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WSTĘPNIAK

Szanowni Czytelnicy,
Po raz drugi podejmu-
ję się redakcji „Gazety 
Kowarskiej”. Ten numer 
ukazuje się, tradycyj-
nie przed świętami li-
stopadowymi. Niektó-
rzy będą obchodzili 
Dzień Wszystkich Świę-
tych i Dzień Zaduszny, 
inni wyruszą zbierać cu-
kierki w noc Halloween, 

a jeszcze inni będą wspominać sło-
wiańskie „Dziady”. Często powsta-
ją z tego powodu różnego rodzaju 
spory, mniejsze lub większe, lecz za-
wsze w gruncie rzeczy zbędne. Życzę 
każdemu z Was, z całego serca, aby-
ście spędzili ten czas bez konfliktów, 
wspominając tych, którzy odeszli, 
w towarzystwie tych, którzy jeszcze 
z nami są.
A co w numerze? Będą wspomnienia, 
jak to na przełom października i li-
stopada przystało. Będą Kowarskie 
Wrzosy. Będzie dużo ładnych zdjęć, 
gdyż obraz jest równie atrakcyjną 
formą, co tekst pisany. Będzie o re-
witalizacji kolei, będzie też o rakie-
tach. Niezmiennie poświęcimy frag-
ment „Arce Karkonoszy” i kulturze, 
również poezji, która w poprzednim 
numerze się nie ukazała, za co bardzo 
przepraszam.
Przyjemnej lektury! 

Mark Mościcki 
redaktor naczelny

„Teatr 55” nie odpuszcza
W poprzednim numerze przybliżyliśmy Państwu ludzi tworzących amatorski 

„Teatr 55”. Aktorzy wciąż grają, powrócili na deski kowarskie 15 październi-
ka ze swoim pierwszym spektaklem „Pożądanie w cieniu pokrywki” Jacka Getnera. 
Ponadto zakończyły się też warsztaty teatralne, podczas których przy kowarskim 
dworcu kolejowym nagrywany był spektakl „Nuda” Grzegorza Sławińskiego. Mło-
de aktorki: Natalię Schmidt, Zosię Schmidt, Kasię Winiarską i Olę Łubińską, będzie-
cie mogli obejrzeć na ekranie „Kina za Rogiem”, kiedy tylko zakończy się montaż.

Sędzia światowy karate shotokan, pięciokrotny medalista Mistrzostw Świata w Ka-
rate Shotokan w kumite (sparing) i rodowity kowarzanin, Paweł Piepiora, został uho-
norowany Brązową Odznaką „Za zasługi dla sportu”. 15 sierpnia, w imieniu wicepre-
zesa rady ministrów Piotra Glińskiego odznaczenie wręczył wicestarosta powiatu 
karkonoskiego, Jarosław Kotliński. 
Spod ręki dr. Piepiory wyszła w tym roku książka pod tytułem: „Kompendium Kara-
te”, w której opisuje teoretyczne aspekty przygotowania motorycznego, technicz-
nego i taktycznego karateki. Książka odpowiednia jest nie tylko dla trenerów, ale 
także i dla adeptów sztuki karate.

M O K

TEATR 55
K O W A R Y

Agnieszka Jakubik  tel. +48 696 927 409
Bogusława Donhefner  tel. +48 660 463 283

czerfiec@gmail.com

Uhonorowanie 
dr. Pawła 
Piepiory

fot. z arch. Arki Karkonoszy

https://issuu.com/search?q=slołsity


3

Gazeta Kowarska / NEWSY

Na cmentarzu 
niedaleko Szkoły 
nr 1 w Kowarach, 
zgodnie z własnym 
życzeniem, spoczywa 
Stefan Dymiter. 

Ślepy wirtuoz skrzypiec wprawiał w zdu-
mienie zarówno przypadkowych prze-
chodniów na ulicach Krakowa, jak 
i krytyków Filharmonii Krakowskiej. 
25 września w jego rodzinnej miejsco-
wości Płonna na Podkarpaciu odsłonięto 
poświęcony mu mural, zdobiący przysta-
nek autobusowy przy drodze wojewódz-
kiej nr 889.
Niedawno natomiast szanowany kowar-
ski artysta, malarz i rzeźbiarz, Roman 
Tryhubczak, odnowił pomnik własnego 
autorstwa, znajdujący się na mogile Ste-
fana Dymitra, honorując w ten sposób 
muzyka w przeddzień świąt zadusznych.

W Mysłakowicach rozpoczęła się bu-
dowa nowej szkoły podstawowej. Jest 
to krok długo wyczekiwany przez miesz-
kańców tej gminy. Pani burmistrz Ko-
war, Elżbieta Zakrzewska, serdecznie 
gratuluje sąsiadom podjęcia tej decy-
zji. Na pytanie, czy podstawówki kowar-
skie zyskają właśnie poważną konkuren-
cję, odpowiedziała przecząco. Wskazała 
na plany termomodernizacji sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawowej nr 1.  Pani 
Burmistrz informuje, że w przyszłości 
znajdą się środki na wprowadzenie fo-
towoltaiki dla kowarskiego ZSO.

Urząd Miasta Kowary informuje o no-
wych zasadach odbioru odpadów BIO 
z gospodarstw domowych. Nie będzie 
już można używać worków, jedynie po-
jemniki. Posiadanie i korzystanie z kom-
postownika może pozwolić zaoszczędzić 
na wywozie śmieci 5 złotych miesięcz-
nie. Szczegóły można znaleźć na stronie 
Facebookowej lub internetowej Urzędu 
Miasta. Zmiany wchodzą w życie 1 listo-
pada bieżącego roku.

Spółdzielnia mieszkaniowa „Pod Śnież-
ką” zamontowała na terenie osiedla przy 
ul. Leśnej pojemniki na psie odchody.

Pamięć 
o romskim 
skrzypku

A za miedzą…BIO 
bez worków

Roman Tryhubczak, twórca pomnika
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W gabinecie 
Pani Burmistrz
Panią Burmistrz Elżbietę Zakrzewską 
można spotkać nie tylko w gabinecie. 
O odśnieżaniu, funduszach i aktualnych 
projektach porozmawialiśmy tym razem 
w parku rodzinnym przy ulicy Wiejskiej, 
w dzień jego oficjalnego otwarcia (29.09). 

Przy wiadukcie zostało otwarte coś na kształt strefy wypo-
czynkowej. Proszę opowiedzieć o tym miejscu. Dla kogo ono 
jest, co tu można robić, za jakie środki to miejsce powstało?

Park rodzinny przy Wiejskiej lub przy wiadukcie to miejsce, 
które powstało na terenie dawnych ogródków działkowych. 
Ogródki były opuszczone. Teren został oczyszczony i w tej 
chwili jest to piękne miejsce, gdzie można grillować, odpocząć, 
poczytać trochę o historii naszego wzgórza św. Anny. Przed-
sięwzięcie zostało sfinansowane z projektu polsko-czeskiego, 
we współpracy z naszym miastem partnerskim Vrchlabi, koszt 
to jest około 150 tys. zł. Mnie cieszy, że miejsce, które było za-
pomniane, dzisiaj służy mieszkańcom. 

Czyli można liczyć na to, że miejsce będzie pielęgnowane 
i rozwijane? Przez kogo?

Na pewno przez nasz ZEZK, Zielone Kowary i firmę, którą 
w drodze przetargu wyłaniamy na letnie utrzymanie. Jest to 
miejsce, które jest na wykazie miejsc do utrzymania w czy-
stości. Zawsze apelujemy również do mieszkańców, że jeże-
li mają śmieci, to żeby zostały one wrzucone do kosza, a nie 
obok. A miejsce jest tak atrakcyjne, że dalej idąc w kierunku 
św. Anny mamy mostek, który chcemy też zrewitalizować, też 
ze środków polsko-czeskich i dalej odnowić ścieżkę łączącą 
z kaplicą św. Anny.

A czy będzie można dojechać tutaj zimą? Jak będzie wyglą-
dała sprawa z odśnieżaniem, m.in. ulicy Wiejskiej? W prze-
szłości zdarzały się z tym problemy.

Umowa jest podpisana z firmą, która odśnieżała w zimę 
2020/2021. Jest to umowa kilkuletnia. Myślę, że problemu z od-
śnieżaniem w Kowarach praktycznie nie ma. Zdarzają się sy-
tuacje, kiedy pojawia się oblodzenie, a ulica Wiejska jest przy 
rzece i wiadomo jak to wygląda w zimie. Czasami jest tak, że 
nigdzie nie ma śniegu, tylko na Wiejskiej, na samej górze. Pra-
cownik, który pracuje w firmie „KAMA”, bo „KAMA” odśnieża 
miasto, mieszka przy „Drodze Głodu”, więc Kowary Górne aku-
rat mają dobrą sytuację, na ogół ta część Kowar jest w bardzo 
dobrym stanie utrzymana.

Czasami jednak pojawiają się filmiki ślizgających się samo-
chodów, na przykład przy ulicy Leśnej.

To się zdarza, jeżeli jest mżawka. Oczekiwania wielu miesz-
kańców są takie, że jak śnieg spadnie, to momentalnie jest to 
sprzątnięte. To nie jest tak. Zimowe utrzymanie ma to do sie-
bie, że czas reakcji jest od ustania problemu, czyli od ustania 
opadów śniegu. W związku z tym zawsze ten czas, tych co 
najmniej kilkunastu minut mija, zanim wejdzie firma, bo je-
żeli śnieg pada non stop, to jest tylko odśnieżanie, a ludzie by 
chcieli, żeby był czarny asfalt. Jest to niemożliwe, a w dodatku 
to kosztuje majątek. Takie zimowe utrzymanie to jest kilkaset 
tysięcy złotych rocznie i to są niesamowite pieniądze, które idą 
z pieniędzy podatników. Zawsze mamy ten wybór: albo robi-
my zimowe utrzymanie, co idzie z wydatków bieżących, albo 
robimy inne świadczenia dla mieszkańców. Przypomnę tylko, 
że świadczenie dopłaty do KSWiK rocznie to jest ponad mi-
lion siedemset tysięcy rocznie, to też idzie z zadań własnych.

A jakie jeszcze projekty i inwestycje skupiają obecnie Pani 
uwagę?

Teraz najważniejszym projektem są „Zielono-niebieskie Ko-
wary”. Jest to inwestycja za ponad 11 milionów złotych, z tego 
85% dostaniemy z funduszy norweskich. Co z tego będziemy 
robić? Przede wszystkim zagospodarowywać zbiornik wodny 
naprzeciw MSR-u, tak zwany zalew. Zbiornik zostanie podda-
ny pełnej renowacji, to jest kwota około 4,5 mln złotych. Przy 
zbiorniku będzie wybudowana okalająca go ścieżka zdrowia, 
i rodzinny park edukacyjny, w całości monitorowany, na kilka-
naście kamer. To będzie, oprócz Wyspy, drugie takie „mokre” 
miejsce w Kowarach. Jak zakończymy inwestycje na tym zbior-
niku, chcielibyśmy, żeby powstało tam centrum sportów wod-
nych i narciarskich. Jesteśmy po rozmowie z kilkoma firmami, 
które są zainteresowane, żeby tam uruchomić narciarstwo 
akrobatyczne. Kolejnym etapem będzie wybudowanie sceny 
i zagospodarowanie ogrodu przy SMK. Będzie to miejsce na 
kameralne spotkania i występy. Oprócz tego na stadionie bę-
dziemy robić nawadnianie, co – jak myślę – dla naszych piłka-
rzy jest konieczne, bo obniży to koszty utrzymania obiektu. 
Będziemy budować kilka tzw. zielonych przystanków: miejsc, 
które będą obsadzone kwiatami i krzewami. Jest to też dla 
mieszkańców fajne przedsięwzięcie, bo będziemy określonej 
grupie (200 osób) rozdawać pojemniki na wodę deszczową.

Życzę wszystkim spokojnego Święta Zmarłych. To jest okres 
wspominek swoich najbliższych, a także ludzi, którzy zasłu-
żyli się dla Kowar. Niech to będzie czas właśnie takiej spokoj-
nej celebracji.
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Kowary, ul. Szkolna 2 (budynek MOK)
661 162 812 | 503 537 046

R E K L A M A

Sylwetka kolegi Stefana dla mnie ry-
suje się w dwóch odmiennych płaszczy-
znach aktywności zawodowej: artysty 
fotografika oraz mistrza rzemiosła, jaką 
przez wiele lat równolegle realizował 
zarobkowo. 

Jedna z nich wytyczała odpowiedzial-
ność za byt i rodzinę, druga wytyczała 
wewnętrzną potrzebę utrwalenia pięk-
na wyjątkowego otoczenia Karkonoszy, 
ludzi tu żyjących i świata makro. W obu 
uprawianych dziedzinach o tak różnym 
charakterze, zaznaczył silnie swoją oso-
bowość i solidność warsztatu. Poza mną 
niewiele osób pamięta, że był pionierem 
barwnej fotografii w naszym regionie, 
zaś czarno-białą traktował z należytą 
konsekwencją technologiczną, osiąga-
jąc wyjątkowe efekty. Nie stronił też od 
eksperymentów twórczych: reliefów, fo-
tografii stykowej, pracy z modelem, fo-
tografii makro, technicznej reprodukcji, 
autorskiej obróbki slajdów, fotografii re-
klamowej. Niechętnie brał udział w kon-
kursach fotograficznych, z dystansem 
odnosząc się do naciąganych werdyktów 
jury czasów minionych, gdzie nagminne 
było popieranie awansujące bez elemen-
tarnych umiejętności w zawodzie, kom-
petencji i zdolności – które On posiadał. 
Wyjątkowym docenieniem było wyróż-
nienie prac przez Ogólnopolski Miesięcz-
nik Fotograficzny „Foto”, oraz Jeleniogór-
skie Towarzystwo Fotograficzne. Kilka 
razy nasze drogi zawodowe krzyżowały 
się i biegły równolegle: jako dekoratorów 
w PSS Społem w Kowarach, instrukto-

rów w domach kultury Kowar i Mysłako-
wic oraz specjalistów w Wojewódzkim 
Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Jele-
niej Górze z/s w Bukowcu. Dzieliliśmy 
pracownie lub sąsiadowaliśmy ze sobą 
realizując wspólne przedsięwzięcia, do 
dziś słychać echa emocjonalnych dysku-
sji politycznych, społecznych i świato- 
poglądowych. Obaj byliśmy podejrzewa-
ni przez monitorujących o aktywność 
graficzną w przestrzeni publicznej mia-
sta czasu przemian, z uwagi na profe-
sje zdolne zredagować i wykonać nośne 
hasła drukowanymi składami, oraz ma-
jących w dyspozycji trudno osiągalną 
biel i pędzle. Wspólnie braliśmy udział 
w plenerze malarsko-fotograficznym 
w Przesiece, wystawach okolicznościo-
wych WODR, Galeriach domów kultury 
w Kowarach i Mysłakowicach oraz Mu-
zeum Regionalnym w Lubaniu. W pla-
nach była również wspólna wystawa fo-
tografii analogowej monochromatycznej 
oraz grafiki czarno-białej, w dopraco-
waniu projektu był wspólny lub intrygu-
jący mianownik oraz miejsce. Niestety 
choroba ograniczyła kontakty „kawowe” 
odkładając projekt na sprzyjający czas 
i właściwy moment. Niestety, zostały już 
tylko życzliwe wspomnienia, fotki w al-
bumach i kilka prac na ścianach. Pozo-
stanie niezapomniany w środowisku i za-
wsze rozpoznawalny nie po dyplomach 
i tytułach, a po harmonijnym zespoleniu 
oka w obiektywie z twórczym świado-
mym utrwalonym obrazem na papierze. 
Moje bardzo osobiste wspomnienia po 
koledze to spotkania towarzyskie, gdzie 
bywał gitarowym bardem, degustatorem 

kaw i słodkości, wielkim miłośnikiem fau-
ny i flory oraz hodowcą małych zwierząt 
dzikich i udomowionych. 

Wspólnie spędzone chwile w pracy, 
i poza nią, są jak klisze wywołane, które 
kolekcjonuje pamięć uczestników. 

Jerzy Jakubów, 15 sierpnia 2021 r.

STEFAN KOZŁOWSKI
Wspomina Jerzy Jakubów

Stefan Kozłowski, Jerzy Jakubów

 Jerzy Jakubów, Stefan Kozłowski, MOK Kowary

fot. Stefan Kozłowski
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KOWARSKIE 
WRZOSY,

CZYLI DWADZIEŚCIA LAT 
MUZYCZNEJ BIESIADY W KOWARACH

Podczas spacerowania w okolicach domu kultury można czasami usłyszeć rytmiczne, kobiece głosy, 
śpiewające o złotych kłosach zbóż, splatanych z nich wiankach i sielskiej miłości. Jeśli wsłuchacie się 
w melodię i poczekacie chwilę do zakończenia próby, ujrzycie wychodzące z budynku panie, ubrane 

w czerwone korale, białe, koronkowe fartuszki i bordowe, sznurowane kamizelki. Tak wyglądają 
członkinie jednego z najbardziej znanych zespołów ludowych na Dolnym Śląsku: Kowarskich Wrzosów.
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Założycielką zespołu jest Zofia Trojnar. 
Dzieciństwo spędziła w dawnym woje-

wództwie rzeszowskim (obecnie podkar-
packie), gdzie od najmłodszych lat miała 
styczność z szeroko pojętą tradycją ludo-
wą. Od dziecka wykazywała się też zdolno-
ściami muzycznymi, do których szlifowania 
zachęcano ją już w szkole podstawowej.

„Po wojnie przyjechał do nas Pan Albert 
ze Lwowa, który zajmował się wyłącznie 
muzyką” – wspomina Zofia – „Przyjechał 
do szkoły podstawowej i poszukiwał ta-
lentów. Wywoływał na środek i mówił po 
lwowsku: „śpiwaj”. Jak doszła moja kolej, 
to się cała trzęsłam ze stresu, jak to dziec-
ko. Kazał mi zaśpiewać trzy piosenki, a po 
wszystkim powiedział mi: „Dziecko, je-
steś bardzo zdolna. Ty wszystkie głosy 
możesz śpiewać, poza zupełnym sopra-
nem. Niech cię dadzą rodzice do szko-

ły muzycznej”. Niestety nie było takiej 
możliwości, bo tatuś sam pracował. Sied-
mioro rodzeństwa, jedna pensja. Ale Pan 
Albert tak mnie wyeksponował, że śpie-
wałam na każdym przedstawieniu szkol-
nym, oraz w chórze kościelnym, gdzie już 
jako dziecko śpiewałam solówki”.

Dziecięce talenty i zamiłowanie do lu-
dowej kultury dały początek trwającej 
już prawie 20 lat historii Kowarskich 
Wrzosów. W 2002 roku Pani Zofii zaczę-
ło brakować w Kowarach zespołu ludo-
wego, muzyki biesiadnej. Początki były 
trudne. Zofia próbowała zaangażować 
w jego tworzenie członków koła emery-
tów i rencistów w Kowarach, jednak brak 
większego odzewu i środków zmusiły ją 
do wzięcia sprawy we własne ręce. Pani 
Zofia udała się więc do ówczesnego bur-
mistrza, Dariusza Rajkowskiego, z proś-

bą o zezwolenie na prowadzenie zbiórki 
pieniężnej na stroje dla zespołu. Wiele 
osób kojarzyło Panią Zofię z pracy w Fa-
bryce Dywanów i wsparło ją ze względu 
na znajomość, w wyniku czego na rozpo-
częcie działalności zebrano 2700 złotych.

Środki to jednak nie wszystko. Zespół 
nigdy nie powstałby bez ludzi, a ci zmie-
niali się na przestrzeni lat. Obecnie Ko-
warskie Wrzosy to załoga dziesięciu 
osób: Panie Krystyna Chojnowska, Ma-
rysia Jurek, Lucyna Pagacz, Jadzia So-
larek, Zofia Trojnar, Magda Wilk, Jani-
na Zazuniuk oraz muzycy: Jurek Słowik, 
Krzysztof Woźniak oraz Marian Zagór-
ski. Większość osób trafiło do zespołu po 
kontakcie z Zofią. Nie wszyscy byli co do 
tego od początku przekonani. Niektórzy 
musieli dopiero wyzbyć się tremy i uwie-
rzyć we własne możliwości.

KRYSTYNA CHOJNOWSKA: 
„Poszłam zrobić opłatę do emerytów, 
a tam siedziała Zosia i spytała mnie, 
czy nie chcę dołączyć do zespołu. Ja 
słuch mam, śpiewam sopranem, uczy-
łam się też kiedyś grać na skrzypcach, 
więc od razu byłam chętna i przystąpi-
łam do zespołu. To były same początki, 
były osoby, które słuchu nie miały. Tro-
chę czasu minęło, zanim niektórzy po-
odchodzili, a inni się wyćwiczyli. Więc 
można powiedzieć, że jestem taką we-
teranką zespołu”.

ZOFIA TROJNAR: 
„Na początku myśmy śpiewały różne pio-
senki. Kowarzanie nie znali ludowości, 
więc na początku śpiewałyśmy Walenty-
nę, różne popularne piosenki, żeby się lu-
dziom po prostu przypodobać. Teraz się 
ludzie do ludowości przyzwyczaili, ale 
na samym początku mówili „co te stare 
baby na scenę weszły, pośmiewisko z sie-
bie robią”, krytykowano nas, ale po cza-
sie zaczęto się najpierw przyzwyczajać, 
a potem doceniać. A teraz mamy swoje 
fanki, które jeżdżą za nami na koncerty. 
Jak bus większy wynajmujemy, one jadą 
z nami na przykład do Żelazna, tam jest 
nasz zaprzyjaźniony zespół, Złote Nuty, 
i tam nasze fanki tańczą z nami”.

JANINA ZAZUNIUK: 
„Jak Zosia zbierała na stroje, prowadzi-
łam małą drogerię. Wspomogłam ze-
spół, a Zosia zapytała przy okazji, czy 
nie chciałabym śpiewać. Od małego śpie-
wałam, byłam w zespołach wokalnych 
i w chórze szkolnym. Stwierdziłam: cze-
mu nie? Może będzie dobrze? Na począt-
ku, jak tekstów było dużo, to gdy rodzi-
na siedziała w salonie, ja szłam w domu 
na górę i robiłam próbę. Teraz, jak nie ma 
wspólnej próby, to czegoś mi brakuje. 
Jest taka pustka. Mąż już się przyzwycza-
ił, czasami też z nami jeździ. Tylko mówi, 
że mnie cały czas w domu nie ma. Odpo-
wiadam ze śmiechem, że jak ma w domu 
artystkę, to musi się przyzwyczaić”.

Panie, z którymi mieliśmy okazję porozmawiać podczas jednej z prób, tak wspominają swoje początki:
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LUCYNA PAGACZ: 
„Dziewczyny słuchały mnie w czasie 
mszy w kościele, jak śpiewałam i po mszy 
zaprosiły mnie do zespołu. Na początku 
nie chciałam, przecież nie umiem śpie-
wać, mówiłam. Ale w końcu się zdecydo-
wałam i jestem już w zespole 16 lat. Było 
z początku bardzo trudno, byłam trze-
cim głosem, to była odpowiedzialność. 
Kiedy słyszałam, jak wchodziły najpierw 
pierwszym, potem drugim, to obawiałam 
się, że nie dopasuję się dobrze do nich. 
Pierwszy raz jak pojechaliśmy na kon-
cert, to ja taką miałam tremę, że musia-
łam brać tabletki na uspokojenie. Ale jak 
tylko weszłam na scenę, to trema minę-
ła tak jakby sama”.

MAGDA WILK: 
„A mnie kiedyś usłyszał Pan Szu-
lia (dawny prowadzący zespołu 
– przyp. red.) i zaproponował mi, 
żebym się spotkała z Panią Zosią. 
Ja kiedyś chodziłam do szkoły 
muzycznej, zresztą w zespole je-
stem skrzypaczką. Bardzo mi się 
tu podoba, nie są to bardzo trud-
ne utwory, więc ta muzyka uspo-
kaja, lubię to”.
Jak wszystko co nowe, Kowarskie 
Wrzosy musiały spotkać się z po-
czątkową nieufnością odbiorców. 
Teraz Zofia wspomina początki 
z uśmiechem, zwracając uwagę 
na to, jak wiele zmieniło się od 
wczesnych lat dwutysięcznych, 
chociażby w samym repertuarze 
zespołu. Obecnie wiele utworów 
wykonywanych przez Wrzosy to 
nie tylko piosenki biesiadne i ko-
lędy, ale też teksty pisane właśnie 
przez założycielkę – na przykład 
ballady o Kowarach, Jeleniej Gó-
rze i Karkonoszach.

„Wrzosy” koncertują głównie za darmo. 
Działają z pasji, wydatki pokrywając z do-
tacji przeznaczonych na rozwój kultury 
w Kowarach, oraz z prywatnych środków 
członków zespołu. A koszta są zawsze, od 
tych typowych: stroje, muzycy i trasy, po 
tradycyjne kosze z wiktuałami, które ze-
spół wręcza zapraszającym ich gospo-
darzom. Ne godzi się bowiem przycho-
dzić w gości z pustymi rękoma. Jest to 
element tradycji, a o tradycji wszyscy 
członkowie zespołu starają się pamiętać 
i ją pielęgnować. Robią to na różnorakie 
sposoby: przyozdabiając stroje zbożem 

na występy dożynkowe, czy organizu-
jąc coroczne kolędowanie w Kowarach.

Panie starają się też przy tym bardzo 
dbać o to, żeby występy były żywe i skie-
rowane do widza. Nigdy nie zobaczycie 
członkini zespołu wykonującą utwór 
z kartki, mimo pokaźnego repertuaru. 
Panie zwracają uwagę na to, że zespół 
jest tylko wtedy zespołem, jak śpiewa 
bez żadnych kartek. Z kartkami jest to 
chór. Chór nie może pozwolić sobie na 
ruch, na występy. A naszym dużym plu-
sem jest to, że do każdego występu za-
wsze możemy dodać choreografię.

W ciągu swojej działalności Kowar-
skie Wrzosy występowały na licznych 
okazjach: konkursy piosenek, dożyn-

ki, kolędy, barbórki, a nawet koncerty 
w Czechach i Niemczech. Za znaczące 
osiągnięcia można uznać np. występ na 
żywo w Radiu Rzeszów z piosenką „Zo-
stań tu”, srebrny medal od sejmiku dol-
nośląskiego z 2015 roku czy Złote Skrzyp-
ce z Lubania 2008. O tym ostatnim wciąż 
opowiadają z radością na twarzy: „Był 
to festiwal piosenki ludowej. Spóźniły-
śmy się wtedy trochę. Taka grupeczka, 
sześciu czy pięciu nas wyszło na scenę, 
zaśpiewałyśmy i nie spodziewałyśmy się 
wiele. Stoimy smutne, bo zaczęli wywoły-
wać: trzecie miejsce, drugie miejsce, nic 

o nas. A tu nagle pierwsze miejsce zdo-
były Kowarskie Wrzosy! Wszyscy mówią: 
Taka skromna grupa przyjechała, ostat-
nie weszły spóźnione, i proszę bardzo”.

Nie brakuje i najnowszych sukcesów. 
W tym roku na festiwalu w Bukowcu Ko-
warskie Wrzosy zajęły drugie miejsce 
i wygrały bon do sklepu muzycznego, któ-
ry przydał się muzykom na akcesoria dla 
ich instrumentów. W ten sposób właśnie 
zespół działa od prawie dwudziestu lat. 
Tak wypowiada się o grupie współpracu-
jący z nią od około sześciu lat gitarzysta, 
a z zawodu urzędnik, Krzysztof Woźniak:

„Podziwiam osoby, tworzące ten zespół, 
za to, że im się chce. Nie siedzą przed te-
lewizorem i nie narzekają, choć pewnie 

jest na co narzekać. Czasami mnie 
się nie chce. Pomimo wszelkich 
przeciwności panie i panowie 
przychodzą i grają. Zanim zaczą-
łem z nimi koncertować, nie przy-
puszczałem, że tak wiele osób jest 
zaangażowanych w muzykę lu-
dową. Ona świetnie żyje swoim 
życiem i jest wszechobecna. Róż-
ne style muzyki powstają i prze-
chodzą, a muzyka ludowa trwa. 
Dlatego ich wspieram”.

Przeszłość zespołu jest bogata 
i barwna, jednak przyszłość jest 
dość niepewna. W tym i następ-
nym roku jeszcze nie raz usłyszy-
my ballady i kolędy w wykona-
niu Kowarskich Wrzosów. Panie 
korzystają z poluzowanych ob-
ostrzeń covidowych i nadrabia-
ją praktycznie bezkoncertowy 
rok 2020. Od początku tego roku 
do jego końca Kowarskie Wrzo-
sy planują osiągnąć liczbę oko-
ło sześćdziesięciu występów ma-
łych i dużych. Jednak już za rok 
członkowie zaczną opuszczać 
szeregi grupy. Obecnie Pani Zofia 

narzeka na swoje zdrowie. Z tego powo-
du zamierza zakończyć karierę na dwu-
dziestolecie zespołu. Razem z koleżan-
kami zaprasza jednak na próby każdego, 
kto chciałby dołączyć do zespołu i uzu-
pełnić luki w składzie. Dziewczyny mają 
nadzieję, że przed zakończeniem swo-
ich przygód z koncertowaniem, uda im 
się zostawić po sobie nowe członkinie, 
aby Kowarskie Wrzosy zakwitły na nowo.

tekst: Mark Mościcki
fotografie: Dariusz Kaliński

JÓZEF SŁOWIK
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Działania w ramach projektu
Ocalmy Pamięć Karkonoszy!

5

LOGOTYP W KONTRZE

ARKA KARKONOSZY

ARKA KARKONOSZY

ARKA KARKONOSZY

Arka Karkonoszy logo OK.indd   5 23.06.2019   23:21

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

Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach realizuje  polsko-czeski 
projekt Ocalmy Pamięć Karkonoszy! W ramach projektu po-
wstało studio filmowe, centrum archiwizacyjne Arka Karkono-
szy oraz przeprowadzono szereg działań warsztatowych.

Na przełomie lipca i sierpnia w kowarskim domu kultury odbyły 
się warsztaty filmowe, których efektem jest miniatura filmowa  
DNA Karkonoszy. Zajęcia poprowadził znany operator Tomasz 
Michałowski, wykładowca łódzkiej filmówki. Scenariusz napi-
sał Jarek Szczyżowski, autor sztuki „Napromieniowany raj” i kil-
ku książek oraz przewodnik sudecki, zagrali aktorzy Teatru 55.

W pierwszych dniach sierpnia w ramach tego samego projektu 
odbyły się warsztaty graffiti, których efektem jest mural na ścia-
nie muszli koncertowej. Tematem dzieła jest Stanisław Lem, pa-
tron naszego Zespół Szkół Ogólnokształcących.
Warsztaty poprowadził znany grafficiarz i performer, Dariusz 
Paczkowski z Fundacja KLAMRA. W działaniach udział wzięła 
młodzież z Kowar i z Czech.

Uczestnicy warsztatów graffiti ze swoim dziełem
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Gala 
Laureatów 
w MOK
W październiku w sali widowiskowej MOK 
odbył się Koncert Laureatów e-konkur-
sów piosenki, które kowarski dom kultu-
ry organizował od początku pandemii. 
W wydarzeniach brali udział wokaliści 
z całego kraju, a wśród zwycięzców zna-
lazła się kowarzanka, pani Halina Łoboda.
Gala planowana była na zakończenie 
lata i miała się odbyć w muszli koncer-
towej, jednak warunki pogodowe zmu-
siły organizatorów do przeniesienia jej 
na późniejszy termin do sali MOK. Do Ko-
war przyjechała spora grupa wokalistów, 
koncert poprowadził Gracjan Kancerek, 
a gwiazdą wieczoru był Wojtek Stefa-
nowski, znany widzom z telewizyjnego 
show The Voice of Poland.
Dla kowarskiej publiczności miłą niespo-
dzianką był występ pani Haliny Łobody.

Kadry z miniatury filmowej DNA KARKONOSZY, Czesław Sanojca, Wanda Pająk

Artyści udzielili wywiadu redakcji młodzieżowej 
Arki Karkonoszy

Gwiazdą gali był Wojtek Stefanowski

500 + 8 JUŻ W LISTOPADZIE
Zapraszamy wszystkich Twórców,  Artystów i Rękodzielników 
do zaprezentowania swoich dzieł na kolejnej wystawie 
z cyklu 500 +, której wernisaż planowany jest na 19 listopada 
2021r. w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach.

Do ekspozycji można zgłosić jedną pracę lub cykl (do trzech prac), należy je przy-
nieść do MOK (biuro, tel. 757182577) w terminie do 12 listopada.
Wystawa czynna będzie do końca roku.
Już dziś zapraszamy na wernisaż i do późniejszego odwiedzania Wystawy Twór-
czości Kowarzan 500 + 8.

Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach
Krystyna Konieczna wraz z kowarskim PKPS

Wojciech Miatkowski Daria Skiermańska, Bogumiła Donhefner, 
Wojciech Miatkowski



Gazeta Kowarska / SPRAWY

12

Dotyczyło ono harmonogramu rewitali-
zacji i sposobów finansowania przejętej 
przez samorząd infrastruktury kolejowej 
na odcinku Jelenia Góra – Kamienna Góra 
z odnogą od Mysłakowic do Karpacza.

W spotkaniu udział wzięli burmistrzo-
wie i wójtowie gmin leżących na tej tra-
sie, a ze strony Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego z Wrocła-
wia przyjechali: marszałek województwa 
– p. Cezary Przybylski, członek zarządu 
województwa odpowiedzialny za infra-
strukturę – p. Tymoteusz Myrda, wice-
przewodniczący sejmiku – p. Marek Obrę-
balski oraz dyrektor Dolnośląskiej Służby 
Dróg i Kolei – p. Leszek Loch.

Członek zarządu województwa p. Tymo-
teusz Myrda wskazał, że finansowanie 

rewitalizacji może nastąpić z udziałem 
finansowym województwa i gmin leżą-
cych na tym szlaku – albo z Regionalnego 
Programu Operacyjnego – wkład własny 
byłby tu wówczas wyższy, albo z Fundu-
szu Odbudowy (pocovidowej), gdzie by-
łoby to korzystniejsze – ok. 90% kosztów 
pokryte zostałoby z tego funduszu.

Dyrektor Leszek Loch, nawiązując do 
przeprowadzonego studium wykonal-
ności, oświadczył, że stan techniczny 
linii z Jeleniej Góry do Mysłakowic jest 
stosunkowo dobry, trudniejsze warunki 
i większa ilość obiektów inżynieryjnych 
znajdują się na dalszym odcinku trasy. 
Obiekty inżynieryjne wymagałyby prze-
glądu i pewnie naprawy.

Spotkanie władz gmin powiatu karkonoskiego i województwa 

w sprawie rewitalizacji kolei

Spośród lokalnych włodarzy najopty-
mistyczniej na sprawę patrzy burmistrz 
Karpacza – p. Radosław Jęcek, który na 
ten moment nie deklarował żadnych 
kwot, ale jasno stwierdził, że na przy-
szłość reprezentowana przez niego gmi-
na zdaje sobie sprawę z kosztów rewita-
lizacji i utrzymania. Jeśli chodzi o Kowary 
– burmistrz Elżbieta Zakrzewska wska-
zała na niepewność dochodów podatko-
wych gminy w związku z Nowym Ładem, 
ale jako organizator i gospodarz spotka-
nia w sposób oczywisty deklaruje swoje 
zaangażowanie w sprawę. Wójt Mysłako-
wic – p. Michał Orman wypowiedział się 
w mediach, że przede wszystkim będzie 
odwoływał się do opinii rady gminy, ale 
rewitalizacja jest potrzebna.

Nieczynny wiadukt w Kowarach, fot. Tomasz Raczyński

Dnia 25.08.2021r. w kowarskim ratuszu odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin 
leżących na trasie linii kolejowej 308 z władzami województwa dolnośląskiego.
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Optymistycznie sprawę spuentował 
marszałek Cezary Przybylski, który wska-
zał, że kompromis w zakresie podziału  
kosztów rewitalizacji pomiędzy woje-
wództwem a gminami zostanie osiągnię-
ty, a czas przeprowadzenia rewitalizacji 
może wynieść ok. 2 lat.

Aktualnie, na terenie powiatu  zaniecha-
no realizacji projektów drogowych, któ-
re odciążyłyby sieć drogową – tj. budo-
wę dalszego odcinka obwodnicy Kowar 
w ciągu drogi 367 – tj. odcinka Kowary–

Głębock oraz budowę obejścia Ściegien 
w ciągu DW 366 – Ściegny–Miłków. Po-
mimo zaawansowania projektowego te 
konieczne inwestycje pozostały tylko 
na papierze. Same remonty istniejącej 
sieci drogowej w zakresie nawierzchni 
i obiektów inżynieryjnych też nie postę-
pują w zadowalającym tempie.

Biorąc pod uwagę korzyści i kalkulację 
kosztów, a także możliwość skorzystania 
z Funduszu Odbudowy, rachunek ekono-
miczny wskazuje, że rewitalizacja kolei, 

celem  rozwiązania problemów komuni-
kacyjnych, będzie i tak najtańsza. Zasto-
sowanie składów np. z wodorowym (ze-
roemisyjnym)  napędem przyczyni się do 
odbudowy środowiska naturalnego i wpi-
suje w politykę rozwoju gospodarczego 
kraju z wykorzystaniem zielonej energii.

Zdaniem autora, biorąc powyższe ar-
gumenty pod uwagę, ponowne urucho-
mienie pociągów jest działaniem typu 
„must”, a nie „may be”.

Michał Pezda

Kolej w Kowarach na niemieckich pocztówkach ze zbiorów Zbiegniewa Kaniuka, reprodukcje ze zbiorów Arki Karkonoszy
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Historia napędu rakietowego zaczyna się w starożytno-
ści. Chińczycy używali go zarówno do rozrywki (petar-
dy) jak i uzbrojenia. Od IX wieku strzelali z łuków tzw. 

„ognistymi strzałami”, w których czarny proch był napędem 
i ładunkiem bojowym. Tę technikę przejęli od nich Mongołowie. 
Prawdopodobnie wojska Batu-Chana zastosowały ją przeciw 
wojskom Henryka Pobożnego w bitwie pod Legnicą (1241 rok). 
Nie była to broń groźna, ale hałaśliwa i widowiskowa. W roku 
1650 polski szlachcic Kazimierz Siemienowicz opublikował 
w Amsterdamie pracę „Wielkiej sztuki artylerii część pierwsza”, 
w której po raz pierwszy w Europie opisano rakiety bojowe. 

W XX wieku pojawiły się marzenia o podróży na Księżyc. Aby 
tam dolecieć, trzeba było zastąpić proch innym materiałem. 
W latach 20. bardzo popularne były książki austriacko-niemiec-

OD SILNIKÓW RAKIETOWYCH 
DO MASZYN STEROWANYCH KOMPUTEROWO 

HISTORIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W KRZACZYNIE
CZĘŚĆ 1, lata  1943–1945
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kiego fizyka i futurologa Hermanna Obertha o podróżach w ko-
smos. W Breslau (Wrocław) powstało pierwsze na świecie Towa-
rzystwo Podróży Kosmicznych. W USA, Rosji, Francji, Niemczech 
różni wynalazcy eksperymentowali z paliwami stałymi i ciekły-
mi, aby wytworzyć w czasie spalania największą moc (siłę cią-
gu). W roku 1931 Oberth opatentował silnik rakietowy na paliwo 
ciekłe. Jednym z wielbicieli wizji Obertha był sławny konstruk-
tor rakiety V-2, Wernher von Braun. Podobno po jej udanym de-
biucie miał on powiedzieć: „Rakieta sprawdziła się znakomicie, 
poza tym, że wylądowała nie na tej planecie”. 

Jednym z wielu pasjonatów technik rakietowych był kiloński 
konstruktor Helmut Walter. Uważał on, że paliwo bogate w tlen 
nie potrzebuje do spalania powietrza z zewnątrz. Eksperymen-
tował z nadtlenkiem wodoru, który rozpadając się, wytwarzał 
bardzo wysoką temperaturę i ciśnienie. III Rzesza nie zamierza-
ła latać na Księżyc, lecz podbić świat. Walter stworzył dla Luft-
waffe wiele silników rakietowych, z których najbardziej znany 
został zastosowany w myśliwcu Messerschmitt 163B Komet. 
Mniej znany to samolot-rakieta Bachem Ba-349. W czasie II woj-
ny światowej produkcję silników przeniesiono (m.in.) do Beer-
bergu (obecnie Baworowo) na Dolnym Śląsku. Okazało się, że 
moc Bachem Ba-349 jest za mała i wymaga silników wspomaga-
jących. Zamówiono je u Wilhelma Schmiddinga, który od 1933 
roku współpracował z Luftwaffe przy konstruowaniu nowocze-
snych myśliwców, silników i alternatywnych paliw lotniczych. 
W 1943 roku Schmidding kupił zakład lniarski w Buschvorwerk 
(Krzaczyna), 3 km od Schmiedeberg (Kowary). Zatrudnił firmę 
budowlaną z Bonn, która wybudowała infrastrukturę nowo-
czesnej fabryki. Postawiono między innymi cztery stanowiska 

Zbiornik wodny w Krzaczynie

Krzaczyna
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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

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

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 / HISTORIA

badawcze (tzw. hamownie) i 800-metrową bocznicę kolejową. 
14.10.1943 r. rozpoczęła się działalność badawczo-rozwojowa. 
Testowano prototypy różnych silników i produkowano myrol 
– niezwykle wybuchowe i niebezpieczne paliwo z kwasu siar-
kowego i azotowego oraz alkoholu metylowego. Jednocześnie 
rozbudowywano hale maszyn na powierzchni i drążono wielo-
kilometrowe tunele pod powierzchnią ziemi. Do tych prac za-
trudniono pod przymusem setki więźniów z całej Europy. Pra-
ce podziemne były szczególnie utajnione. Więźniowie wjeżdżali 
na teren zakładu z zasłoniętymi oczami. Po wyjściu z wagonu 
musieli obracać się dookoła siebie, żeby stracić orientację. Za 
złamanie zasad groziła kara śmierci. Pomysłowość i okrucień-
stwo przemysłu zbrojeniowego III Rzeszy nie wystarczyły do 
wygrania wojny. Produkcja w Krzaczynie jest tego znakomitym 
przykładem. Pomimo zaangażowania wielu zasobów ludzkich 
i materialnych, Hitler przegrał wojnę. Ani V-1, ani V-2 nie pomo-
gły wygrać z aliantami. Rakieta – pocisk Ba-349 nigdy nie wyszła 
z faz prób. Myśliwce Me 163B Komet były za szybkie, za trudne 
do pilotowania i miały bardzo mały zasięg. 

W roku 1966 do Krzaczyny przyjechał po raz pierwszy 
Herrmann Weiss, który w latach 1943–1945 mieszkał w Bu-
schvorwerk, ponieważ jego ojciec był kierownikiem budowy 
w zakładach Schmiddinga. Rok później Krzaczynę odwiedził 
luksemburski dziennikarz Evy Friedrich, który w czasie wojny 
tam pracował i podobno widział podziemną instalację produk-
cji rakiet V-2. Weiss w latach 80. zaczął badać naukowo historię 
prześladowań i zagłady Żydów europejskich w czasie II woj-
ny światowej. W roku 2006 opisał historię obozu pracy, obok 
którego spędził dzieciństwo: Buschvorwerk im Riesengebirge. 
Eine Gemeinde in Niederschlesien von den Kriegsjahren bis zur 
Vertreibung. W roku 2014 Krzaczynę odwiedził badacz historii 
Dolnego Śląska Romuald Owczarek. Stwierdził ze zdumieniem, 
że większość budynków zakładów Schmiddinga stoi do dzisiaj. 
Sfotografował hamownie silników rakietowych i opisał historię 
tego miejsca w książce „Zapomniane fabryki zbrojeniowe Hitle-
ra”. Można ją wypożyczyć w kowarskiej bibliotece publicznej. 
Książkę Weissa można wypożyczyć w Książnicy Karkonoskiej. 
Weiss to światowej sławy badacz holokaustu. Jego praca jest 
świetnie udokumentowana i opisuje nawet takie szczegóły, jak 
numer legitymacji NSDAP Wilhelma Schmiedinga (7234141). Jego 
zakłady do dzisiaj istnieją w Hanowerze.

Kupię mieszkanie
trzypokojowe w Kowarach 

na Osiedlu Górniczym

Parter albo 1. piętro
tel. 663 409 601

Krzaczyna to niezwykłe miejsce. Jest jednocześnie historią 
holokaustu i rozwoju rakietowych technologii na najwyższym 
(w tamtym czasie), światowym poziomie. Jest wreszcie jedynym 
miejscem na Dolnym Śląsku, gdzie po 1945 roku budynki nazi-
stowskiego zespołu przemysłowego zostały przejęte przez prze-
mysł PRL-owski, a potem współczesny, o czym będę miał przy-
jemność napisać w następnych odcinkach. Zapraszam!

Adam Walesiak

Adam Walesiak i pozostałości po zakładach zbrojeniowych
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Wakacyjne 

KARATE
Klub sportowy Funakoshi Shotokan 

Karate zorganizował w minione wa-
kacje stacjonarny obóz karate. Trwające 
przez dwa tygodnie zajęcia rozpoczyna-
ły się codziennie treningiem o godzinie 
ósmej rano. Frekwencji można było po-
zazdrościć. Zajęcia prowadzili Czesław 
Trzeciak i Grzegorz Praczyk. Obóz dofi-
nansował klub FSK kwotą 2300 zł.

fotografie: Dariusz Kaliński

Klub Sportowy Funakoshi Shotokan 
Karate zaprasza na zajęcia dzieci, mło-
dzież i dorosłych.
Chętnych zapraszamy do sali sporto-
wej SP 1 we wtorki o godz. 17.00.
• Zajęcia karate
• Samoobrona dla dorosłych
• Samoobrona dla kobiet

Zapisy telefoniczne: 603 173 434
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To już był 44. Zjazd Klubu 

Piwosz Smakosz 
Prykosz

Odbył się 17 września 20201 
na kowarskiej WY.SPA. 

Panowie (bo to wyłącznie męska impreza) spotykają się co roku, 
podśpiewują hymn, wybierają prezesa, przyjmują nowych kan-
dydatów na członków, zwanych „zacierami”.  I piją piwo. Klub 
Piwosza PSP to najdłużej działająca w Kowarach organizacja 
pozarządowa. Jak widać po ilości członków, ma się nieźle. No-
wym prezesem na najbliższy rok został Robert Osojca, który 
zastapił na tym stanowisku Zbyszka Olszewskiego.

A imię jego czte rdzieści i cztery 
Gazeta Kowarska / FOTOREPORTAŻ
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A imię jego czte rdzieści i cztery 

fotografie: Dariusz Kaliński

Gazeta Kowarska / FOTOREPORTAŻ
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STRUMIEŃ
Błękitne niebo przecięła smuga samolotu, z pobliskiej stacji ru-
szał powoli parowóz, za torami droga prowadziła nas w górę 
między zielonymi łąkami, za kilka lat powstaną tu działki, mię-
dzy równymi grządkami zakwitną setki owocowych drzew, 
staną małe kolorowe altanki sklecone z tego, co uda się z tru-
dem załatwić, w ciasnych klatkach tłoczyć się będą króliki… na 
łące z drugiej strony, gdzie stoją dwie krowy, na koniu zginie 
kiedyś człowiek...odwiązał się but, przystanęliśmy w pobliżu 
porośniętego trawą urokliwego budynku ujęcia wody, na któ-
rego ogrodzeniu ostrzegała nas tablica z przekreślonym apa-
ratem, zrobiliśmy sobie zdjęcia i poszliśmy dalej, na skraju lasu 
obok wozu stali brodaci drwale, którzy minęli nas wcześniej 
i głośno dyskutowali z młodym leśniczym w okularach, z drogi 
zeszliśmy na  starą ścieżkę, która prowadziła między wielkimi 
świerkami, sadzonymi zapewne na początku wieku, kto mógł 
wtedy wiedzieć, że świat czekają dwie straszne wojny i bezmiar 
okrucieństwa, ofiar i przesiedleń, że za kilkadziesiąt lat będzie 
tu mieszkać zupełnie inna społeczność, mówiąca innym języ-
kiem... a drzewa rosły cały czas spokojnie, zapisując w słojach 
swoje dzieje... w nocy chyba padało, nad ranem unosiła się lek-
ka mgiełka przecinana słonecznymi laserami, w oddali stało 
kilka saren, chwilę patrzyły na nas, strzygąc uszami i pobiegły 
w górę swoimi ścieżkami... kiedyś, gdy świat nawiedzi pande-
mia i ludzie zamkną się w domach sarny przechadzać się będą 
ulicami opustoszałego miasta...omijając kilka powalonych 
halnym drzew, dotarliśmy do leśnej szerokiej drogi, z której 
otwierał się piękny widok na położone w dolinie miasto, przy-
siedliśmy na głazach nad drogą, zapaliliśmy papierosy i przez 
radziecką lornetkę patrzyliśmym w dół...z komina starej fabryki  
dywanów buchały dostojnie kłęby dymu, w halach krosna ryt-
micznie tkały kolorowe dywany, na pobliskich łąkach w miej-
scu wielkiego gospodarstwa staną za kilka lat srebrzyste hale 
wielkiej nowej fabryki, pod bramę podjeżdżać będą dziesiątki 
autobusów pracowniczych, tłumy ludzi opuszczać będą każdą 
zmianę w gwarze opowieści o życiu i pracy, na razie drogą do 
gospodarstw powoli toczy się wóz z sianem... cdn

ZIOMEK

Słyszała, lecz słyszeć nie chciała
Nudziły ją słowa
   czyny
     ludzie
W jej świecie nie było nic ciekawego
Wieczny marazm i znudzenie

Te same ranki
Wschody i zachody słońca.
Burze podobne jedna do drugiej
Rzeka nigdy nie zmieniała biegu
Wiatr nie przynosił zmianach

Wieczny stoicyzm.

Nawet pory roku nie wnosiły żadnej ekscytacji
Ktoś inny mógłby oszaleć
Ona przyjmowała to z ekscytacją

    Bardzo znudzoną
     stoicką
     ekscytacją.

Wolnością upojeni
Niczym pijak kwaśnym winem
Nie doceniamy smaku, krzywiąc się nieustannie
Zrzuciliśmy łańcuchy nie widząc krótkiej smyczy
Wzbijamy się w niebo nie potrafiąc pełzać po ziemi
Szepczemy głusi na krzyki
Odchodzimy nie potrafiąc żyć

Chciałam dotknąć gwiazd
Unieść się na skrzydłach bez strachu przed upadkiem
Chciałam dotknąć słońca, gorąco mnie otuliło
Chciałam tańczyć w strumieniach deszczu
Wiedziałam, że nie przemoknę
Chciałam odkryć złoto na końcu tęczy
Uwierzyć tak jak przed laty
Chciałam…
Tak wiele pragnień

Tak mało czasu
                                                        Izabela Górczyk    

WPOMNIEŃ
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CIEKAWOSTKI Z PODRÓŻY

Wietnam – xin chào (cz. 4)
Z międzynarodowego portu lotniczego Noi 
Bai w Hanoi lecimy do środkowej części 
Wietnamu. Lądujemy w Hue, byłej cesar-
skiej stolicy Wietnamu.

Pod koniec XVI w. Wietnam został podzielony 
na dwie części. Część południowa, należąca do 
dawnych ziem Czamów, była rządzona przez 
dynastę Nguyen. Natomiast część północna za-
rządzana była przez dynastię Trinh. W 1687 r. 
Nguyenowie utworzyli swoją siedzibę w środ-
kowej części Wietnamu w miejscowości Phu 
Xuan, obecnie nazywaną Hue. Po długich la-
tach wojen i powstań 1 czerwca 1802 r. Nguyen 
Anh koronował się na cesarza Wietnamu. Od 
tej daty do 1832 r. odnotowuje się dynamiczny 
rozwój Hue – nowej stolicy Wietnamu.
Panowanie dynastii Nguyen trwało do 30 sierp-
nia 1945 r. Ostatni cesarz Wietnamu Bao Dai 
został zmuszony do abdykacji pod naciskiem 
sił rewolucyjnych Wietnamu. Cesarz Bao Dai 
stał się zwykłym obywatelem Wietnamu. Peł-
nił funkcję m.in: doradcy Ho Chi Minha, par-
lamentarzysty, a nawet głowy państwa. Wraz 
z wycofaniem się Francji z Wietnamu i podzia-
łem kraju, były cesarz Bao Dai w 1955 r. wy-
emigrował do Francji.
Późnym wieczorem udajemy się na krótki spa-
cer po Hue. Na ulicach, rozświetlonych kolo-
rowymi lampionami i neonami, jest głośno 
i tłoczno. Ze wszystkich stron dobiega głośna 
muzyka, gwar ludzi i jazgot pojazdów.
Wczesnym rankiem z hotelu Asia mamy okazję 
podziwiać wspaniałą panoramę miasta Hue.  

Hue – widok z hotelu Asia

Hue położone jest nad rzeką Perfumową, na 
południe od 17 równoleżnika. W latach 1954–
1975 wzdłuż 17 równoleżnika przebiegała tzw. 
Strefa Zdemilitaryzowana, która oddzielała 
Wietnam Południowy od Demokratycznej Re-
publiki Wietnamu. Tu toczyły się najkrwawsze 
bitwy podczas wojny wietnamskiej. Między 
innymi w wyniku ofensywy Wietkongu i armii 

Wietnamu Północnego, tzw. Ofensywy Tet, 
rozpoczętej 31 stycznia 1968 r. (podczas świę-
ta Tet), miasto zostało doszczętnie zniszczone.
Najważniejszym obiektem historycznym Hue, 
położonym nad rzeką Perfumową, jest Cesar-
ska Cytadela, w skład której wchodzi Cesarskie 
Miasto. Jest to zespół obiektów otoczonych 
głęboką fosą i wysokimi murami obronnymi, 
położony na powierzchni w kształcie kwadra-
tu, przekraczającej pięć kilometrów kwadra-
towych. Do Cesarskiego Miasta prowadziły 
cztery okazałe bramy, ułożone symetrycznie 
po każdej stronie fortyfikacji.
Budowę cytadeli zapoczątkował cesarz Gia 
Long w 1802 r., tj. wraz z rozpoczęciem pano-
wania dynastii  Nguyen. Widać tu bardzo duży 
wpływ kultury chińskiej. Przy budowie Cesar-
skiego Miasta wzorowano się na Zakazanym 
Mieście w Pekinie.
Działania wojenne prowadzone podczas woj-
ny indochińskiej w 1947 r. oraz tzw. Ofensy-
wy Tet, na przełomie stycznia i lutego 1968 r., 
spowodowały dotkliwe zniszczenia Cesarskie-
go Miasta.
Po zakończeniu wojny wietnamskiej przystą-
piono do jego odbudowy, która trwa do dnia 
dzisiejszego. Duży wkład w odbudowie Cesar-
skiego Miasta wniósł zespół polskich konser-
watorów, pod nadzorem architekta, Kazimie-
rza Kwiatkowskiego. Kazimierz Kwiatkowski 
jest tu dobrze znany jako „Kazik”. Nadzorował 
pracami konserwatorskimi nie tylko w Hue, ale 
również przy odbudowie miasteczka Hoi An 
i zabytkowego kompleksu świątyń hinduistycz-
nych My Son. Zmarł na zawał serca podczas 
prac konserwatorskich w Cesarskim Mieście. 
W Świątyni Pokoleń widnieje tablica pamiątko-
wa poświęcona jego dokonaniom.
Dziś zwiedzamy Cesarskie Miasto oraz poło-
żone na przedmieściach Hue grobowce Cesa-
rza Tu Duca i Cesarza Khai Dinh.

 

Hue – Cesarskie Miasto, Brama Południo-
wa (Ngo Mon)

Po przekroczeniu metalowego mostu na Rze-
ce Perfumowej, zaprojektowanego w pracowni 
Gustava Eiffela, po lewej stronie mijamy po-
tężne mury Cytadeli. Na wysokim maszcie, 
tzw. maszcie flagowym, powiewa czerwona 
flaga ze złotą gwiazdą – flaga Wietnamu.
Zbliżamy się do głównego wejścia do Cesar-
skiego Miasta, tj. Bramy Południowej, zwanej 
bramą Ngo Mon. Centralne przejście w bra-
mie przeznaczone było wyłącznie dla cesarza. 
Nad bramą, na 100 kolumnach, wznosi się Pa-
wilon Pięciu Feniksów, służący cesarzom jako 
punkt widokowy. Stąd cesarz obserwował pa-
rady i ceremonie, które odbywały się na ob-
szernym placu przed bramą. Z tego miejsca  
odczytywano ważniejsze dekrety, a 30 sierpnia 
1945 roku ostatni cesarz Wietnamu Bao Dai 
ogłosił swoją abdykację.

Hue – Cesarskie Miasto, Dziedziniec Ce-
remonii oraz Pałac Niebiańskiej Harmo-
nii Thai Hoa)

Po przekroczeniu Bramy Południowej, prze-
chodzimy przez Most Złotej Wody na Dzie-
dziniec Ceremonii, na którym mieści się Pałac 
Niebiańskiej Harmonii (Thai Hao). Pałac zo-
stał wybudowany w 1805 roku. Organizowa-
no w nim najważniejsze uroczystości, ceremo-
nie koronacyjne, posiedzenia rządu. W pałacu 
mieści się tron cesarza.

Hue – Cesarskie Miasto, wnętrze Świątyni 
Pokoleń (The Mieu)

Dla oddania klimatu z epoki panowania dy-
nastii Nguyen, po Cesarskim Mieście prze-
chadza się orszak, prezentujący kolorowe stro-
je, muzykę i śpiewy.

K U R I E R  K O W A R S K I  /  P O D R Ó Ż E
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Po obu stronach Pałacu Niebiańskiej Harmo-
nii mieściły się świątynie. Na szczególną uwa-
gę zasługuje Świątynia Pokoleń (The Mieu). 
Wewnątrz świątyni umieszczono ołtarze po-
święcone poszczególnym władcom dynastii 
Nguyen. Przy wejściu do świątyni widnieje ta-
blica pamiątkowa poświęcona zasługom w od-
twarzaniu zabytków polskiego architekta Ka-
zimierza Kwiatkowskiego.
Za Pałacem Niebiańskiej Harmonii mieściło 
się Zakazane Purpurowe Miasto. Wstęp do Za-
kazanego Purpurowego Miasta ograniczał się 
do cesarza, jego najbliższej rodziny, licznej rze-
czy jego konkubin oraz ich służących. Za wej-
ście każdej innej osoby groziła kara śmierci. Ta 
część miasta została najbardziej zniszczona 
podczas działań wojennych. Z ponad czterdzie-
stu budynków pozostało tylko kilka. Pozostają 
duże przestrzenie jeszcze nieodbudowane.
W północno-wschodniej części Cesarskiego 
Miasta mieści się: królewski teatr, biblioteka 
oraz pozostałości królewskiego uniwersytetu. 
Całość zamyka rozległy ogród Ca Ho z liczny-
mi stawami i ciekawą roślinnością.
Nasz spacer po Cesarskim Mieście kończy się 
przejściem przez pięknie ozdobioną koloro-
wą mozaiką Bramę Wschodnią (Brama Hien 
Nhon).
Żegnamy się z Hue i udajemy się do grobow-
ców cesarzy Wietnamu. Na południowy za-
chód od centrum Hue rozrzuconych jest siedem 
grobowców cesarzy.  Ostatni cesarz Wietnamu 
Bao Dai zmarł na uchodźstwie i został pocho-
wany na cmentarzu Passy w Paryżu.
Wzorem chińskiej dynastii Ming, jeszcze pod-
czas życia władców, budowano wspaniałe gro-
bowce, gdyż wierzono, że ich wspaniałe życie 
nie kończy się na ziemi. Każdy grobowiec skła-
dał się z następujących elementów. Grobowiec 
poprzedzał dziedziniec, na którym umiesz-
czano kamienną armię cesarza, tj. kamienne 
figury przedstawiające: żołnierzy, konie, sło-
nie, itp. Za dziedzińcem mieściła się stela – 
kamień nagrobny z wyrytą biografią cesarza. 
Kolejnym elementem grobowca była świątynia 
ku czci cesarza , w której umieszczono pamiąt-
ki z jego życia. Na dziedzińcu przed świątynią 
ustawiano ceramiczne misy z bonsai. Na tere-
nie grobowców było dużo zieleni, stawy z lilia-
mi wodnymi i złotymi rybkami. Mieliśmy oka-
zję zwiedzić dwa grobowce cesarzy:

Grobowiec cesarza Tu Duca – Dom Steli
    

Cesarz Tu Duc panował w latach 1847–1883. 
Był najdłużej panującym cesarzem ostatniej 
dynastii Nguyen. Ciekawostką jest to, że posia-
dał 104 żony oraz liczne grono konkubin i nie 
doczekał się potomka. Oddawał się pasji po-
etyckiej. Napisał przeszło 4 tysiące utworów. 
Za życia teren dzisiejszego grobowca stano-
wił kompleks letniej rezydencji cesarza, zajmu-
jący powierzchnię 10 ha. Na terenie kompleksu 
mieściły się min.: świątynia Hoa Khiem, jezioro 
Luu Khiem i pawilon herbaciany Xung Khiem, 
gdzie cesarz tworzył swoją poezję. Okazała ste-
la, na której spisano biografię cesarza, zosta-
ła wykonana na 20-tonowym kamieniu, spro-
wadzonym z kamieniołomu odległego o ponad 
500 km. Przetransportowanie tego głazu zajęło 
około 4 lat. Kamienna armia cesarza jest wyjąt-
kowo niska, gdyż nie mogła przekraczać wzro-
stu cesarza o wysokości 152 cm. Cesarz sam 
nadzorował budowę miejsca swojego pochów-
ku. Ostatecznie został pochowany w niezna-
nym dotąd miejscu, a ekipa zajmująca się po-
chówkiem została zlikwidowana.

Grobowiec cesarza Khai Dinha
    
 Cesarz Khai Dinh piastował swój urząd w la-
tach 1916–1925, za czasów okupywania Wiet-
namu przez Francję. W tym czasie, za namową 
francuskich kolonizatorów, wydał dekret, któ-
ry nakazywał zaprzestanie od 1920 r. używa-
nia języka chińskiego jako oficjalnego języka 
pisanego i zastąpienie go alfabetem łacińskim.
Ponieważ był marionetką w rękach francu-
skich kolonizatorów, miał wystarczająco dużo 
czasu, aby zajmować się własnymi sprawami, 
w tym budową swego grobowca. Sam wybrał 
lokalizację grobowca u podnóża góry Chau 
Chu. Nie doczekał zakończenia budowy, gdyż 
w wieku 40 lat zmarł na zapalenie płuc.
Budowa kompleksu grobowego trwała 11 lat 
(1920–1931) i była niezwykle kosztowna. Aby 
pokryć koszty zakupu materiałów oraz wypo-
sażenia w Chinach, Japonii i Francji, podniósł 
podatki o 30%.
Grobowiec jest niezwykle interesujący. Ma 
amfiteatralne położenie.
Wspinamy się po schodach, a następnie prze-
kraczamy masywną metalową bramę, która 
prowadzi do pierwszego dziedzińca. Od tego 

dziedzińca prowadzą schody w górę, z balu-
stradami ozdobionymi smokami, na dziedzi-
niec ceremonii, gdzie umieszczono dom steli 
oraz kamienne posągi armia cesarza. Następ-
ne schody, również ozdobione kamiennymi 
smokami, prowadzą do wspaniałego Pałacu 
Thien Dinh.

Grobowiec cesarza Khai Dinha – wnętrze 
pałacu Thien Dinh

We wnętrzu pałacu, ozdobionego porcelano-
wymi płytkami, mieści się mauzoleum cesa-
rza. W centralnym punkcie pałacu widnieje 
sarkofag, na którym umieszczono posąg cesa-
rza siedzącego na tronie. Szczątki cesarza zo-
stały pochowane na głębokości 18 metrów pod 
sarkofagiem. W bocznej części pałacu umiesz-
czono zdjęcie cesarza oraz jego pamiątki.

Long Co
Kończymy nasz pobyt w Hue. Udajemy się do 
niezwykłej miejscowości Hoi An. Na krótką 
chwilę zatrzymujemy się przy plaży nad zbior-
nikiem wodnym w Long Co. Piękne miejsce do 
robienia zdjęć. Jednak trzeba uważać. Za zro-
bienie zdjęcia rybak może zażądać opłaty.
Przejeżdżamy przez Da Nang. Miasto uni-
wersyteckie, przemysłowe i turystyczne, z naj-
większym portem morskim w środkowej części 
Wietnamu. Liczące przeszło 1 milion miesz-
kańców. W Da Nang mijamy półwysep Son 
Tra, gdzie na wzgórzu widnieje 67- metrowy 
posąg Lady Buddha.
Wokół drogi prowadzącej do Hoi An widzimy 
liczne zielone plantacje ryżu, a na nich pracu-
jących rolników.

Mieczysław Ławer
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FESTIWAL SZTUKI 
WŁÓKNA – NAJSTARSZY, 
JEDYNY W POLSCE

Wrześniowe Kowary

4

Atmosfera pełna ciepła i promieni sło-
necznych, bowiem jeszcze trwa kalenda-
rzowe lato, może dlatego wrzesień jest 
ulubionym miesiącem artystów przyjeż-
dżających do Kowar. W 2004 roku od 4 do 
18 września, 29. artystów tkaczy rezydo-
wało, w Hoteliku „Nad Jedlicą” w dziel-
nicy Pogórze. Parę godzin wcześniej we 
Wrocławiu odbyła się prezentacja wysta-
wy Anny Popowej (UA) inaugurująca fe-
stiwal w Galerii tkackiej „Na Jatkach”. 
Galeria znajduje się na trasie turystycz-
nej Wrocławia, a więc już tam „Kowary” 
wymieniano we wszystkich przypadkach 
i czterech językach.

W Kowarach artyści byli przywitani 
w ratuszu przez ówczesnego burmistrza, 
Dariusza Rajkowskiego, który zaprosił 
wszystkich na powtórny pochówek księż-
nej Fedory von Reuss ( 1879–1945). Księż-
na pochodziła z rodu Windsorów – była 
prawnuczką królowej Wiktorii i rodu Ho-
henzollernów, bowiem jej prababka była 
królową Prus. W wieku 19 lat wyszła za 
mąż za księcia Henryka XXX. Ślub z ofi-
cerem armii pruskiej odbył się w Meinin-
gen. Po ślubie Fedora została właściciel-
ką Pałacu Nowy Dwór w Kowarach, gdzie 
mieszkała do śmierci, niestety nie zosta-
wiła potomków. Pochowano ją w rodzin-
nym grobowcu, obok męża na wzgórzu 
przy drodze do Wojkowa. Właśnie tam 
odbyła się niezwykła uroczystość, w któ-
rej uczestnikami byli także artyści.

Rok 2004 przyniósł zmianę organiza-
cji i lokalizacji Międzynarodowej Wysta-
wy Sztuki Włókna – Kowary, która dzię-
ki decyzji Gabrieli Zawiły, dyrektorki 
Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego (obec-
nie Muzeum Tkactwa) w Kamiennej Gó-
rze, została tam przyjęta i prezentowana 
przez wiele lat , aż do obecnych czasów. 
Można powiedzieć, że wystawy prezen-
tujące dorobek festiwalowy mają siedzibę 
w Muzeum Tkactwa. Małgorzata Poto-
czek-Pełczyńska dziennikarka „Nowin Je-

leniogórskich” w numerze 37/14–20.09.04 
skomentowała: „To największa i najważ-
niejsza cykliczna wystawa na Dolnym 
Śląsku, pokazująca, w jakim kierunku 
zmierza sztuka splotu. […] W kilku sa-
lach wystawienniczych swoje prace poka-
zują artyści poszukujący indywidualnej 
drogi w sztuce włókna. […] Tradycyjny 
splot jest zrównoważony nowoczesnymi 
poszukiwaniami”. Odbyły się także pre-
zentacje indywidualne w galeriach sztuki 
w Jeleniej Górze, Karpaczu i Kowarach. 
Hanna Puławska (kronikarka) zostawiła 
zapis: „W uroczym domeczku, przekształ-
cającym się z ruiny w muzeum, oglądamy 
w jednym z pomieszczeń wystawę „W krę-
gu sztuki Wandy Bibrowicz”. Jest to po-
kaz prac studentów i kursantów pozo-
stających pod opieką pedagogiczną prof. 
Ewy Poradowskiej-Werszler.” Na wernisa-
żu artyści byli witani przez prezesa SMK 
– Krzysztofa Sawickiego oraz rozmawia-
li z mieszkańcami Kowar, m.in. z panią 
Krzysztofą Kaczorowską, która zachwy-
ciła ich swoją twórczością rękodzielni-
czą, lnianymi ażurami typu „Toledo”, 
„Leonardo da Vinci” i „Richelieu”. Była 
też okazja obejrzenia niektórych zabyt-
kowych przedmiotów, gromadzonych 
przez członków Stowarzyszenia Miłośni-
ków Kowar. Zainteresowaniem cieszył się 
fragment niezwykle precyzyjnie rzeźbio-
nej matrycy z XIX w. służącej do tzw. dru-
ku klockowego na płótnie.

Artyści, będąc w Kowarach, wielokrotnie 
korzystali z możliwości zwiedzania krajów 
ościennych. Tym razem został zorganizo-
wany grupowy wyjazd artystyczno-nauko-
wy do Niemiec. Celem była podróż ślada-
mi Wandy Bibrowicz w 50. rocznicę Jej 
śmierci, a więc Drezno, Pillnitz, Hoster-
witz. Nasza kronikarka – Hanna Puław-
ska zanotowała: „Na cmentarzyku przy 
kościele ewangelicko-luterańskim znaj-
duje się grób rodzinny prof. Vislicenusa. 
Tu została pochowana jego druga żona, 

Wanda Bibrowicz. Zapalamy znicze przy 
grobie. Ewa Poradowska-Werszler kładzie 
wianek uwity ze zboża, wykonany przez 
artystkę z Kowar, panią Krzysztofę Kaczo-
rowską”.

Uczestnicy Warsztatów Twórczych, oprócz 
zaangażowania w życie społeczności ko-
warskiej i wyjazdów artystycznych, skrzęt-
nie wykorzystywali czas na prace twór-
cze. Dowodem tego, była zbiorowa praca 
wykonana techniką filcowania na mo-
kro. Warsztaty filcowe prowadziła Pi-
schtschan Charlotte Ute, artystka z nie-
mieckiego Budziszyna (Bautzen). Jako 
ciekawostkę dodam, że runo owcze po-
trzebne do tej tkaniny sponsorował wro-
cławski Ogród Zoologiczny. Był to zalą-
żek nowej techniki, później stosowanej 
częściej na plenerach tkackich w Kowa-
rach. Prof. Irena Huml, festiwal porówny-
wała z uniwersytetem, stąd często w wy-
wiadach prasowych pojawiała się nazwa 
„Letni Uniwersytet Sztuki Włókna”. Tak 
pozostało do dziś.

Prof. dr hab. 
Ewa Maria Poradowska-Werszler

Kowary, artyści po nabożeństwie przed
Kaplicą św. Anny, podziwiają kowarski pejzaż

Kowary, artyści przed wejściem do SMK. 
Od prawej: M. Lindner (D), E. Damborska (CZ),
Ch. Pischtschna (D), K. Kaczorowska, 
T. Szuszkiewicz-Spryszak, B. Nachajska, 
A. Bibrowicz
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Wrocław, ul. Stare Jatki, inauguracja festiwalu, od prawej: I. Huml, 
E. Damborska (CZ), H. Żywicka, H. Rębisz-Werszler, B. Basiewicz, 
T. Szuszkiewicz-Spryszak, G. Zubczenko (UA), D. Jaworska Thomas, 
K. Górska, K. Dyrda-Kortyka, A. Popowa (UA), H. Puławska

Kowary, artyści przed wejściem do ratusza

Spotkanie Burmistrza Dariusza Rajkowskiego z Ewą Poradowską-Werszler 
– kuratorką i H. Żywicką Kowary – ratusz, przywitanie artystów w Sali Rajców

Kowary – SMK, wernisaż, od lewej: H.Puławska, 
T. Chojnacka, E. Piss, S. Połomski (były dr. FD-Kowary), 
D. Jaworska, H. Żywicka

Kamienna Góra, Muzeum Tkactwa, od lewej 1. rz. siedzą: 
G. Zawiła (dyr. muzeum), G. Zubczenko (UA), A. Popowa 
(UA), M. Lindner (D), 2. rz. stoją: E. Poradowska-Werszler 
(kurator), E. Damborska, T. Chojnacka, K. Górska, 
I. Huml, T. Szuszkiewicz-Spryszak, E. Piss, A. Bibrowicz

Kowary „Hotelik nad Jedlicą”, 
od lewej: T. Chojnacka, 
M. Lindner (D), I. Huml

Kowary-Wojków, pochówek Księżnej Fedory 
von Reuss, od prawej: właściciele Nowego 
Dworu w Kowarach, Dariusz Rajkowski, 
burmistrz Kowar, mieszkańcy Kowar i artyści.

Kowary, piknik dla artystów w posiadłości PP. Burgielskich, 
w środku Bożenna Burgielska z naręczem kwiatów

Drezno – Pilnitz (D), podróż 
artystyczna „Śladami Wandy 
Bibrowicz”, artyści z przyjaciółmi 
(S. Ciechanowska, A. Dojlitko, 
B. Kowalska, G. Zawiła, 
H. Majewska, P. Burchardt )



6

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

1 października 1951 roku pierwsi 
uczniowie rozpoczęli swoją przy-
godę z edukacją w szkole przy uli-

cy Szkolnej  1. Budynek jest jedynym 
wybudowanym przeznaczonym na cele 
dydaktyczne w naszym mieście. Minę-
ło 70 lat od tego momentu, więc warto 
przybliżyć historię placówki. Zapra-
szam na drugą cześć 4-odcinkowego 
cyklu opowiadającego o wydarzeniach 
związanych z rocznicą.

Srebrne lata sześćdziesiąte
Szkoła przy ulicy Szkolnej w latach 

sześćdziesiątych stała się stałym elemen-
tem krajobrazu Kowar. Uczniowie koń-
czący szkoły podstawowe niemal automa-
tycznie kontynuowali naukę w Kowarach, 
jeśli chcieli uczyć się w liceum ogólno-
kształcącym. W 1963 roku dyrektora Ka-
zimierza Jerzykiewicza zastąpił Antoni 
Klinger. W roku szkolnym 1966/67 Mi-
nisterstwo Oświaty podzieliło tak zwa-
ne jedenastolatki na ośmioklasowe szkoły 
podstawowe i czteroletnie licea ogólno-
kształcące. W naszej szkole podzielono 
budynek na dwie części. Na parterze sta-
cjonowało liceum, a na pierwszym piętrze 
Szkoła Podstawowa nr 4 (do dziś, mimo 
że od rozwiązania szkoły podstawowej 
minęło w tym roku dwadzieścia lat, wciąż 
wielu kowarzan mówi o ZSO „czwórka”). 
Powołano również dwóch dyrektorów, 
w LO pierwszą kobietę - Wandę Augusty-
niak, a w SP Zbyszka Brudniaka.

Liczba oddziałów klasowych stale rosła, 
więc trzeba było wprowadzić dwuzmia-
nowość. Rosła też liczba absolwentów na-
szej szkoły. W roku 1962 szkołę ukończyło 
zdaniem matury16 uczniów, rok później 
16, w następnym 23, ale już w 1965 – 49, 
w 1966 – 32, 1967 – 58 uczniów, 1968 – 60 
uczniów, 1969 – 72 uczniów, a w 1970 – 
51 uczniów.

Złote lata siedemdziesiąte
W trakcie zbierania materiałów do tego 

krótkiego artykułu nie mogłem wyjść 
z podziwu, ile rzeczy udało się zrealizo-

wać w Kowarach w tak krótkim czasie, 
w połowie lat siedemdziesiątych. Związa-
ne było to z teleturniejem organizowanym 
przez polską telewizję. Telewizyjny show 
nazywał się Bank Miast, a Kowary współ-
zawodniczyły z Głuchołazami. W wyniku 
przygotowań miejscowość wzbogaciła się 
o wiele ciekawych obiektów, w większości 
służących w różnej formie do dziś. W mie-
ście zmieniły się następujące miejsca:
- wybudowano osiedle mieszkaniowe przy 
ulicy Leśnej,
- przebudowano ulicę 1 Maja,
- wybudowano stadion miejski z bieżnią 
i trybunami,
- przebudowano basen „Wyspa” z zaple-
czem gastronomicznym i dyskoteką,
- wybudowano budynek „Gwarki” z re-
stauracją i małym hotelem,
- wybudowano budynek „Kuźnica” z re-
stauracją i małym hotelem,
- wybudowano parking przy tak zwanym 
źródełku na drodze do Kamiennej Góry,
- wybudowano wyciąg narciarski na Pod-
górzu,
- powstało inhalatorium radonowe,
- zbudowano ścieżkę zdrowia,
- upiększono Kowary.

Łącznie ukończono 22 zadania na kwo-
tę 40 milionów ówczesnych złotych, z cze-
go ¼ to koszty robocizny w ramach czynu 
społecznego.

Jak to się stało, że Kowary tyle zyskały? 
Od kilku lat działała zmodernizowana Fa-
bryka Dywanów będąca oczkiem w głowie 
ludowej władzy. Zdecydowana większość 
produkcji była eksportowana do Związku 
Sowieckiego. Stąd duża pomoc w finanso-
waniu wyżej wymienionych przedsięwzięć. 
Niemniej trzeba to wyraźnie podkreślić, 
że ogromną pracę wykonano w czynie 
społecznym, czyli dzięki ogromnemu za-
angażowaniu mieszkańców miasta, nie-
spotykanemu ani wcześniej, ani później 
w powojennej historii miasta. Zastanawia-
jące, jak ówcześni włodarze motywowa-
li do poświęcania wolnego czasu na prace 
społeczne na rzecz miasta.

Nasza szkoła w owym czasie wzbogaciła 
się o górne boisko, które jest kompleksem 
sportowym do piłki nożnej, koszykówki, 
piłki ręcznej, siatkówki wraz z 60-metrową 
bieżnią oraz torem do skoków w dal z małą 
trybuną i masztem. Placówka oświatowa 
wzbogaciła się o nowe meble oraz salę au-
dio (ze specjalnymi meblami ogradzają-

70-lecie ZSO 
w Kowarach

25-lecie ZSO
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cymi uczniów, aby się nie widzieli) z ze-
stawami słuchawek z mikrofonami oraz 
pulpitem z wmontowanym magnetofo-
nem szpulowym umożliwiającym nagry-
wanie uczniów uczących się języka obcego. 
Co więcej, powstała jeszcze jedna klasa, 
w której wszystkie urządzenia były stero-
wane z elektronicznego pulpitu. Nauczyciel 
włączał i wyłączał telewizor guzikiem przy 
biurku. Telewizor był czarno-biały i włą-
czał się około 3 minut, ponieważ został 
zbudowany z tak zwanych lamp. Dodat-
kowo prowadzący lekcje z pulpitu zasłaniał 
zasłony w oknach, sterował światłem i włą-
czał płyty z adaptera. Dziś nie robi to więk-
szego wrażenia, lecz w tamtych czasach był 
to nowoczesny high-tech. Obie sale posia-
dały polski sprzęt nieistniejącej już firmy 
Unitra, która produkowała sprzęt grają-
cy, aż trudno w to dziś uwierzyć, na świa-
towym poziomie. Wart podkreślenia jest 
fakt, że każda kowarska szkoła miała swój 
patronacki (opiekuńczy) zakład przemy-
słowy. „Czwórka” miała szczęście, ponie-
waż zakład „Hydro-Mech” z dużym zaan-
gażowaniem jej pomagał i to pracownicy 
tego zakładu pracowali przy budowie gór-
nego boiska z pomocą uczniów. Uroczyste 
otwarcie nastąpiło 1 września 1975 roku.

Należy wspomnieć ówczesnych dyrekto-
rów liceum. Po 7 latach zarządzania przez 
Wandę Augustyniak na rok dyrektorem 
została Jadwiga Kalinowska, a następ-
nie również tylko na rok Barbara Włody-
ga. W 1975 roku dyrektorem został Zenon 
Wiatrowski.

Następny rok szkolny 1975/76 był ro-
kiem jubileuszowym. Szkoła obchodzi-
ła 25-lecie. Uroczystość została zapla-
nowana na sobotę 5 czerwca, więc rok 
szkolny dla uczniów skończył się w pią-
tek, czyli o jeden dzień szybciej (trzeba 
pamiętać, że do 1981 do szkoły chodziło 
się w soboty). Celebracja zaczęła się w sali 
MOK w Kowarach o godzinie 9.00 rano. 
Uczestnicy obejrzeli program artystycz-
ny młodzieży z podstawówki i liceum. 
Przemawiał najlepszy uczeń w roku jubi-
leuszowym Ryszard Wróbel, późniejszy 
ksiądz. Następnie zaproszeni goście ho-
norowi, uczestnicy zjazdu oraz nauczycie-
le udali się na wspólny obiad. Po posiłku 
zwiedzili szkołę oraz kowarskie zakłady 
pracy. Obchody zakończyły się wspólną 
zabawą w hotelu „Orlinek” w Karpaczu.

Czym różniła się szkoła sprzed czter-
dziestu pięciu lat od dzisiejszej? Z kroniki 
wynika, że świętowano uroczyście 7 paź-
dziernika – Dzień Milicjanta; 12 paź-

dziernika – Dzień Ludowego Wojska Pol-
skiego. Co ciekawe, szkoła organizowała 
przerwę jesienną, podczas której ucznio-
wie brali udział w pracach jesiennych, 
na przykład wykopkach i pomagali rol-
nikom przy zbiorze ziemniaków. Najbar-
dziej celebrowaną imprezą była roczni-
ca wybuchu rewolucji październikowej. 
W styczniu organizowano apel z okazji 
wyzwolenia Warszawy czy Międzynaro-
dowego Dnia Kobiet. Najważniejszą uro-
czystością wiosenną było Święto Pracy 
z tradycyjnym pochodem pierwszoma-
jowym. Inne ważne święta nie zmieniły 
się. Były to – otwarcie roku szkolnego – 
1 września, Dzień Nauczyciela (dziś Dzień 
Edukacji Narodowej) oraz Dzień Sportu. 
Nie obchodzono (przynajmniej nie wspo-
minają tego kroniki szkolne) wigilii klaso-
wych. Z innych ciekawostek związanych 
z różnicami jest początek roku szkolne-
go. Pod koniec lat siedemdziesiątych rok 
szkolny zaczynał się w sierpniu. Na przy-
kład w 1977 pierwszym dniem szkoły był 
24 sierpnia, a w 1978 już 21 sierpnia!

Ciemniejsza strona szkoły
Aż trudno uwierzyć, ale zdarzały się ta-

kie sytuacje, które dziś są nie do uwierze-
nia. Proszę sobie wyobrazić, że w latach 
sześćdziesiątych za chodzenie na wieczor-
ki taneczne (dzisiejsze dyskoteki) w soboty 
można było zostać wyrzuconym ze szkoły. 
I takie przypadki naprawdę się wydarzyły.

Od czasu do czasu w kronice poja-
wiają się skargi na wandalizm w posta-
ci wybitych szyb czy zatykania zamków 
w drzwiach do klas.

Innym przykładem zachowań nega-
tywnych były wybryki na wycieczkach. 
18  kwietnia 1968 roku klasa pojechała 
pociągiem do Ogorzelca zwiedzać Za-
kład Wzbogaceń Surowców Chemicznych. 
Uczniowie zachowywali się spokojnie do 
czasu wjazdu do tunelu kolejowego pod 
Przełęczą Kowarską. Tu niestety kronika 
ma zaklejone papierowymi paskami czte-
ry linijki tekstu. Po ich usunięciu opis wy-
darzenia jest mocno nieczytelny, lecz moż-
na odczytać, że krzyczano niecenzuralne 
wyrazy, a jeden kolega dostał z otwartej 
dłoni w twarz. Innym razem na wyciecz-
ce 4 października tego samego roku: Na 
czele wycieczki kroczył prof. P. Spryszak 
w ciemnym garniturze, białej koszuli non-
-iron i z teczką. (…) Lecz potem mia-
ła nastąpić dla nas „noc długich noży”. 
W nocy zaczęło się smarowanie pastą, 
szminką i innymi kolorowymi przybora-

mi do malowania. Na nieszczęście przy-
padkową ofiarą padł pan profesor Prze-
mysław Spryszak. Padł w ciężkim boju, 
obnosząc twarz wysmarowaną szminką, 
a nocną koszulę zmoczoną wodą. Na tym 
noc się jeszcze nie skończyła, bo po tym 
nastąpiła wojna domowa w naszym poko-
ju na poduszki, kapcie i wszelaką bieliznę. 
Rano wyruszyliśmy w drogę bardzo wcze-
śnie celem uniknięcia spotkań z naszymi 
nocnymi ofiarami.

Złoty okres szkoły niech podsumują licz-
by. W 1971 roku LO ukończyło 51 uczniów, 
1972 – 51 uczniów, 1973 – 57 uczniów, 
1974 – 72 uczniów, 1975 – 87 uczniów (re-
kord w historii szkoły), w 1976 – 82, 1977 – 
68 uczniów, 1978 – 61 uczniów, 1979 – 40 
uczniów oraz 1980 – również 40 uczniów.

Dla kowarskiego ogólniaka najlepsze 
czasy przypadły na lata siedemdziesiąte. 
W 1975 roku szkoła powiększyła się jesz-
cze o liceum wieczorowe po zasadniczej 
szkole zawodowej. W tym samym roku 
trzy szkoły (LO, LO dla pracujących oraz 
SP) połączono w Zespół Szkół Ogólno-
kształcących.

Na zakończenie ciekawostka nawią-
zująca nieco do współczesnych proble-
mów z pandemią i nauczaniem zdalnym. 
W kronice szkoły odnalazłem wzmian-
kę, że w grudniu 1962 roku z powodu epi-
demii grypy zawieszono naukę szkolą na 
trzy dni.

Dalsze losy ZSO poznamy w kolejnym 
odcinku.

Grzegorz Schmidt



8

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

Był początek długiego czerwcowego 
weekendu 2020 r. Możliwości porusza-

nia się szlakami były mocno ograniczone, 
więc zamiast zdobycia Śnieżki, celem na-
szej wędrówki stała się Przełęcz Okraj.

Wyruszyliśmy z Kowar o godz. 11.00. 
Minęliśmy Dom Tradycji Miasta Kowa-
ry z siedzibą SMK. Przeszliśmy obok po-
zostałości „Kuźnicy” – hotelu i restaura-
cji z dyskoteką, wyburzonego w dniach 
9–12.3.2020. Po chwili zadumy na gru-
zach miejsca nieszczęścia wielu kowar-
skich rodzin ruszyliśmy dalej.

Przeszliśmy przez osiedle górnicze 
i nieczynną linię kolejową. Podeszliśmy 
„Ścieżką Zdrowia”. Przed wiatą skręcili-
śmy w lewo, wchodząc na szlak zielony.

Po lewej stronie minęliśmy szyb nr 4 – 
miejsce tragedii z lipca 1994 roku, a na-
stępnie – Uroczysko – malowniczą doli-
nę Piszczaka, dawną „Szwajcarię Pohla”. 
Potem minęliśmy potok Pluszcz, a potem 
– Piszczak i dawną trasę zjazdu saniami. 
Wędrując Żółtą Drogą, po lewej stronie 
zauważyliśmy pozostałości ZPR-1.

Przy „Wysepce” skręciliśmy w prawo. 
Trawersowaliśmy zbocze Wołowej Góry. 
Ponownie przecięliśmy Piszczaka. Do-
tarliśmy do rozwidlenia dróg przy Plusz-
czu. Po chwili przerwy na drugie śniada-
nie poszliśmy w lewo szlakiem końskim 

do Białego Źródła, gdzie znów skręcili-
śmy w lewo.

Po kilkunastu minutach marszu dotar-
liśmy do Małej Jamy. Po raz kolejny mi-
nęliśmy Piszczaka, tym razem obiektem 
MRG2. Ruszyliśmy po chwili przerwy. 
Wyłączyliśmy komórki, aby przypadkiem 
nie „złapać” zasięgu czeskiego operato-
ra i dostać zaproszeń do stawienia się na 
kwarantannę.

Przeszliśmy przez Karkonoski Park Na-
rodowy, aby już po chwili go opuścić. Mi-
nęliśmy Amelkową Chatę, przed którą 
było pusto. Dotarliśmy na Przełęcz Okraj 
(1046 m n.p.m.). Droga do Czech była za-
blokowana. Przejście graniczne było za-
mknięte. Strzegło go wojsko. Na przejściu 
stały pojazdy opancerzone – jeden za par-
kingiem schroniska PTTK „Na Przełę-
czy Okraj”, a drugi obok Obecního úřa-
du v Malé Úpě.

Po zrobieniu zdjęć, udaliśmy się do 
schroniska. Na drzwiach wisiała kart-
ka z komunikatem, że obowiązuje sprze-
daż z okienka, a w sprawie noclegów nale-
ży dzwonić do drzwi. Zamówiliśmy przez 
okienko herbatę i kawy i usiedliśmy przed 
schroniskiem. Trochę zaczęło padać. Do 
wojska dojechał partol straży granicznej. 
Spotkaliśmy starsze panie, które opowia-
dały, że panowała tutaj nerwowa atmos-

fera – wojsko pytało je, czy przyszły tu 
szlakiem czerwonym. Odpowiedziały, że 
nie, a teraz wracają tą samą drogą, którą 
przybyły, czyli szlakiem zielonym.

Po odpoczynku i konsumpcji przed 
schroniskiem ruszyliśmy za nimi „Taba-
czaną Ścieżką”, przez chwilę znów prze-
chodząc przez KPN. Po prawej minęli-
śmy pozostałości „Mutter Kretschmer” 
– pierwszej gospody, która funkcjonowała 
w Budnikach oraz miejsca, w których kie-
dyś znajdowała się elektrownia wiatrowa 
oraz schronisko „Forstbaude”.

Zeszliśmy do centrum Budnik. Odpu-
ściliśmy sobie wizytę w sztolni poszu-
kiwawczej ZPR-1 nr 21. Usiedliśmy koło 
wiaty, bo w jej środku wszystkie miejsca 
są już zajęte.

Na Przełęcz Okraj 
w czasie zamknięcia granic

Obiekt MRG2 na Piszczaku
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Po owocnej rozmowie ruszyliśmy w dro-
gę powrotną do Kowar szlakiem żółtym. 
Minęliśmy pozostałości dawnej szkoły 
i ogródka alpejskiego. Przechodziliśmy 
przez pozostałości betonowego mostu na 
potoku Malina i potem przez kładkę na 
tym potoku. Minęliśmy ujęcie wody pit-
nej. Po ok. pół godziny marszu znaleźli-
śmy się przy leśniczówce „Jedlinki”, któ-
ra przed 1945 r. pełniła funkcję bufetu, 
a później restauracji. Podczas odpoczyn-
ku w wiacie koło „Jedlinek” spotkaliśmy 
grupę idącą na urodzinową wycieczkę na 
Budniki, którą prowadził kolega z pia-
skownicy. Po dłuższej rozmowie jego gru-
pa zaczęła wchodzić szlakiem żółtym, 
a my zeszliśmy szlakami żółtym i zielo-
nym oraz ścieżką „Jedlinki”. Po prawej 
stronie minęliśmy głaz upamiętniający 
budowę drogi przez Służbę Pracy Rze-
szy, a 100 metrów dalej – głaz, poświęco-
ny leśnikowi z „Jedlinek”, Augustowi Her-
rmannowi (1864-1932).

Po ok. pół godz. marszu zeszliśmy do 
Kowar, zataczając pętlę. Po przejściu 18 km 
w 6,5 godz., dotarliśmy o 17.30 z powrotem 
na Kowarską Starówkę.

Tekst i fot. Zbigniew N. Piepiora

Zamknięte przejście graniczne na Przełęczy Okraj

Zejście Tabaczaną Ścieżką

Sprzedaż okienkowa w schronisku PTTK 
„Na Przełęczy Okraj”
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KRONIKA 
SMK

17 czerwca 2021 r.
Mogliśmy nareszcie przeprowadzić nasze 
coroczne Walne Zgromadzenie nie w for-
mie zdalnej. Pogoda była piękna, więc od-
było się ono w naszym ogrodzie.

10 lipca 2021 r.
Postawiliśmy w naszym ogrodzie drzwi 
z hamowni silników V1, która znajdowała 
się w podziemiach nieistniejącej już Fabry-
ce Maszyn w Kowarach. Dzięki Eugeniu-
szowi Kalecie drzwi zostały zabezpieczone 
przed działaniem warunków atmosferycz-
nych, a ich konserwację przeprowadziliśmy 
sami przy pomocy Pana Zygmunta Motyl-
skiego.

14 lipca 2021 r.
Członkowie SMK pracowali przy pomni-
ku na Viktorii. Z powodu pandemii nie 
prowadziliśmy prac porządkowych w ubie-
głym roku i dlatego pracy mieliśmy dwa 
razy więcej. Ale jak zawsze daliśmy radę.

19 sierpnia 2021 r.
W ramach projektu „ODKRYWANIE 
POLSKO-NIEMIECKICH TRADYCJI 
PIWOWARSKICH” nasi członkowie bra-
li udział w spotkaniu z niemieckim part-

nerem projektu Zeitsprung Zittau GmbH. 
Spotkanie odbyło się w browarze „Land-
skrone” w Görltz. Po przedstawieniu po-
stępów w realizacji projektu zwiedziliśmy 
także linię produkcyjna browaru.
W przerwie spotkaliśmy się z Panem Hen-
ningem Obenlandem, przewodniczącym 
zaprzyjaźnionego z nami Stowarzysze-
nia z Schönau-Berzdorf, który przekazał 
do naszego Mini-Muzeum Piwowarstwa 
cenne eksponaty.

4 lipca, 1 sierpnia i 5 września 2021 r                                
Wspólnie z Gminą Kowary realizowali-
śmy projekt „Kowarskie Stragany – jar-
mark produktu lokalnego w Krainie Du-
cha Gór”. Swoje produkty przedstawiali 
lokalni artyści i wytwórcy. W trakcie jar-
marków odbywały się również różnego 
rodzaju warsztaty. Można było również 
usłyszeć takie zespoły muzyczne, jak „Ko-
warskie Wrzosy”, „ Kosówki” ze Ścięgien, 
„Szklarki” z Piechowic oraz zespół „Kar-
konosze” z Gruszkowa. W naszej siedzibie 
można było zobaczyć wystawę Pani Ewy 
Wojciechowskiej-Gawor i kupić książkę 
za przysłowiową złotówkę oraz zwiedzić 
wszystkie nasze wystawy.

8 września 2021 r.
Jak co roku, już od 16 lat, odbył się 
w naszej siedzibie w ramach 48. Festi-
walu Sztuki Włókna tym razem wernisaż 
wystawy Pani Katarzyny Pajorskiej „Po-
trzeba koloru”. Wystawę można było zo-
baczyć do 19 września.

Wernisaż wystawy Potrzeba koloru Katarzynny Pajorskiej

Jak zwykle zdjęcie po skończonej pracy

Drzwi z hamowni silników V1
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Przekazanie eksponatów do Mini-Muzeum

Browar w Goerlitz

Eksponaty do Mini-Muzeum Piwowarstwa 
od naszych przyjaciół z Niemiec

KOWARSKIE 
STRAGANY



12

K U R I E R  K O W A R S K I  /  W S P O M N I E N I E

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


