć o pracy. W gabinecie Pani Bur-
mistrz wciąż jednak przewija się mnóstwo projektów. Za-
daliśmy Pani Elżbiecie Zakrzewskiej pytania dotyczące ko-
warskiej turystyki i wybranych prac infrastrukturalnych na 
terenie Kowar.

Niedawno odbyły się dni otwarte Kowarskiej Wyspy. Jak 
ocenia Pani realizację tego projektu i jakie nadzieje miasto 
w nim pokłada?
Wyspa jest nastawiona przede wszystkim na rodziny z dzieć-
mi. Są tam plaża, w pełni wyposażony plac zabaw, ślizgawki, 
na których można się zamoczyć w wodzie, też jest mnóstwo 
miejsc tarasowych z przepięknymi widokami i dużo więcej. 
Ja się bardzo cieszę. Trzydzieści lat zaniedbania wyspy skoń-
czyło się. Teraz będzie to coś pięknego, atrakcja dla mieszkań-
ców oraz możliwość pokazania Kowar z dobrej strony tury-
stom. Oprócz tego, że turyści przyjdą na wyspę, będą mogli 
pójść do Parku Miniatur, na Sztolnie, żeby cały ten czas był za-
gospodarowany turystycznie. Dla mnie ta wyspa to jest po-
kazanie, że Kowary mają ogromny turystyczny potencjał i ten 
potencjał odkrywamy.

Czy można więc powiedzieć, że turystyka jest dla miasta naj-
większym priorytetem?
Nie. Jest to ważny element, ale w Kowarach stawiamy na zrów-
noważony rozwój: przemysł, który daje dobre płace dla ludzi 
oraz turystyka, bo to jest coś, czego do tej pory nie było. Chce-
my pokazać, że na turystach mieszkańcy, nasza gastronomia 
i nasze sklepiki mogą spokojnie zarobić.

A co z głosami mówiącymi, że turyści to zło konieczne, które-
go obecność przynosi głównie hałas i pozostawia śmieci? Czy 
mogłaby Pani przedstawić swój punkt widzenia na tę sprawę?
Turysta to jest dobro dla tego miasta. Uważam, że turysta to 
pieniądz dla drobnych punktów handlowych, dla mnóstwa 
osób bardzo uzdolnionych artystycznie. Turysta, jeżeli coś mu 
się podoba, chce to zabrać ze sobą. Dla artystów to pieniądz, 
dla Gminy to dobra rzecz, bo mieszkańcy czują się dowarto-
ściowani, a z drugiej strony płacą podatki i miasto się rozwija. 
Oczywiście nigdy bym nie chciała, żebyśmy byli drugim Karpa-
czem czy Szklarską Porębą, czyli taką trasą wędrówek w jedną 

i drugą stronę. Chcę, żeby ten turysta to był „turysta koneser”, 
który chce zobaczyć piękno tego miasta, ale nie w takim zgieł-
ku, który jest w tych bardzo turystycznych miastach.

Na jakim etapie jest remont mostu na 1 Maja? Kiedy Nepo-
mucen wróci na swoje miejsce?
Dokumentacja jest już na ukończeniu, problemem są uzgod-
nienia, w dobie covidowej przedłuża się termin. Myślę, że koło 
końca sierpnia przedstawimy wizualizację mostu. Będzie wy-
glądał inaczej. Elementy zabytkowe zostaną utrzymane, zmia-
ny dotyczą konstrukcji pod spodem, na którą pan konserwator 
wstępnie wyraził zgodę. Na jesień lub wczesną wiosną chcieli-
byśmy już wejść w wykonawstwo. Nepomucen na pewno wró-
ci w 2022 roku. Kiedy dokładnie? Przedstawimy, jak będzie wia-
domo, kiedy ruszy konstrukcja.

A co z remontem fragmentu tzw. obwodnicy kowarskiej (daw-
ne zakłady energetyczne, skrzyżowanie na Wojków, stacja 
Muller)?
Ona jest już pouzgadniana objazdowo. Najpierw musi nastąpić 
zmiana organizacji ruchu, aby firma budowlana mogła wejść. 
Nie wyraziłam zgodę na wjazd na miasto dużych samocho-
dów ciężarowych. Tiry muszą pojechać przez Kamienną Górę, 
Marciszów. U nas jest wielka ilość mostów, boję się, żeby kolej-
ny most nam nie poszedł, stąd te objazdy. W tej chwili wiem, 
że Urząd Marszałkowski ustala ostatnie sprawy techniczne 
i na dniach będzie ogłoszony przetarg. Naprawa będzie kosz-
towała 1 200 000 złotych, środki z Urzędu Marszałkowskiego, 
DSDiK wykłada.

Czy na koniec chciałaby Pani powiedzieć coś od siebie lub 
opowiedzieć o ważnych wydarzeniach?
Niedawno odbyła się sesja absolutoryjna. Uzyskałam absolu-
torium, wotum zaufania, za które bardzo serdecznie dzięku-
ję tak radnym, jak i wszystkim moim pracownikom, bo wszy-
scy na to pracowaliśmy. Ważne, że w końcu ruszyły działania 
w stowarzyszeniach, czyli że ludzie mogą się spotykać. Ostat-
nio odbyły się zawody karate, rewelacyjnie to wyglądało. Ład-
nie prezentuje się Olimpia, co ważne, do Olimpii zapisuje się 
dużo maluchów, które bardzo namiętnie grają w piłkę nożną. 
Widać to było teraz na Kowarskich Straganach, taka nowa tra-
dycja, którą tworzymy. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca 
zapraszam wszystkich na te prezentacje, skosztowanie dobre-
go ciasta oraz na mnóstwo atrakcji, w tym dla dzieci.

Elżbieta Zakrzewska podczas zawodów karate w SP 1.
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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 ostatnim numerze Gazety Kowarskiej poruszony został 
temat rewitalizacji linii kolejowej nr 308 w Kowarach. 

Od tamtego czasu nastąpił progres w stanie spraw, bowiem 
dnia 21.06.2021 r. cała linia kolejowa od Jeleniej Góry do Ka-
miennej Góry została przejęta przez Województwo Donoślą-
skie, czyli samorząd województwa, tzn.  my jako wspólnota 
mieszkańców tego województwa staliśmy się właścicielami 
tego terenu i całej infrastruktury. Uzupełnienia jednak wyma-
gała zgoda Ministra Infrastruktury i ten teren przejęto od PKP. 

Władztwo nad przedmiotową infrastrukturą sprawuje teraz 
zarząd województwa dolnośląskiego, na czele którego stoi 
marszałek – aktualnie pan Cezary Przybylski, natomiast or-
ganem uchwałodawczym jest sejmik województwa, którego 
radnych bezpośrednio wybieramy w wyborach (jak i radnych 
Kowar czy powiatu).

Zarząd faktyczny nad infrastrukturą drogową i kolejową wy-
konuje w zakresie mienia wojewódzkiego Dolnośląska Dyrek-
cja Dróg i Kolei z/s we Wrocławiu, a już same przewozy orga-
nizują Koleje Dolnośląskie.

Pytanie, kiedy możliwy remont całej trasy i jak z jego finanso-
waniem, na razie jest bez odpowiedzi. Gra jest warta Zachodu, 
wprowadzenie pociągów pozwoli na wycofanie nieekologicz-
nych autobusów, zwiększy komfort podróży. Aktualnie, cał-
kiem blisko – pod Wrocławiem, prowadzone są testy z pociąga-
mi z napędem wodorowym – całkowicie nieemisyjnym.  Jeden 
taki pociąg porównywalny jest z wycofaniem z ruchu 400 sa-
mochodów – występuje tak wysoka redukcja spalin.

Sprawa będzie monitorowana przez redakcję, miejmy na-
dzieję na remont w najszerszym zakresie w Kowarach, tak, 
aby uzyskać jak najlepszy efekt. Czas pokaże, co się uda osią-
gnąć, ale biorąc pod uwagę przejęcie własności – to już jeden 
milowy krok za nami.

Michał Pezda

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

R E K L A M A

O przejęciu 
infrastruktury 
kolejowej c.d.

Zakładamy:
Monitoringi
Wideofony
Domofony

MONITORING 
W DOMU LUB W FIRMIE

Promocyjne ceny

tel. 530 110 077 lub 606 447 599
mail: artis.kowary@gmail.com
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M O K

TEATR 55
K O W A R Y

GRAJĄ, BO LUBIĄ
W poprzednim numerze przedstawiliśmy Wam działaczy Teatru Ucieczkowego.  W podobnej 

formie chcielibyśmy przybliżyć Wam ludzi odpowiedzialnych za kolejne teatralne przedsię-

wzięcie, jakim jest amatorski Teatr 55. Pomysł na niego zakiełkował w głowie pracownicy 

domu kultury w Kowarach, Agnieszki Jakubik, specjalistki ds. animacji kultury. Brakowało 

jej w naszym mieście amatorskiego teatru ludzi dorosłych.
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[Agnieszka Jakubik]

Zainteresowanie sceną mam od dzieciń-
stwa. Uczestniczyłam w kole teatralnym 
w podstawówce i liceum, chciałam być 
aktorką. Po maturze trafiłam do teatru 
w Jeleniej Górze i byłam tam tak zwaną 
adeptką sztuki aktorskiej. Przez kilka se-
zonów miałam przyjemność uczyć się 
rzemiosła i grać w kilku sztukach. Bar-
dzo dobrze wspominam ten czas. Potem 
moje drogi ze sceną trochę się rozeszły, 
ale zawsze mnie coś do teatru, kultury 
i sztuki ciągnęło.

Dla mnie teatr to oczywiście praca, na-
tomiast to nie jest do końca pełne stwier-
dzenie. Jest to dla mnie też pasja i spo-
sób na spędzanie czasu. Mam poczucie, 
że poza obowiązkami zawodowymi je-
stem częścią grupy zaangażowanych lu-
dzi i czuję się z tym bardzo szczęśliwa. 
Czuję z nimi więź, tworzymy razem małą 
społeczność.

Z trójką znajomych (Danuta Bunij, Bo-
gumiła Donhefner, Gracjan Kancerek) wy-
startowali w 2018 roku, planując wysta-
wienie „Pożądania w cieniu pokrywki” 
Jacka Getnera. Teatr musiał mieć jakąś 
nazwę, sięgnięto więc do historii. W la-
tach pięćdziesiątych w Kowarach działa-
ła grupa teatralna, realizująca premiery 
na lokalnej scenie. Stojące współcześnie 
na korytarzu domu kultury tablo przypo-
mina o wystawianej właśnie w roku 1955 
sztuce „Imieniny pana dyrektora”. Data 
roczna jest wyraźnie zaznaczona. Współ-
czesna nazwa teatru jest więc swoistym 
ukłonem w stronę historii kultury nasze-
go miasta oraz ludzi, którzy ją tworzyli.

Przygotowania do zagrania „Pokrywek” 
trwały ponad pół roku. Wreszcie 6 kwiet-
nia 2019 roku na Kowarskiej scenie doszło 
do premiery, która zapełniła widownię 
i zyskała rozgłos w okolicy. Grupa wy-
stawiła sztukę ponad 20 razy, między 
innymi w Mysłakowicach, Bolkowie czy 
Jeleniej Górze. Coś, co miało być jedno-
razowym występem, ukształtowało się 
w stałą działalność.

[Bogumiła Donhefner]

Jestem nauczycielką, moja przygoda ze 
sceną też zaczęła się w szkole. W zasadzie 
to były zawsze moje zainteresowania. Po-
tem je bardzo mocno schowałam, a ujaw-
niły się, kiedy w szkole organizowaliśmy 
teatr razem z uczniami, na sześćdziesię-

ciolecie naszej szkoły zagrałam wiedźmę. 
I tak się zaczęło.

W Teatr 55 bawię się już od trzech lat, 
gram na scenie, wiele się uczę, jestem 
chętna do takich zabaw i do trenowania, 
żeby udoskonalać swoją technikę. Widzę 
co robię i jak robię. Nie boję się tego, za-
wsze chciałam się tego nauczyć, i wresz-
cie mam szansę.

Ludzie zaczęli sami zgłaszać się do te-
atru. Nie robiono żadnych naborów ani 
castingów. Zainteresowani widzowie czy 
znajomi już zaangażowanych aktorów 
zgłaszali się, chcąc czerpać przyjemność 
z odgrywania ról. Nawet pandemia nie 
zahamowała rozwoju. W okresie zakazu 
zgromadzeń członkowie Teatru 55 przy-
gotowywali czytania tekstów performa-
tywnych, oraz nakręcili dwa projekty fil-
mowe: miniserial „Biuro” oraz komedię 
z przesłaniem „Duch Gór Kontratakuje”. 
Autorem scenariusza tej ostatniej jest, 
znany Wam z poprzedniego numeru, Ja-
rosław Szczyżowski.

[Jarosław Szczyżowski]

Od szesnastu lat jestem zawodowym 
przewodnikiem sudeckim. Jako świeżo 
upieczony przewodnik chciałem zrobić 
oprowadzanie trochę inne, teatralne, 
w kostiumach, z zaangażowaniem wy-
cieczki, może we dwóch przewodników. 
Działałem wtedy i wciąż działam w tym 
kierunku. Potem, jakieś 6 lat temu w Te-
atrze Norwida zobaczyłem „Miedzian-
kę”, pierwszy spektakl regionalny o Sude-
tach Zachodnich, i już wiedziałem, w jaki 

sposób chcę przekazywać wiedzę. Uda-
ło się, przy pomocy Teatru Norwida dwu-
krotnie wystawić „Miedziankę” w samej 
miejscowości Miedzianka, a potem, kie-
dy zdjęli ją z desek jeleniogórskiego te-
atru, napisałem własny scenariusz. To był 
taki pierwszy mój spektakl z prawdziwe-
go zdarzenia.
Teatr, w tym Teatr 55, to eksperyment i tro-
chę zabawa. Trochę macanie różnych te-
matów i trochę rozwój osobisty. Niestety, 
jestem niespokojny duch. Czasami mó-
wię sobie: nie, to już dość, ostatni raz, ni-
gdy więcej. Dużo mnie to czasami nerwów 
kosztuje. No ale potem wpada mi do głowy 
pomysł na coś fajnego i myślę: zrobię to!

Teatr wciąż działa i wciąż się rozrasta. 
Aktualnie realizowane są dwa równole-
głe projekty, a w ramach zaangażowania 
młodzieży powstaje projekt roboczo na-
zywany „Teatr 55 Młodzi”. W ramach tego 
ostatniego późnym latem rozpoczną się 
warsztaty aktorskie i filmowe dla zainte-
resowanej młodzieży, których zwieńcze-
niem ma być realizacja projektu filmowe-
go „Nuda”. Planem do nagrań ma zostać 
dworzec kolejowy w Kowarach.

W tym wszystkim najważniejsza jest 
społeczność, którą udało się stworzyć. 
Zjednoczeni wspólną pasją ludzie mają 
szansę stać się częścią czegoś większego. 

[Michał Dudziński]

Uczę historii w szkole podstawowej, 
a poza tym wkrótce skończę doktorat. 
Zajmuję się też rekonstrukcją historycz-
ną. Teatr to jest odskok od rzeczywistości, 
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no i lubię zrobić coś fajnego dla lokalnej 
społeczności. Zostałem prawdę powie-
dziawszy „wciągnięty” w całe to przed-
sięwzięcie. Niektórzy koledzy zrobili mi 
reklamę tego teatru. Za ich poleceniem 
od słowa do słowa znalazłem się tutaj.

[Darek Kawecki]

Jestem nauczycielem i muzykiem. Od mło-
dych lat udzielałem się po konkursach re-
cytatorskich i amatorskich teatrach, to 
jest dla mnie rewelacyjny sposób na spę-
dzanie wolnego czasu i jednocześnie ja-
kaś szansa na realizację pragnień, daw-
nych marzeń, żeby poudawać kogoś, kim 
się nie jest. Do Teatru 55 trafiłem na za-
proszenie Agnieszki. Ten kawałek pracy, 
który trzeba włożyć, jest tego warty. Jeż-
dżę na próby z wielką ochotą. Większość 
osób, z którymi działam, poznałem już 
w teatrze i są to rewelacyjni ludzie, jako 
aktorzy i jako przyjaciele.

[Łukasz Schmidt]

Pracuję w Kempfie na montażu i dodatko-
wo jestem muzykiem. Występ w teatrze, 
a właściwie w filmie: „Duch Gór kontr-
atakuje” to było bardzo ciekawe przeży-
cie. Szczególnie, że ja nie jestem osobą, 
która lubi grać kogoś innego, ale było to 
rozwijające wyzwanie, które podjąłem, 
bo jak wiadomo wychodzenie ze strefy 
komfortu pomaga spojrzeć na świat z in-
nej strony. Warto próbować rzeczy, któ-
rych się nie zna, bo to rozwija.

[Daria Skiermańska]

Jestem nauczycielką języka polskiego 
w Szkole Podstawowej nr 3 w Kowarach, 
uwielbiam kinematografię i literaturę, 
wychowuję obecnie dziewięcioletnią cór-
kę. Tak wygląda moje życie. W teatrze do-
piero rozkwitam. Mogę się tu realizować, 
rozwijać, pokazać zupełnie inną twarz, 
której nie widać na co dzień. 

Nasz teatr tworzą osoby bardzo otwar-
te, chętne do pokazania siebie. Jesteśmy 
plastyczni, potrafimy w jakiś sposób wto-
pić się w wymaganą rolę. Jest dużo śmie-
chu. Dużo powtarzania, wiadomo, że nic 
nie udaje się idealnie za pierwszym ra-
zem. Ale wszystkie próby są po prostu we-
sołe i dobrze się przy tym bawimy. 

[Katarzyna Winiarska]

Ja się jeszcze uczę. Chodzę do liceum, do 
tzw. Żeroma w Jeleniej Górze, ale udzie-
lam się w Kowarach, gram chociażby w or-
kiestrze kowarskiej. Do Teatru 55 zgłosi-
łam się sama. Chciałam robić coś więcej. 
Zobaczyłam spektakl wystawiany przez 
ten teatr, mocno mnie wciągnął. Stwier-
dziłam, że jest to coś fajnego, więc pod-
pytałam w MOK-u o możliwość uczest-
nictwa i tak wciągnęłam się w ten świat.

Jest to dla mnie forma rozrywki, ale nie 
tylko. Pomaga mi w życiu prywatnym, 
oswaja ze wzrokiem publiczności, oswaja 
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z tremą. Jest to coś nowego, co tworzy faj-
ną atmosferę i odskok od rzeczywistości.

Przy realizacji projektów filmowych 
aktorom pomagają również osoby z ze-
wnątrz, którzy współpracując z teatrem, 
jednocześnie – chcąc nie chcąc – stają się 
jego częścią.

[Wojciech Miatkowski]

Zajmuję się filmowaniem, fotografowa-
niem i projektowaniem publikacji. Poma-
gałem Teatrowi 55 przy produkcji „Duch 
Gór kontratakuje”, byłem filmowcem 
i trochę dźwiękowcem.

Dla mnie praca z Teatrem 55 to jest wiel-
kie zaskoczenie. Nie spodziewałem się 
aż takiego ładunku energii. Znam tu-
taj wszystkie osoby, ale nie znałem ich 
z takich możliwości improwizacyjnych. 
W trakcie kręcenia filmu zagrali rzeczy, 
których zupełnie nie było w scenariuszu, 
wymyślili je z marszu i okazały się po pro-

stu kapitalne. A ja, jeśli chodzi o filmowa-
nie, cały czas się uczę. Do świata filmu 
przechodzę stopniowo ze świata fotogra-
fii – to są zupełnie inne kategorie myśle-
nia o obrazie. Jestem na etapie przestraja-
nia swojego umysłu, żeby robić to lepiej.

[Darek Kaliński]

Jestem dyrektorem Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Kowarach od kilkunastu lat. 
Ten Teatr 55 jest rzeczą wyjątkową, od kil-
kunastu lat nie było w Kowarach amator-
skiego teatru ludzi dorosłych. On się roz-
wija, wchodzimy w film, wystawiamy na 
scenie, kręcimy materiały. Po budowie Or-
kiestry Kowarskiej, Kina, teraz nadszedł 
czas na Teatr, a Kowarom jest potrzebne 
artystyczne środowisko, które coś robi.

Teatr amatorski lubię. Pomagając tam 
realizuję swoją pasję: w ramach obowiąz-
ków zawodowych i hobby zajmuję się fil-
mowaniem i montażem. Traktuję Teatr 
jako coś, czym jako dyrektor się opieku-

ję. Jest dla mnie ważny jako część domu 
kultury w Kowarach. Jeśli mogę pomóc 
tym ludziom w realizacji pasji, robię to.

[Piotr Pawelec]

Ja zajmuje się muzyką. Staram się two-
rzyć nowe piosenki, wydaliśmy ostatnio 
z kolegami płytę, nazywa się „Piotruś 
Pan”. W teatrze nie występuję, ale po-
magałem przy realizacji projektu „Duch 
Gór kontratakuje”, bo uznałem, że to jest 
fajna rzecz, do której mogę coś ciekawe-
go wnieść. I wyszło całkiem nieźle, przede 
wszystkim zabawnie.

Jako obserwator z zewnątrz cały czas 
podziwiam to, co robią w tym teatrze i pa-
trząc na kolejne role, kolejne produkcje, 
widać, że każda z osób rozwija się niesa-
mowicie, a niektórzy, powiedziałbym, za-
czynają przypominać naprawdę zawodo-
wych aktorów.

Wypowiedzi zebrał Mark Mościcki
fotografie: Dariusz Kaliński
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M O K

TEATR 55
K O W A R Y
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Miasto z Kulturą 2021
Letni cykl wydarzeń muzycznych w kowarskiej muszli koncertowej rozpoczął się już 
w maju. Pogoda była czasem kapryśna, bywało chłodno, raz padał deszcz, ale nie 
zraziło to ani organizatorów ani publiczności. Z powodu pogody na inny termin został 
przeniesiony tylko Festiwal Kolorów HOLI, dzięki czemu impreza wciąz jest przed nami.

Jako pierwszy zagrał zespół Nie Jest Dobrze w składzie: To-
masz Woszczó Furs oraz Dariusz Massa Kawecki. Było sen-
tymentalnie, refleksyjnie, ale przy okazji tanecznie. Duet 

przyzwyczaił już publiczność do charakterystycznego brzmie-
nia i niepowtarzalnego klimatu, nie zawiódł i tym razem.
W czerwcu zagrała Kowarskia Orkiestra Rozrywkowa, która 
od lat ma swoją wierną publiczność. Zbierało się na burzę, ale 
deszcz poczekał i zespołowi udało się zagrać bardzo udany 
koncert, a nawet kilka bisów.
Lipiec rozpoczął występ formacji MAKE UP. Muszlę koncerto-
wą wypełniły piosenki o miłości i życiu. W trakcie koncertu za-
czął padać deszcz, ale widzowie szybko schronili się w muszli, 
a muzycy grali dalej. Sprawiło to, że wydarzenie stało się bar-
dziej kameralne i klimatyczne.
W kolejny piątek zagrał Duet Ewenement. Pogoda dopisała, 
a pubiczność świetnie się bawiła przy rewelacyjnie zagranych 
i zaśpiewanych coverach znanych przebojów.  
W jedną z lipcowych niedziel przed kowarską publiką wystąpi-
ła grupa artystów z Gminnego Ośrodka Kultury w Mysłakowi-
cach. Przedstawili oni program „Piosenka Ci nie da zapomnieć”.

Kolejny piątkowy koncert w lipcu dał, znany już kowarskiej 
publiczności, zespół ROCK TUBE z Kamiennej Góry. Tym ra-
zem grupa zagrała akustycznie, co bardzo przypadło do gu-
stu słuchaczom.
W ostatni weekend lipca zagrał BANDI w składzie Piotr Bandi 
Pawelec i Łukasz Schmidt. Muzycy wystapili z nowym autor-
skim repertuarem, a koncert promował świeżo wydaną płytę 
„Piotruś Pan”.
Sierpień rozpocznie się od wspomnianego już Festiwalu Kolo-
rów HOLI. Impreza planowana jest na sobotę 7 sierpnia w godz. 
od 15.00 do 19.00. Będą atrakcje dla całych rodzin i oczywiście 
mnóstwo kolorów.
W piątek 13 sierpnia o godz. 18.00 w kowarskiej muszli wysta-
pi Szkoła Musicalu ERATO.
W kolejny piątek, 20 sierpnia o godz. 18.00 zagra zespół ANTA-
RES, a na zakończenie wakacji (27 sierpnia, godz. 18.00) w musz-
li koncertowej odbędzie się Gala Laureatów Konkursu Piosen-
ki „Piosenka jest dobra na wszystko”.
Organizatorzy dziękują za udział w dotychczasowych wyda-
rzeniach i zapraszają na kolejne.
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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

Wakacje 
z Kulturą
W Miejskim Ośrodku Kultury w Kowarach trwają Wakacje 
z Kulturą. Zajęcia wystartowały 5 lipca i potrwają do 6 sierp-
nia. Chętnych jest wielu, więc powstały dwie grupy, każda 
z nich ma swoją salę, ale dzieci spotykają się podczas zajęć 
na świeżym powietrzu.

Zapytaliśmy samych uczestników, dlaczego chcą przychodzić 
do MOK-u na wakacyjne zajęcia. Oddajemy im głos.

Aleksander mówi, że lubi przychodzić na zajęcia, ponieważ nie 
lubi sam zostawać w domu od rana, a tu może się spotkać z ko-
legami. – Ja przychodzę dlatego, żeby się bawić z innymi i żeby 
mi się nie nudziło, bo tu zawsze jest coś ciekawego – mówi Ha-
nia z grupy pani Niny. Xawier woli przychodzić na zajęcia, niż 
cału dzień siedzieć w domu z babcią, Borys woli zabawy w MOK 
od oglądania telewizji. – Przychodzę tutaj dlatego, że każdego 
dnia uczę się nowych rzeczy i dobrze się bawię – mówi Weroni-
ka. Lena twierdzi, że przychodzi, bo nie chce się jej samej wy-
chodzić na dwór. – Wolę zajęcia niż siedzenie cały dzień tylko 
z psem – mówi Hania. Sara powiedziała nam, że przychodzi, 
żeby się czymś zająć i żeby nie siedzieć w domu. – Ja tu przy-
chodzę, bo tu jest super zabawa – twierdzi Iga.

Szymon z grupy pani Nikoli tłumaczy nam, że bierze udział 
w zajęciach, bo jest to okazja do spotkania z innymi dziećmi 
i nie musi czekać aż do jesieni, by mieć towarzystwo. – Tutaj 
jest fajnie, bo można się spotkać, wspólnie bawić, a nie tylko 

coś tam ogladać – potwierdza Maja. Marysia mówi, że przycho-
dzenie tu jest dużo ciekawsze niż siedzenie w domu i czekanie 
na rodziców, bo to trwa bardzo długo. – Bo można robić różne 
rzeczy i nie trzeba siedzieć w domu, a jak sie długo nie widzia-
ło z jakąś koleżanką, to tu można ja spotkać – mówi nam Gaja. 
Dobrusia powiedziała nam, że przychodzi, bo nie musi siedzieć 
w domu pięciu godzin.

A co robią dzieci podczas zajęć w MOK? Wygląda na to, ze 
świetnie sie bawią, ale o szczegółach opowiedziały same. – Ro-
bimy dużo plastycznych rzeczy, wychodzimy na dwór i chodzi-
my do kina – relacjonuje Gaja. – Robiliśmy prace potworków, 
super się bawiliśmy i malowaliśmy twarze, bawiliśmy sie też 
LEGO – opowiada Iga. Lena dodaje, że grupa wychodziła na bo-
isko, pani Nina pięknie malowała nam buzie, a my pomalowali-
śmy panią Ninę na clowna i to było super.

– A ja spotkałem tutaj moich kolegów, których długo nie wi-
działem i wreszcie mogę się z nimi bawić – mówi Szymon. – Gdy-
by nie te półkolonie, to nie poznałabym nowej koleżanki i nie 
mogłabym się teraz z nią bawić – dodaje Maja. Krótka rozmo-
wa z uczestnikamizajęć wystarczyła, by przekonać się, że dzie-
ciaki świetnie sie bawią i są szczęśliwe, że mogą być razem.

Prowadzace zajęcia, pani Nikola i pani Nina, potwierdzają, że 
dzieci, po długich miesiącach zdalnego nauczania, są spragnio-
ne kontaktu i bycia w grupie.
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6 godzin dalekowschodniej sztuki 
walki (kumite), choreografii (kata) 
i konkurencji dla najmłodszych 

(fantom), mającej miejsce na dwóch ma-
tach w hali sportowej Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Kowarach. 30 konkuren-
cji indywidualnych i drużynowych, 80 
dziewcząt i chłopców uczestniczących 
w 172 osobokonkurencjach. Przyjazna 
atmosfera, gastronomia zapewniona 
przez rodziny młodych zawodników, 
sprawdzenie swoich umiejętności po 
pandemicznej przerwie. Taki jest bi-
lans Otwartych Mistrzostw Karkono-
szy w Karate, zorganizowanych przez 
kowarski Klub Sportowy Funakoshi Sho-
tokan Karate.

W Mistrzostwach wzięli udział zawod-
nicy z 6 klubów działających na terenie 
Dolnego Śląska: Klub Karate Shotokan 
Tora z Legnicy, Bushidan Instytut Sztuk 
Walki z Oleśnicy, Akademia Karate Shoto-
kan z Wrocławia, Karate – Budokan Wro-
cław, KS Samuraj Lubań oraz KS Funako-
shi Shotokan Karate z Kowar.

Kowarski klub może poszczycić się wiel-
kimi sukcesami. W klasyfikacji klubowej 
zajął pierwsze miejsce, gromadząc łącz-
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Spotkali się na macie
nie 49 medali (w tym 11 złotych), nato-
miast w klasyfikacji indywidualnej chłop-
ców trzy złote i trzy srebrne medale 
zdobył Jakub Praczyk. 

Zawody były zwieńczeniem trzydnio-
wego cyklu wydarzeń związanych z tą 
sztuką walki. 25 czerwca w Jeleniej Stru-
dze odbyła się konferencja naukowa „Ka-
rate w ujęciu interdyscyplinarnym”. 50 lat 
dalekowschodnich sportów walki na Dol-
nym Śląsku w regionie jeleniogórskim”. 
W konferencji wzięli udział profesoro-
wie z Politechniki Warszawskiej, Akade-
mii Wychowania Fizycznego we Wrocła-
wiu, Społecznej Akademii Nauk w Łodzi 
oraz wielu wrocławskich uczelni.

Podejmowano tematy dotyczące kierun-
ków rozwoju karate, funkcjonowania klu-
bów sportowych i sportu w warunkach 
pandemii czy znaczenia karate w dziedzi-
nach wychowawczych i socjoterapeutycz-
nych. To była już trzecia konferencja na-
ukowa, zorganizowana pod patronatem 
Dolnośląskiego Związku Karate.

26 czerwca z kolei zostało przeprowa-
dzone „Letnie Seminarium Karate”, pod-
czas którego uczestnicy mieli okazję 
poznać wiele cennych rad dotyczących 

ruchu i techniki walki. Zainteresowanie 
szkoleniem było spore, skorzystało z nie-
go 45 osób.

Patronatem honorowym wydarzenia 
objęli: Marszałek Województwa Dolno-
śląskiego Cezary Przybylski, Starosta 
Powiatu Karkonoskiego Krzysztof Wi-
śniewski, Burmistrz Miasta Kowary Elż-
bieta Zakrzewska, Prezes Dolnośląskie-
go Związku Karate Janusz Piepiora oraz 
prezes KS FSK Ryszard Dwornik.
Za fb Klub Sportowy Funakoshi 
Shotokan Karate w Kowarach i stroną 
https://www.shotokan-kowary.pl 

Janusz Piepiora – 8 dan, założyciel 
kowarskiego karate

Turniej karate
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O życzliwości...
Tym razem szczypta filozofii... choć z dużą nieśmiałością, 

bo Czytelnik gazety lokalnej pewnie nie oczekuje na tych 
łamach nawiązywania do tekstów myślicieli, a raczej się-

ga do tego pisma, aby czuć się lepiej zorientowanym w spra-
wach lokalnej społeczności, które jego dotyczą; dlatego też 
autor uczyni zadość tym oczekiwaniom, tylko... nie od razu.

Emocje i przeżycia towarzyszą każdemu z nas, w takiej czy in-
nej formie stanowią element życia psychicznego każdego czło-
wieka; postaram się krótko przedstawić pojęcia z tego zakresu. 
Zabrzmi to trochę dziwnie – „usystematyzować pojęcia o życiu 
psychicznym”, a jeszcze bardziej kuriozalne w tym kontekście 
może się wydać odwołanie do myśli prawniczej.

Według prawnika i filozofa Czesława Znamierowskiego pod-
stawowym elementem życia psychicznego jest dążenie, które 
stanowi napięcie ruchowe, przede wszystkim psychiczne, ale 
również i fizyczne, które obejmuje zdarzenia życia w ich cało-
kształcie na pewnym zamkniętym trakcie ruchowym, np. pra-
gnienie, ciekawość, potrzeba towarzyskości.  

Dążenie jest przeżyciem wyznaczonym jednokierunkowo 
w przeciwieństwie do wzruszenia, które polega na splocie zda-
rzeń o charakterze rozproszonym. Zasadniczym rysem naszej 
psychiki jest szukanie rzeczy przyjemnych i ucieczka od przy-
krych – maksimum przyjemności przy minimum przykrości.  

Dążenia należy odróżnić od dążności, która stanowi dyspo-
zycję psychiczną do przeżywania podobnych dążeń. Główne 
dążności wrodzone to instynkty. 

Od wzruszeń i dążeń poprzez nastrój i usposobienie, wiedzie 
droga do uczuć. Gotowość  do przeżywania zawsze pewnego 
rodzaju wzruszeń i dążeń z tego samego powodu wobec okre-
ślonego przedmiotu lub typów przedmiotów to uczucie – np. 
sympatia, miłość, szacunek, zazdrość. Uczucie może mieć cha-
rakter indywidualny lub społeczny.  

Uczucie oddania łącznie z wczuwaniem się w przeżycia wielu 
osób, których krąg może się rozszerzać – aż do objęcia wszyst-
kich ludzi – to życzliwość. Powinniśmy ją w sobie rozwijać na 
cztery sposoby, tzn.: każdy człowiek powinien powstrzymać 
się od wszelkiego działania, które przyczynia komuś cierpie-
nia, czynnie zmniejszać sumę cierpień innych ludzi, powstrzy-
mać się od wszelkiego działania, które nie pozwala powstać 
cudzym radościom oraz czynnie zwiększać sumę zadowole-
nia wszystkich ludzi. 

Zadajmy sobie jednak pytanie o odniesienie, w powyższym 
kontekście, do życia w naszej miejskiej wspólnocie? Czy na pew-
no jesteśmy wobec siebie życzliwi we wszystkich sytuacjach? 

W trakcie czy po pandemii COVID-19 niezwykle modne stało 
się spędzanie czasu na ogrodach, które wróciły do łask, a wol-
ną działkę po prostu trudno znaleźć. Słuszny jest to trend, czło-
wiek bliżej natury, możliwe własne ekologiczne owoce i warzy-
wa, kawałek swego świata poza czterema kątami, które chyba 
wszystkich zaczęły przytłaczać po długim obowiązywaniu ha-
sła „zostań w domu”.

Pojawia się jednak problem, a mianowicie, jak wspólnie i bez-
konfliktowo na tych ogrodach egzystować? Ile osób pewnie 
tyle wyobrażeń takiej koegzystencji, dlatego muszą być pew-

ne normy, które to ułożą. Proponuję, aby kierować się po pro-
stu nieczynieniem innym przykrości w tym współżyciu. 

Napiszę wprost o tym, co wynika z własnych obserwacji i ko-
mentarzy znanych mi osób – dajmy po prostu innym na tej dział-
ce odetchnąć po pracy, po ciężkim tygodniu z psychiką zmęczo-
ną zadaniami zawodowymi czy ogólną sytuacją. 

Jeśli jedziemy czy idziemy rano w sobotę albo niedzielę na 
działkę, to nie rozpoczynajmy swej bytności od włączania na 
cały regulator radia, czy uruchamiania ciężkich sprzętów do ko-
szenia trawy. Pozostawmy jakiś kawłek trawnika dla owadów, 
nie wycinajmy tej trawy do „żywego gruntu” a nawet, o zgrozo, 
przez całą niedzielę! Nie wymuszajmy też koszenia na innych, 
którzy być może niekoniecznie chcą podążać za tym trendem, 
stanowiącym też biznes dla producentów kosiarek czy akceso-
riów do tej aktywności.  

Przede wszystkim jednak szanujmy spokój naszych sąsia-
dów, hałas nie jest niczym dobrym dla zdrowia! W ten sposób, 
nie robiąc właściwie nic, będziemy dla siebie bardziej życzliwi.

Michał Pezda 

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

Gazeta Kowarska / FELIETON
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tu program 1 polskiego radia, minęła godzina 7, mamy 
piątek 4 czerwca 1965 roku imieniny obchodzi….” 
obudziły nas dźwięki z wielkiego lampowego radia, 

z kuchni dobiegał odgłos gwiżdżącego czajnika i młynka do 
kawy… za chwilę siedzieliśmy przy stole popijając mocną kawę 
i paląc „giewonty”, których nazwa przywiodła nam na myśl cze-
kającą nas dzisiaj wyprawę w Karkonosze… pod oknami prze-
jechał niebieski autobus pełen ludzi, zabraliśmy plecaki, apa-

Piątkowy     
 poranek

raty i zeszliśmy krętymi schodami poniemieckiej kamienicy 
do bramy a potem na ulicę 1 Maja… jakbyśmy tak wtedy mogli 
spojrzeć w przyszłość, to dowiedzielibyśmy się, że w miejscu 
widocznych za mostem ruin kościoła powstanie market, że bu-
dynek koło ratusza, z którego okien kobieta w papilotach wy-
kłada właśnie poduszki krzycząc coś na dzieciaki, zbudowany 
będzie od nowa i zamieni się w szklaną galerię, a ten naprze-
ciwko spłonie po uderzeniu pioruna… przy kiosku obok stało 
kilka osób, z jego małego okienka pachniało świeżą farba dru-

karską, na pliku „Trybuny Ludu” kioskarka położyła nam pa-
pierosy i zapałki, ruszyliśmy dalej, koło przystanku poniżej 
poczty w cieniu drzew stał zamknięty barakowóz strzelnicy, 
po południu będzie można ustrzelić w nim z wiatrówki balo-
nika, lizaka lub papierosa. Za pocztą skręciliśmy w prawo do 
góry, na wielkim murze starego zajazdu siedział czarny kocur 
i patrzył na nas z góry, w dole na pocztowy plac zajechała gra-
natowa furgonetka i zatrąbiła dwa razy. Co chwilę mijały nas 
grupki uczniów w fartuszkach z tarczami z nr 4, dało się słyszeć 
rozmowy o tym, co było zadane i o jakimś filmie w kinie, przed 
nami było już widać jasne przestronne budynki Nowego Osie-
dla, po prawej minęliśmy miejsce, gdzie za kilkanaście lat po-
jawi się „Kuźnica”… na tym niewielkim kawałku przestrzeni od-
będą się tysiące dancingów, dyskotek, wesel, wydarzy się wiele 
rozstań, pojednań, mordobić i codziennych obiadów… potem 
„Kuźnica” przygaśnie i po 40 latach zniknie… w cieniu kaszta-
nowców szliśmy ulicą w górę, powoli mijał nas wóz z pilarza-
mi ciągnięty przez wielkiego kudłatego konia z rojem much 
nad głową, przy przejeździe kolejowym kilku uczniów układa-
ło na torach kamienie, na nasz widok uciekli w kierunku szko-
ły, z której właśnie rozległ się dzwonek, spojrzeliśmy w dół, na 
łąkach przy ulicy, gdzie teraz pasą się kozy, staną kiedyś beto-
nowe bloki… przeszliśmy tory i ruszyliśmy w kierunku zielonej 
ściany lasu Wołowej Góry… cdn.

Ziomek
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REGION 
PEŁEN 
EMOCJI
Jeździmy po Karkonoszach, spotykamy 
się z ciekawymi ludźmi, prosimy o ich 
osobiste historie. To pasjonujące zaję-
cie! Dokumentujemy nasze rozmowy na 
filmach, publikujemy na portalu youtu-
be (DCK Arka Karkonosze) i facebooku. 

Zbieranie opowieści regionalnych 
uświadamia nam coraz mocniej, jak wie-
le się zmieniło w Karkonoszach, odkąd 
zasiedlili je po 1945 roku Polacy. Nie ma 
już poczucia tymczasowości, pojawia się 
zakorzenienie i szacunek dla ziemi, tej 
ziemi – karkonoskiej, izerskiej, kaczaw-
skiej, rudawskiej. O ile młodzi są gotowi 
ją sprzedawać, gdy trafi się okazja na wy-
soki zysk, to starsi już nie są chętni takim 
transakcjom. Czują się tu u siebie.

O tym opowiedział nam Mirosław Rze-
pisko z Karpacza, który całe życie miesz-
ka na stoku narciarskim. Czy można zna-
leźć bardziej karkonoskie miejsce, niż 
Kolorową w Karpaczu? To centrum nasze-
go świata, a rodzina Pana Mirosława ow-
szem, nie prowadzi już gospodarstwa rol-
nego w tym miejscu, jak rodzice w latach 
powojennych, ale nie myśli też, by sprze-
dać stok pod hotel. Choć pewnie byłyby 
z tego miliony. Możliwy był kompromis – 
spółka z Niemcem i założenie firmy, któ-
ra postawiła całoroczny tor saneczkowy, 
bardziej rentowny, niż wyciągi narciar-
skie, z natury rzeczy sezonowe.

Mirosław Rzepisko na tym stoku stwo-
rzył prywatne muzeum lokalnego nar-
ciarstwa – miejsce absolutnie niezwykłe 
i unikalne, pomnik jego miłości do nart 
i Karkonoszy. Upamiętnia w nich sporo 
wartościowych osób, które rozwijały nar-
ciarstwo w Karkonoszach, pokazuje sta-
re narty i zdjęcia. Zupełnie nie zraża się 
bardzo niską frekwencją, tym, że tłum 
woli iść na saneczki, a nie do muzeum.

Tuż obok jest kawiarnia-cukiernia Spo-
kojna, prowadzona od 50 lat przez ro-

dzinę Krzysztoszków. Gdy przed pół-
wieczem ojciec obecnej szefowej, Pani 
Elżbiety, kupował budynek przy głów-
nej ulicy Karpacza, wydawało się to ryzy-
kownym przedsięwzięciem. Ludzie wte-
dy bali się powrotu Niemców, że wrócą, 
odbiorą, wygonią… Prywatna inicjatywa 
istniała, ale nie inwestowała. To był okres 
głębokiej komuny. Historia pokazała, że 
Pan Krzysztoszek wykazał się nadzwy-
czajną wyobraźnią – dziś to miejsce, ta 
kawiarnia, przy głównym deptaku kuror-
tu, jest wręcz skazana na sukces.

Ale renta z racji doskonałego położenia 
to nie wszystko. Musi być zachowana ja-
kość. I tu widzimy, jak pięknie spotyka się 
w Spokojnej tradycja z nowoczesnością. 
Elżbieta Krzysztoszek odważnie wpro-
wadza nowości, które podpatruje w róż-
nych miejscach, jeździ nawet w tym celu 
na targi cukiernictwa do włoskiego Rimi-
ni. Jest u niej światowo. 

Prowincja to przede wszystkim stan 
umysłu. Nie zgadzamy się na różne peł-
ne kompleksów opinie i narzekania, że 
u nas jest źle, że nic się nie dzieje itp. To 
bzdury. Nasz region jest kapitalny, i to 
nie tylko dzięki naturalnym walorom. 
Coraz więcej zawdzięcza ludziom. Lo-
kalnym patriotom, czującym emocjonal-
ny związek z Karkonoszami, wszystkimi 
miejscowościami na ich terenie i wokół 
nich. Nikt nie zadba tak dobrze o swoje 
podwórko, o nasz region, jak my sami, jak 
mieszkańcy. Nie zadba się, gdy się tego 
nie kocha. Regionalnej miłości jest u nas 
coraz więcej.

Leszek Kosiorowski

Mirosław Rzepisko prezentuje zbiory swojego muzeum w Karpaczu

Elżbieta Krzysztoszek podczas wywiadu prowadzonego przez Leszka Kosiorowskiego 
w cukierni Spokojna w Karpaczu
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SMK
Przygotowujemy nasz Dom Tradycji do 
wakacji. Otwarte już jest Mini – Muzeum 
Piwowarstwa.
Od 1 lipca można zwiedzać nasze wysta-
wy codziennie od godz. 11.00 do 15.00.

Rok zaczął się smutno w SMK. Opuściło 
nas na zawsze dwóch członków.

15 stycznia 2021 – stanisław Kolasa. Był 
wesołym i serdecznym człowiekiem. Od 
niedawna należał do SMK, ale zawsze 
służył pomocą i wiedzą.
29 Kwietnia 2021 – Jerzy sauer, założy-
ciel i pierwszy przewodniczący Stowarzy-
szenia Miłośników Kowar.
Jurku, byłeś dla nas nie tylko wzorem do na-
śladowania, ale i Przyjacielem. Ty nauczyłeś 
nas miłości do miasta, do jego historii i tra-
dycji. Dzięki Tobie Stowarzyszenie Miłośni-
ków Kowar istnieje już prawie 30 lat.
 
Kto sadzi drzewa, mimo iż wie, że nie będzie 
siedział w ich cieniu
Przynajmniej zaczął rozumieć, na czym 
polega sens życia

Rabindrath Tagore

Będzie nam Was bardzo brakowało.
Gabriela Kolaszt

Jerzy Suer – nadanie tytułu Honorowego Członka SMK

Stanisław Kolasa podczac prac w naszym ogrodzie Mini-Muzeum Piwowarstwa
Mini-Muzeum Piwowarstwa

Mini-Muzeum 
Piwowarstwa
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Nie ma już wśród nas Jurka. Od-
szedł na zawsze po długiej i cięż-

kiej chorobie 29  kwietnia 2021 roku 
w wieku 91 lat.
Był lekarzem radiologiem, prowadził ga-
binet RTG w szpitalu Bukowiec a następ-
nie w szpitalu Wysoka Łąka w Kowarach. 
Znali go mieszkańcy Kowar i okolic, bo 
wielokrotnie opisywał ich zdjęcia rentge-
nowskie.
Jerzy Sauer urodził się 8 kwietnia 1930 
roku w Poznaniu w rodzinie inteligenckiej. 
W 1945 roku z rodzicami przyjechał do Je-
leniej Góry, zamieszkali przy ul. Podgó-
rze 9. Ojciec organizował na tzw. Ziemiach 
Odzyskanych Oddział Narodowego Ban-
ku Polskiego. W Jeleniej Górze skończył 
szkołę średnią w Liceum Ogólnokształcą-
cym im. St. Żeromskiego i zdał maturę. 
Chciał związać swoje dorosłe życie z Jele-
nią Górą i Karkonoszami. Losy potoczyły 
się jednak inaczej. Po czterech latach spę-
dzonych w Jeleniej Górze rodzice postano-
wili wrócić do Poznania.
Studiował na Akademii Medycznej w Po-
znaniu o specjalizacji Radiologia. Pierw-
szą pracę podjął w Pile w Przychodni Re-
jonowej, następną w szpitalu w Nowym 
Mieście nad Pilicą oraz w Rawie Mazo-
wieckiej.
Za namową przyjaciela, który mieszkał 
w Szklarskiej Porębie, przeprowadził się 
w Karkonosze. W 1976 roku z żoną Mał-
gorzatą zamieszkał w Kowarach. Pracę 
podjął w szpitalu Bukowiec na stanowisku 
Diagnostyka Rentgenowskiego. Do przej-
ścia na emeryturę prowadził gabinet RTG 
w szpitalu Wysoka Łąka.
Jurka poznałem w 1979 roku w Komitecie 
Obywatelskim. Do działalności społecznej 
i do kandydowania na radnego w pierw-
szych wolnych wyborach samorządowych 
w 1990 roku namówił go Przewodniczący 
KKO, Andrzej Wrzosek.
Jurek był radnym Rady Miejskiej w I kadencji 
(1990–1994). Bardzo poważnie traktował 
tę funkcję, aktywnie pracował w pracach 

komisji inwentaryzacyjnej. Jako przewod-
niczący tej komisji był członkiem Komisji 
Ochrony Środowiska.
Jerzy Sauer był inicjatorem i jednym 
z założycieli Stowarzyszenia Miłośni-
ków Kowar, przez wiele lat jego przewod-
niczącym a następnie honorowym prze-
wodniczącym. W ramach SMK powstał 
klub górniczy, klub strażnicy zabytków, 
klub polsko-niemiecki. Przez lata aktyw-
nie uczestniczył i wspierał lektorat j. nie-
mieckiego.
Uratował od całkowitego zniszczenia pa-
miątkowy kamienny obelisk przy Zajeździe 
Victoria, niesłusznie nazywany pomni-
kiem lotników. Treść napisów na kamien-
nym obelisku to był jego pomysł. Oryginal-
ne nie zachowały się, nie znamy ich treści.
Przez wiele lat współpracował z Kurierem 
Kowarskim Gazetą Miejską.
Czytelnicy pamiętają jego stałe rubryki 
w gazecie: „Uchronić od Zapomnienia”, 
„Strażnica Zabytków”, „Karkonoscy Gó-
rale”, „Perełki Architektury”, „Dowcipy 
z Myszką”.
Na jubileusz szpitala Wysoka Łąka przy-
gotował wystawę fotograficzną: „Wysoka 
Łąka – sto lat”. Odtworzył brakujący ży-
randol w jadalni szpitala. Z jego inicjatywy 
w holu szpitala Wysoka Łąka postawiono 
zabytkową rzeźbę klęczącego chłopca na-
zywanego Ilioneusem. 
Jurek miał szerokie zainteresowania, zbie-
rał wszystko, co było związane z Kowara-
mi i regionem, lubił fotografować. Zbierał 
wieszaki, w swojej kolekcji miał ich ponad 
trzysta.
W 2000 roku Rada Miejska w Kowarach 
nadała mu odznaczenie „Zasłużony dla 
Miasta Kowary”.
Jerzy Sauer pochowany został w Karpaczu. 
W ostatniej drodze z głębokim i niekłama-
nym żalem żegnali Go najbliżsi, przyjacie-
le i znajomi.

Żegnaj Przyjacielu
Krzysztof Sawicki

Jerzy Sauer
   (08.04.1930 – 29.04.2021)

„Śpieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą”
J. Twardowski
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Okazuje się, że warzenie piwa w Ko-
warach mają bardzo długą tradycję, 

choć obecnie mało znaną. Co więcej, hi-
storia browarnictwa w Kowarach sięga 
aż do średniowiecza. W pierwszym doku-
mencie z 6 października 1355 roku wydanym 
w Świdnicy, a spisanym w Lubawce, wspo-
mniano Kowary (a dokładnie smedewerk 
– w źródle napisano małą literą). Bolko II 
Mały i jego żona Agnieszka poruszyli spra-
wę zależności osady nad Jedlicą od Jeleniej 
Góry. Chodziło o to, żeby górnicy i kowale 
podporządkowali się prawu mili i nie sprze-
dawali rudy oraz wyrobów kowalskich bez 
udziału jeleniogórzan. Chcieli respektowania 
wcześniej wydanego dokumentu z 3 czerw-
ca 1348 roku, na wyraźną prośbę mieszczan 
zabraniano w nim w obrębie jeleniogórskim 
wytwarzania sukna, handlowania solą i sło-
dem oraz prowadzenia karczm pod groźbą 
kary pieniężnej. Ten dokument po raz pierw-
szy w naszej najbliższej okolicy dotyczy piwa.

Wspomniany dokument może sugerować, 
że w okolicy działała nielegalna karczma. Czy 

była ona w Kowarach? Czy też sprzedawano 
tu niezgodnie z prawem piwo? Tego nieste-
ty na pewno nie wiemy. Jednak problem nie-
legalnej sprzedaży złotego trunku powracał 
kilkakrotnie. Jeleniogórzanie 17 lutego 1408 
roku poskarżyli się czeskiemu królowi Wacła-
wowi IV na kowarzan handlujących piwem, 
co było ich zdaniem naruszeniem przywile-
ju z 1348 roku. Konflikt nasilał się. Kowarza-
nie nie chcieli respektować prawnego mono-
polu na piwo przez Jelenią Górę. W końcu 
kolejny właściciel z rycerskiego rodu Schaf-
fgotschów, Hannus I doprowadził do ugody 
w 1454 roku. W pierwszych czterech punk-
tach aż trzy poruszały sprawy piwne:
1. Po wsze czasy ustanie przywóz czeskiego 
piwa. Żaden mieszkaniec Kowar, czy to karcz-
marz, czy mistrz kuźniczy, czy ktokolwiek inny 
nie będzie miał prawa kupowania lub wyszynku 
piwa z Czech.
3. Poza wójtem w Kowarach nikt nie ma prawa 
do warzenia piwa. Wójt nie może jednak spo-
rządzać więcej niż 18 odwarów rocznie, po po-
łowie z jęczmienia i pszenicy, a piwo to może 

być sprzedawane wyłącznie w należącej do nie-
go karczmie średniej. Sprzedaż piwa na beczki 
jest zakazana, także wójtowi.
4. Mieszkaniec Kowar, który kupuje piwo w Je-
leniej Górze, nie będzie płacił podatku słodowe-
go wyższego niż 6 halerzy od antałka, powinien 
również mieć pierwszeństwo w zakupie słodu. 
Każdy kowarzanin może kupować w Jeleniej 
Górze piwo u dowolnego sprzedawcy, próbować 
je, a także decydować po odszpuntowaniu gór-
nej beczki i wyciągnięciu szpuntu z dolnej becz-
ki, które piwo ma być nalane.

Porozumienie kończy okres, który śmiało 
można nazwać „wojną piwną”.

Ostatnim działaniem prawnym zezwalają-
cym na warzenie piwa w Kowarach był akt 
nadania praw miejskich 4 listopada 1513 
roku przez króla Czech Władysława Jagiel-
lończyka. W tym dokumencie można prze-
czytać, że „mieszkańcy nowego miasta mogą 
korzystać ze wszelkich łask, wolności i wyko-
nywać rękodzielnictwo, zakładać słodownie 
i warzelnie piwa, …”. Kto najbardziej opo-
nował przeciwko nadaniu praw miejskich? 
Oczywiście Jelenia Góra.

W tym miejscu trzeba zadać sobie pytanie, 
dlaczego to było takie ważne? Odpowiedź 
związana jest z pieniędzmi. Browarnictwo 
było bardzo ważnym źródłem dochodów 
w średniowieczu. Złocisty napój w średnio-
wieczu nie był … złocisty. Dzisiejsze pod-
niebienia piwoszy miałyby trudności z prze-
łknięciem tej cieczy. Piwo było mętne, pełne 
pływających pozostałości po słodzie, ponie-
waż nie było filtrowane. Nie miało przysło-
wiowej piwnej goryczki, gdyż nie używano 
jeszcze chmielu. Niemniej jednak było bar-
dzo chętnie pite przez wszystkich – zarów-
no przez szlachetnie urodzonych, jak i biedne 
pospólstwo. Znaczy to, że było tanim, ogól-
nodostępnym napojem. Dodatkowo trunek 
piły też kobiety i dzieci. Choć może to dziś 
szokować, piwo było zdrowsze od wody. Szcze-
gólnie w dużych miastach jak Wrocław czy 
Praga nieposiadających kanalizacji, nieczysto-
ści, zwłaszcza organiczne, były wydalane do 
rzeki. Picie takiej nieprzegotowanej wody pro-
wadziło do poważnych kłopotów zdrowotnych. 
Tymczasem niewielka ilość alkoholu w piwie 
zabijała większość szkodliwych bakterii.

A JAK BYŁO NA DOLNYM ŚLĄSKU?

Pierwsze browary zakładano przy klaszto-
rach. Śląscy książęta piastowscy zauważyli 
w tym dobry interes dla własnych dochodów 
i szybko pozwolili na warzenie piwa w swoich 

HISTORIA BROWARNICTWA W KOWARACH

Dawna gospoda z własnym browarem przy ulicy 
Karpackiej

Pozostałość po browarze miejskim przy ulicy 
Waryńskiego

Panorama Kowar z kościołem ewnagelickim i browarem przy ulicy Waryńskiego – pocztówka 
Zbigniewa Kaniuka
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rozdrobnionych księstwach. Najstarszy taki 
przywilej pochodzi z 1209 roku z Lwówka 
Śląskiego z czasów Henryka Brodatego. Jest 
to najwcześniej datowana wzmianka o pra-
wie do warzenia piwa na ziemiach polskich. 
Z innych ciekawostek z tym związanych na-
leży wspomnieć Leszka Białego, który przy-
siągł papieżowi, że weźmie udział w wypra-
wie krzyżowej. Potem jednak zrezygnował 
przez… piwo. W kronice zachował się zapis 
„w Palestynie piwa nie ma i żyć przeto tam nie 
można” – miał powiedzieć książę i na krucja-
tę nie pojechał za papieskim przyzwoleniem.

Kamieniem milowym w produkcji napit-
ku był pilzneński wynalazek Josefa Grolla 
z 1842. Używając tak zwanej dolnej fermen-
tacji, wyprodukował on piwo, które na ca-
łym świecie znane jest jako lager. Napój na-
brał złotej barwy i przeźroczystości, w Polsce 
nosi nazwę jasne pełne.

I ZNÓW W KOWARACH
W tym samym czasie w Karkonoszach roz-
wijał się mocno ruch turystyczny i wymusił 
zorganizowanie noclegów oraz gastronomii. 
Kowary w XIX wieku stały się popularną 
bazą dla turystów, a sztandarowym produk-
tem lokalnym był zjazd saniami rogatymi 
z Przełęczy Okraj. Ciekawe, że śniegu było 
tak dużo, że zjazd kończył się w gospodzie 
„Pod Złotą Gwiazdą”, czyli przy samym ko-
ściele parafialnym w sercu miasta. Latem, po 
pieszej wędrówce w Karkonosze czy Rudawy 
Janowickie strudzony wędrowiec musiał coś 
zjeść i wypić. Dziś trudno uwierzyć, ile ho-
teli, restauracji i gospód było w Kowarach. 
Możemy je obejrzeć na licznych fotografiach 
i pocztówkach w Domu Tradycji Stowarzy-
szenia Miłośników Kowar oraz w filii Bi-
blioteki Miejskiej na Wojkowie, gdzie w 2021 
roku otwarto Centrum Browarnictwa w ra-
mach europejskiego projektu „Odkrywanie 
Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich”.

W księdze adresowej z 1878 roku może-
my przeczytać, że w mieście działał jeden 
browar. Wiemy, że na początku XX wieku 
działały już dwa. Pierwszy, nazywany miej-
skim, należał do Engelhardta, i znajdował się 
w miejscu, w którym później przez wiele lat 
działała pijalnia piwa „Cyrulik”. Browar był 
otwarty do lat sześćdziesiątych, a zburzono 
go w latach siedemdziesiątych, odkrywając 
skarb w postaci złotych i srebrnych monet. 
Ostatnim śladem po nim jest dawny budy-
nek biurowy znajdujący się przy ulicy Waryń-
skiego 8. Drugi znajdował się w Krzaczynie 
(dzielnicy Kowar) przy ulicy Karpackiej  1. 
W budynku mieściła się restauracja z wła-
snym browarem. Po II wojnie światowej bu-

dynek zamieniono na świetlicę, a w latach 
siedemdziesiątych na budynek mieszkal-
ny. Dobrze prosperujące turystycznie mia-
steczko po II wojnie światowej zamieniło się 
na zamknięte przemysłowe miasto górnicze 
z bardzo ograniczonym dostępem z powo-
du wydobycia rud uranu. Miasto gwałtow-
nie rozrastało się. Potrzeba znalezienia dużej 
liczby izb mieszkalnych spowodowała zmia-
nę starych poniemieckich gospód i hoteli na 
mieszkania robotnicze. Zmieniły się też pre-
ferencje w piciu. Nowi mieszkańcy wybierali 
mocniejsze alkohole, co spowodowane było 
również permanentnymi problemami w za-
opatrzeniu w podstawowe artykuły spożyw-
cze, w tym również w piwo.

Ta sytuacja zmieniła się dopiero po trans-
formacji gospodarczej na początku lat dzie-
więćdziesiątych. Jak przysłowiowe grzyby po 
deszczu powstawały pijalnie piwa. Zaczyna-
jąc od Podgórza, można było zorganizować 
sobie wycieczkę po tych zakładach gastrono-
micznych i zwiedzić przy okazji całe Kowary. 
Aby nikogo nie wyróżniać, lista została uło-
żona alfabetycznie.

Ameryka – ul. 1 Maja
Antałek – Podgórze
Bajbus – ul. Witosa
Cicha (potem Urszulka) – ul. Pocztowa
Cyrulik – ul. Waryńskiego
Filutek – ul. Wiejska
Jędrek – ul. Dworcowa
Klub Dywany – ul. Górnicza
Krokus – ul. Staszica
Kuźnica – ul. Leśna
Max – ul. Jeleniogórska
Maleńka – Wojków
Messa – Podgórze
Mikro – ul. Wiejska
Niespodzianka (wcześniej Hawana) – ul. 1 Maja
Piast – ul. Witosa
Pod Lipami – ul. Kowalska
Pool – ul. Ogrodowa
Przedwiośnie – ul. Górnicza
Przywodzie – ul. Karkonoska
Pub Syfon – ul. Szkolna
Pub – ul. 1 Maja
Rudy Kot – ul. 1 Maja
Skarlet – ul. 1 Maja
Smakosz - Wojków
Stop (wcześniej Alibi) – ul. Wiejska
U Arciucha – ul. Górnicza
U Darka – ul. Krokusowa
U Jakuba – ul. Waryńskiego
U Komina – ul. 1 Maja
U Marka – ul. Matejki
U Pędzika – ul. Witosa
U Sekretarza – ul. Grabskiego

U Wajdy – Krzyczyna
Walker – ul. Lipowa
Źródełko (popularnie U Wrony) 
– ul. Jeleniogórska
Źródełko – ul. Karkonoska

Z pewnością było jeszcze kilka miejsc, w któ-
rych można było się napić piwa, lecz nieste-
ty pamięć autora tak głęboko nie sięga. Żywot 
większość lokali nie był zbyt długi. Do piwa 
można było najczęściej zamówić… drugie 
piwo. Rzadko w ofercie było coś do zjedzenia. 
Takie były czasy i wymagania klienta.

Pod względem ilości spożycia piwo jest 
trzecim najpopularniejszym napojem na 
świecie po wodzie i herbacie. Złoty trunek na-
dal pozostaje bardzo popularnym napitkiem 
w Polsce. Konsumpcja rośnie stale i mozol-
nie doganiamy czołówkę. Z ostatnich da-
nych wynika, że przeciętnie na statystyczne-
go Polaka wypada 99 litrów piwa na rok, co 
daje nam zaszczytne piąte miejsce na świe-
cie. Do drugiego miejsca brakuje nam zale-
dwie 8 litrów. Tyle potrzeba, żeby dorównać 
Niemcom. Od wielu, wielu lat pierwsze miej-
sce zajmują niedoścignieni Czesi z 168 litra-
mi piwa na statystyczną głową i nie wydaje 
się, żeby była możliwa ich detronizacja.

Obecnie najbliższy browar, w którym może-
my się napić lokalnego piwa, znajduje się 8 km 
od Kowar w Karpaczu. Restauracja z browarem 
Sowiduch została założona przez kowarzan.

Dziś jeszcze nie wiemy, kiedy będziemy mo-
gli się napić kowarskiego piwa. Piwosze cze-
kają z niecierpliwością na tę chwilę, gdy po-
chwalimy się swoim własnym kowarskim 
browarem lub browarami.

Grzegorz Schmidt

Browar – Krzaczyna ze zbiorów Zbigniewa Kaniuka

Kapsel z kowarskiego 
browaru  
z kolekcji Roberta 
Andrzejewskiego
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FESTIWAL SZTUKI 
WŁÓKNA – NAJSTARSZY, 
JEDYNY W POLSCE

Wciąż w drodze 
– na finiszu 
trzeciej dekady

8

Artyści sztuki włókna w 2003 roku świę-
towali 30-lecie „Warsztatów Twórczych-
-Kowary”. Trzydzieści lat wcześniej po 
raz pierwszy otrzymali impuls do podję-
cia wysiłku i nabycia umiejętności do re-
alizacji tkanin unikatowych z odpadów 
poprodukcyjnych wełny dywanowej Fa-
bryki Dywanów–Kowary. Jubileusz za-
owocował wieloma wystawami, w tym 
szczególnie istotną rolę odegrała między-
narodowa wystawa w Centralnym Mu-
zeum Włókiennictwa w Łodzi, prezen-
towana także we wrocławskim BWA, w 
Galerii Tkackiej „Na Jatkach”, oraz je-
leniogórskim BWA. Spośród 204 arty-
stów, którzy przewinęli się w ciągu 30 lat 
przez kowarskie festiwale na wystawie za-
prezentowano prace pół setki autorów z 
Polski i z zagranicy, którzy byli uczestni-
kami dotychczasowych festiwali. Wyda-
rzenie jubileuszowe cieszyło się dużym 
zainteresowaniem wśród krytyków sztu-
ki i lokalnych dziennikarzy, którzy na-
głośnili odbywające się Warsztaty Twór-
cze w Kowarach. W tym czasie do Kowar 
przybyli przedstawiciele ośrodków kultu-
rotwórczych z Warszawy, Wrocławia i re-
gionu. Rozpisywano się o fenomenie eli-
tarnej dziedziny sztuki, rozwijającej się 
w klimatycznym miasteczku u stóp Kar-
konoszy. W artykule „Fascynacja tkani-
ną” autorstwa Jacka Jaśko czytamy: „To 
jedyny taki plener na świecie – zapewnia 
dyrektor Centralnego Muzeum Włókien-
nictwa w Łodzi Norbert Zawisza”. Ów-
czesny Dyrektor miał rację – rzeczywi-
ście był on jedyny w Polsce i na świecie, 
i nadal tak jest. Artykuły o Warsztatach 
Twórczych – Kowary ukazały się w Skarb-
cu Ducha Gór, we Wrocławskiej Gazecie 
Wyborczej, w Kurierze Kowarskim, w No-

winach Jeleniogórskich, we Wrocławskim 
Słowie Polskim, w Kamiennogórskim Ty-
godniku Regionalnym. Dziennikarze od-
mieniali przez wszystkie przypadki słowo 
„KOWARY”, dzięki zaskakującej ilości 
wydarzeń plastycznych.

We wszystkich wydarzeniach festiwalo-
wych uczestniczyli przedstawiciele mia-
sta Kowary: Burmistrz Kowar – Dariusz 
Rajkowski, Mieczysław Ławer – ówcze-
sny Skarbnik Miasta, Dariusz Brzozow-
ski – dyrektor handlowy Fabryki Dywa-
nów, oraz prezesi Zakładów Lniarskich 
„Orzeł” w Mysłakowicach. Odbyliśmy 
wiele wspólnych rozmów na temat przy-
szłości festiwalu. Wszyscy jednomyślnie 
rozwijali przed artystami wspaniałą per-
spektywę dla przemysłu lekkiego w re-
gionie dolnośląskim. Festiwal stawał się 
coraz popularniejszy, chętnie przybywa-
li artyści ze strefy Schengen, dla których 
odpady poprodukcyjne stanowiły wielką 
atrakcję i były inspiracją do pracy twór-
czej. Kowary zdobywały sympatyków za 
granicą, dzięki pasji artystów, którzy swo-
imi wystawami rozsławiali ten zakątek 
świata. Wówczas, nie słyszałam o nad-
chodzącym kryzysie ekonomicznym, któ-
ry w niedługim czasie stał się faktem.

W 2003 roku w Polsce i na świecie ob-
chodzona była 25. rocznica pontyfikatu 
Papieża Jana Pawła II. Z tej okazji 30 ar-
tystów rezydujących w Kowarach podzię-
kowało papieżowi za „List do tych, którzy 
z pasją i poświęceniem poszukują nowych 
epifanii piękna, aby podarować je światu”. 

A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było 
bardzo dobre (Rdz 1, 31) 

prof. dr hab. Ewa Maria 
Poradowska-Werszler

Otwarcie wystawy, od prawej: Stanisław Firszt 
– Dyrektor Muzeum Karkonoskiego, Ewa 
Maria Poradowska- Werszler – Generalny 
Kurator Festiwalu, Aleksandra Bibrowicz

Kamienna Góra, Galeria „Centrum”, 
wystawa Ewy Marii Poradowskiej 
Werszler pt. „Misterium włókna” 
Artystka z grupą dzieciaczków na tle 
swoich prac. Na zdjęciu pierwszy 
rz. od prawej: Krzyś i Arturek 
Werszler (wnuczęta).

Kamienna Góra, Muzeum Tkactwa, 
Teresa Szuszkiewicz-Spryszak – autorka 
wystawy pt. „Kowarskie impresje”.

Kowary, „Hotelik nad Jedlicą” – 
rezydencja artystów, spotkanie z od lewej: 
Mieczysław Ławer – skarbnik miasta 
Kowary, Janusz Pezda – wicemarszałek 
Województwa Dolnośląskiego, Dariusz 
Rajkowski – Burmistrz Kowar.
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Kowary, niedziela, artyści wychodzą z kościoła NMP

Przywitanie artystów w ratuszu kowarskim. Od prawej: Burmistrz – Dariusz 
Rajkowski, przy stole: prof. Krystyna Górska, Hanna Puławska, Janusz 
Motylski, z tyłu: Anna Popowa (UA), Krystyna Dyrda-Kortyka. Z lewej 
strony na zdjęciu: Ewa Piss, Eva Damborska (CZ), Barbara Basiewicz, Maria 
Teresa Chojnacka, Teresa Szuszkiewicz-Spryszak, Aleksandra Bibrowicz

Szklarska Poręba, Muzeum Braci Hauptmannów,  artyści przybyli na wernisaż wystawy zbiorowej, od lewej – Ewa Poradowska-Werszler, 
Barbara Nachajska-Brożek, Aleksandra Bibrowicz, Eva Damborska, Teresa Szuszkiewicz-Spryszak, Maria Teresa Chojnacka, Krystyna Górska, 
Ulrike Klieboldt, Anna Popowa, Krystyna Dyrda-Kortyka, Galina Zubczenko, Monika Lindner, Hanna Puławska, Barbara Basiewicz, Helga Borisch, 
Joanna Owidzka, Gertraude Seidel, Danuta Jaworska-Thomas, Anita Schubert, Ewa Łukiewska

Kowary, Miejski Ośrodek Kultury – MBATL „Z krosna do Krosna”

Kowary, „Hotelik nad Jedlicą” – 
rezydencja artystów, od lewej:  
M. Teresa Chojnacka, Lucyna 
Ławer, Bożenna Burgielska, 
Aleksandra Bibrowicz 
w rozmowie

Kowary, MOK, od lewej: m. Teresa Chojnacka, Krystyna Dyrda-Kortyka, 
Krystyna Górska, Mieczysław Ławer, Anna Popowa
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CIEKAWOSTKI Z PODRÓŻY

Wietnam – xin chào (cz. 3) Ha Long
Późną nocą lądujemy w delcie rzeki Czerwo-
nej na międzynarodowym porcie lotniczym 
w Hajfongu. Hajfong, położony nad Zatoką 
Tonkińską, jest trzecim co do wielkości mia-
stem w Wietnamie, liczącym około 1 mln 
mieszkańców. 
Celem naszej wyprawy jest Zatoka Ha Long, 
stanowiąca cud natury, w 1994 r. wpisana na 
listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego 
i Przyrodniczego UNESCO, a w 2012 na listę 
7 nowych cudów świata. Kiedyś był tu płasko-
wyż o podłożu skał wapiennych i łupkowych. 
W wyniku erozji i podniesieniu się poziomu 
morza na powierzchni około 1550 km2 po-
wstało około 1900 skalistych wysp i wysepek. 
Niektóre formacje skalne sięgają do 100 m wy-
sokości nad poziomem morza. Wewnątrz skał 
woda wypłukała wspaniałe jaskinie i groty. 
Wraz z rozwojem ruchu turystycznego rozbu-
dowuje się miasto Ha Long. Powstają pięk-
ne hotele, wspaniałe apartamenty oraz boga-

ta infrastruktura towarzysząca tym obiektom. 
Wietnamczycy starają się wykorzystać sprzy-
jającą koniunkturę w tym zakresie. 
Nocujemy w jednym z tych nowoczesnych ho-
teli. Z okna hotelu roztacza się wspaniały wi-
dok na miasto Ha Long. Rano wyruszamy na 
podbój zatoki Ha Long, zwaną Zatoką Lą-
dującego Smoka, stanowiącą odnogę Zatoki 
Tonkińskiej.
Przekraczamy nowoczesny dworzec porto-
wy. W porcie cumują ogromne wycieczkow-
ce oraz znaczna ilość statków turystycznych, 
przewożących turystów po zatoce. Wietnam-
czycy przywiązują dużą wagę do utrzyma-
nia w czystości zatoki. Na pokład statku za-
bronione jest wnoszenie opakowań z plastiku. 
Statkiem turystycznym przemieszczamy się 
po szmaragdowych wodach zatoki, pośród 
ciekawych formacji skalnych, porośniętych 
tropikalną roślinnością, w kierunku wyspy 
Bo Hon, gdzie mieści się Hang Sung Sot, czy-

li „Jaskinia Niespodzianek”. Jaskinia została 
odkryta przez Francuzów w 1901 r. Do jaski-
ni wchodzimy stromymi kamiennymi schod-
kami, skąd roztacza się cudowny widok na 
formacje skalne zatoki, wspaniałą roślinność 
oraz przystań. Wewnątrz jaskini mieszczą się 
trzy komory, dochodzące do 30 m wysokości. 
Dzięki doskonałemu oświetleniu uwidacznia-
ją się różnorodne i barwne nacieki krasowe.
W drodze powrotnej rejs przebiega pośród 
ciekawych formacji skalnych, do których na-
leżą dwie skały przypominające walkę kogu-
tów. Na stateczku serwowany jest wietnamski 
lunch. W drodze do stolicy Wietnamu zatrzy-
mujemy się w Hung Than na farmie zajmu-
jącej się produkcją pereł. Mieliśmy okazję po-
znać cały cykl hodowli oraz obróbki pereł.

Hanoi 
Autokarem, wzdłuż Delty Rzeki Czerwo-
nej, udajemy się do Hanoi, stolicy Wietna-

Hanoi – przygotowania do 
obchodów 90. rocznicy 
powstania Komunistycznej 
Partii Wietnamu 
(3.02.1930 r.)

 Zatoka Ha Long

Hanoi – Świątynia Literatury (czwarty dziedziniec)

Hanoi – Obchody Święta Tet (Nowego Roku)

Hanoi

 Ha Long
Hanoi – Mauzoleum Ho Chi Minha

Hanoi – 
Pagoda Jednej 
Kolumny
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mu. Wokół autostrady rozpościerają się wio-
ski, pola uprawne ryżu, fermy hodowlane, itp. 
Delta Rzeki Czerwonej, o powierzchni oko-
ło 15 tys. km2. Rogion zalicza się do najgę-
ściej zaludnionego na świecie. Jest drugim, po 
Delcie Rzeki Mekong, producentem ryżu. 
W delcie Rzeki Czerwonej leży Hanoi – sto-
lica Socjalistycznej Republiki Wietnamu. Ha-
noi liczy ok. 4 mln mieszkańców. Jest drugim 
pod względem liczby mieszkańców miastem 
Wietnamu. Początki miasta sięgają około 
200 r. p.n.e.. W 1010 r. cesarz Ly Thai To prze-
niósł tu stolicę państwa. Miasto to nosiło na-
zwę Thang Long (Wzlatujący Smok). W 1802 
roku cesarz Gia Long przeniósł stolicę do 
Hue, leżącego w środkowej części Wietnamu. 
Po kapitulacji wojsk japońskich i powstaniu 
2 września 1945 r. Demokratycznej Republiki 
Wietnamu stolica kraju wróciła do Hanoi. 
Na przedmieściach Hanoi pojawiają się nowe 
osiedla mieszkaniowe, składające się z 25-cio 
piętrowych wieżowców. Z okazji 1000-lecia 
stolicy, przy nabrzeżu Rzeki Czerwonej, zo-
stała wybudowana największa na świecie cera-
miczna mozaika ścienna, licząca około 6,5 km 
długości i 0,95 m wysokości. W tworzeniu scen 
z historii Wietnamu oraz współczesności brali 
udział artyści z kraju i zagranicy, a także dzieci.
Hanoi, jak i w całym Wietnamie, trwają ob-
chody Święta Tet, czyli Nowego Roku. Na 
ulicach miasta odbywają się prezentacje 
barwnych papierowych smoków przez mło-
dzieżowe zespoły. Od zespołów, ubranych 
w kolorowe stroje, wymagana jest niezwykła 
zwinność i koordynacja ruchów. Równolegle, 
przy pomniku poległych za ojczyznę, trwa-
ją przygotowania do obchodów 90 rocznicy 
powstania Komunistycznej Partii Wietnamu 
(3.02.1930 r.). Dekoracje i występy artystycz-
ne przypominają lata pięćdziesiąte ubiegłego 
wieku w tzw. Obozie Socjalistycznym.

Hanoi – Obchody Święta Tet 
(Nowego Roku)
Życie kulturalne i rozrywkowe koncentruje się 
głównie wokół jeziora Hoan Kiem. Tu rozpo-
czynamy zwiedzanie Hanoi. Z jeziorem zwią-
zana jest legenda o historycznym władcy Le Loi 
i Złotym Żółwiu. Na wysepce jeziora w 1886 r. 
zbudowano Żółwią Wieżę (Thap Rua).  
 Drugim ważnym obiektem, położonym na je-
ziorze Hoan Kiem, jest Świątynia Ngoc Son. 
Do Świątyni udajemy się przez malowniczy 
czerwony most, zwanym Mostem Wschodzą-
cego Słońca (The Huc), Zachowana w dosko-
nałym stanie Świątynia Ngoc Son, poświę-
cona jest nauczycielom konfucjanizmu oraz 
taoizmu. Tysiącletnia okupacja Wietnamu 
przez Chiny w sposób istotny wpłynęła na na-

ukę, kulturę i religię Wietnamu. System filozo-
ficzno-religijny konfucjanizmu został stworzo-
ny w Chinach przez Konfucjusza w V w. p.n.e. 
i mocno zakorzenił się w Wietnamie. 
W programie pierwszego dnia pobytu w Ha-
noi znalazła się przejażdżka rikszą po uli-
cach starego miasta oraz udział w spektaklu 
Teatru Lalek na Wodzie. Teatr Lalek na Wo-
dzie oparty jest na legendach, wywodzących 
się z tysiącletniej tradycji, związanej z upra-
wą ryżu. Przy tradycyjnej wietnamskiej muzy-
ce, zwanej cheo, po wodnej scenie poruszają 
się piękne kolorowe lalki, przymocowane do 
długich bambusowych kijów. Występom to-
warzyszą efekty specjalne, jak ziejące ogniem 
lub wodą smoki.
 Decydujemy się na powrót do Hotelu La Rosa 
pieszo. To jeszcze jedna okazja poznania ży-
cia nocnego w Hanoi. Chodniki zastawione 
różnorodnymi stoiskami handlowymi i usłu-
gowymi stwarzają niezapomniany klimat. Na 
ulicy pracuje się i śpi. Po wielu perypetiach, 
wynikających z niedokładności planu miasta, 
udaje nam się dotrzeć do celu.

Hanoi – Świątynia Literatury
Drugi dzień pobytu w Hanoi rozpoczynamy 
od zwiedzania Świątyni Literatury, stanowią-
cej kompleks budynków, przeznaczonych do 
kształcenia urzędników państwowych w duchu 
konfucjanizmu. Budowę Świątyni Literatury 
zapoczątkował król Thanh Tonga w 1070  r., 
wzorując się na świątyni konfucjańskiej w Qu 
Fu (Chiny), położonej w miejscu urodzenia 
Konfucjusza. Dalsza rozbudowa Świątyni 
miała miejsce od XV do XVIII w. Kompleks 
świątynny, o kształcie prostokąta, o powierzch-
ni ponad 540 hektarów, jest otoczony wysokim 
murem, tworząc w Świątyni magiczną oazę 
spokoju. Stanowi doskonałe połączenie archi-
tektury z naturą. Wewnątrz kompleksu mieści 
się pięć dziedzińców, symbolizujących naturę, 
tj.: wodę, ogień, ziemię, metal, drewno.
Świątynia Literatury stała się pierwszym uni-
wersytetem w Wietnamie, który prowadził 
swoją działalność do początku XX w. Studia 
trwały trzy lata. Obejmowały nauki z zakresu 
literatury, etyki, polityki i administracji. Pole-
gały na wiernym odtwarzaniu na pamięć kon-
fucjańskich pism. Studia kończyły się egzami-
nem końcowym, składającym się z pięciu części 
i trwającym kilka miesięcy. Szczęśliwcy, którzy 
pomyślnie zdali egzaminy końcowe, byli zapra-
szani przez króla do pałacu królewskiego na 
jeszcze jeden egzamin. Tu król osobiście prze-
prowadzał egzamin w celu wyłonienia najlep-
szych studentów oraz trzech wybitnych. 
Opuszczając Świątynię Literatury, udajemy 
się do tzw. Kompleksu Ho Chi Minha. W roz-

ległym parku mieszczą się: Pałac Prezydencki, 
Muzeum Ho Chi Minha, Dom na Palach, Pa-
goda Jednej Kolumny. 
Pałac Prezydencji jest świadectwem okupacji 
Wietnamu przez Francję. Został wybudowany 
w stylu kolonialnym na początku XX w. Obec-
nie w Pałacu Prezydenckim podejmowane są 
delegacje zagraniczne. Dla Ho Chi Minha 
był to budynek zbyt okazały. Wolał zamiesz-
kać w budynku nr 54, przeznaczonym dla kie-
rowców. Ostatnie jedenaście lat życia spędził 
w tzw. Domu na Palach. Skromnym, drewnia-
nym budynku, położonym w pięknym otocze-
niu parkowym, nieopodal Pałacu Prezydenc-
kiego. Zmarł 2 września 1969 r.

Hanoi – Pagoda Jednej Kolumny
Pagoda Jednej Kolumny jest symbolem Wiet-
namu. Na wystającej z wody kamiennej ko-
lumnie mieści się drewniana buddyjska świą-
tynia, wybudowana w 1049 roku, za czasów 
panowania cesarza Ly Thai Tonga. Powstanie 
tej świątyni oparte jest na następującej legen-
dzie: Starzejący się cesarz pozostawał bezdzietny. 
Więc zaczął gorliwie modlić się do Buddy. Pew-
nej nocy przyśniła mu się bogini płodności i mi-
łosierdzia Bodhisattva Avalokiteshvara, która sie-
dząc na olbrzymim kwiecie lotosu, podawała mu 
upragnionego syna. Sen się ziścił. Wkrótce Ce-
sarz doczekał się potomka. W dowód wdzięczno-
ści bogini, nakazał wznieść świątynię w kształcie 
wyłaniającego się z wody kwiatu lotosu. 
Świątynia była wielokrotnie niszczona. Ostat-
ni raz została zniszczona w 1954 roku, pod-
czas I wojny indochińskiej, przez wycofują-
ce się z Hanoi wojska francuskie. Rok później 
Wietnamczycy odtworzyli miniaturową repli-
kę świątyni z XI w.
I my, wspinając po stromych kamiennych 
schodkach świątyni, oddaliśmy pokłon bogini.

Hanoi – Mauzoleum Ho Chi Minha
Obok Kompleksu Ho Chi Minha, na rozle-
głej przestrzeni, góruje Mauzoleum Ho Chi 
Minha. Tu spoczywają, wbrew jego woli, za-
balsamowane zwłoki charyzmatycznego 
przywódcy narodu wietnamskiego. Budowa 
mauzoleum była wzorowana na Mauzoleum 
Lenina w Moskwie. Raz do roku zwłoki przy-
wódcy przewożone są do Moskwy na lifting. 
Wzdłuż szerokiej alei, prowadzącej obok mau-
zoleum, mieszczę się budynki rządowe, w tym 
okazały budynek parlamentu wietnamskiego. 
Po południu udajemy się na międzynarodowy 
port lotniczy Noi Bai, skąd liniami lotniczymi 
VietJet Air polecimy do Hue, byłej cesarskiej 
stolicy Wietnamu.

Mieczysław Ławer
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ZENON KUBIENIEC 
urodził się 30.08.1963 r. w Kowa-
rach. Z wykształcenia był ślu-
sarzem. Prowadził swój zakład 
zegarmistrzowski w Kowarach. 
Praca była jego wielką pasją. 
Pierwszego czyszczenia zegar-

ka podjął się już w wieku 8–10 
lat. Chciał pomóc dziadkowi i kie-

dy ten był w pracy, wrzucił zegarki 
do zlewu i zaczął czyścić je pod kranem. 

Po tej próbie podejmował wiele innych – coraz 
bardziej udanych. W dużej mierze był zegarmistrzem – samoukiem.

Wiedzę na temat naprawy zegarków nakręcanych czy dużych 
mechanizmów czerpał od swojego taty i dziadka. Obaj napra-
wiali zegarki w wolnych chwilach, traktowali to jako dodatko-
wy zarobek.

Budowy zegarków kwarcowych uczył się na własną rękę, głów-
nie z książek, ale również testował na zegarkach klientów. Lu-
bił „dłubaninę” ręczną, drobną i precyzyjną robotę. Nigdy nie 
bał „zmierzyć się” z nowym mechanizmem oraz z tym, w jakim 
stanie był zegarek. Uwielbiał również pracę w drewnie. Wszyst-
kie meble w zakładzie, również sporo w domu, zostały zrobione 
przez niego oraz jego ojca. Dlatego też zajął się dodatkowo reno-
wacją starych oraz składaniem nowych szafek.

Równie sprawnie łączył ojcostwo z pracą. W domu miał po-
dwójne biurko, przy którym pracował. Syn lub córka w tym cza-
sie siedzieli obok i czytali na głos książki (szczególnie z historii) 
lub rozwiązywali zadania.

Pan Zenon był znanym i szanowanym zegarmistrzem nie tyl-
ko w Kowarach, ale i w wielu większych miastach w kraju. Miał 
również stałych klientów z zagranicy. Był człowiekiem, dla które-
go praca była prawdziwą pasją, a klienci to wyczuwali i z chęcią 
powierzali mu swoje zegarki.

KBS
Dziękujemy synowi, Panu Pawłowi Kubieńcowi, 
za udostępnienie informacji na temat taty.

Rodzinie i Bliskim Pana Zenona 
składamy szczere wyrazy współczucia.

Wspomnienie o ZegarMISTRZU

SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze, 
w artykule o 70-leciu ZSO 
w Kowarach źle zostało 
podpisane zdjęcie. Fotografia 
przedstawia dyrektora 
Jerzykiewicza z klasą 
(nie, jak to zostało opisane, 
dyrektora Kuchejdę). 
Za błąd bardzo przepraszam.

Grzegorz Schmidt




