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WSTĘPNIAK
Szanowni Czytelnicy,
Cały świat żyje obecnie
wojną na Ukrainie, dlatego część pierwszą wstępniaka chcę poświęcić, aby
zarekomendować Wam
dodatkowe źródła, z których można czerpać informacje o trwającym konflikcie. Przede wszystkim
polecam aplikację „Konflikty i Katastrofy Światowe”, którą prowadzi Łukasz Bok. Podawane są w niej
na żywo najważniejsze fakty dotyczące obecnych wydarzeń. Bardzo polecam wszystkie materiały i teksty wyprodukowane przez Ośrodek Studiów
Wschodnich, które szczegółowo opisują
sytuację i opatrują wiadomości komentarzami ekspertów. Warto też zwrócić
uwagę na kanały YouTube „Polityka Zagraniczna” Marcina Kuśmierczyka, oraz
na analizy specjalisty od geopolityki
Leszka Sykulskiego. Mam nadzieję, że
te źródła poszerzą Państwa informacje
dotyczące trwającej wojny.
W tym numerze przeczytacie o tym, jak
Kowary radzą sobie z wojną poprzez
wspieranie uchodźców. Tematem numeru jest młodzież, dlatego przybliżymy
Wam potrzeby kowarskiej młodzieży,
oraz sylwetki niektórych najmłodszych
członków naszej społeczności. Wreszcie
ukaże się też drugi odcinek tekstu Adama Walesiaka o Krzaczynie, oraz kolejny fragment opowieści snutych przez
Ziomka. Zapraszam do lektury.

Mark Mościcki
redaktor naczelny
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Nie żyje Zofia Trojnar
Założycielka zespołu „Kowarskie Wrzosy” odeszła z tego świata 2 stycznia 2022
roku, przeżywszy 83 lata. Jeszcze pod
koniec ubiegłego roku mieliśmy przyjemność rozmawiać z Panią Zofią i opowiedzieć jej historię na stronach naszej
gazety. Wywiad ten, oraz debiut literacki
Pani Zofii w postaci tomiku poezji „Barwy życia bez ukrycia”, pozostaną po niej
pamiątką.

Praca bez przerw
na herbatę
Kontynuowany jest projekt odnowienia
pawilonu oficerskiego w Kowarach. Słynny „grzybek” już jakiś czas temu zmienił
posiadacza, a obecna właścicielka, Emilia Baszak, ma wobec budynku wielkie
plany – pragnie stworzyć w tym miejscu
herbaciarnię. Z końcówką marca z jeleniogórskiej delegatury Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu właściciele „grzybka”
otrzymali pozwolenie na prowadzenie
robót budowlanych. Trzymamy kciuki
za przedsięwzięcie i zachęcamy do obserwowania strony facebookowej „Herbaciarnia w Kowarach”.

Klasycznie
po raz czwarty
Już dzisiaj zapraszamy państwa na czwartą edycję „Zlotu Klasyków”. 29 maja na
kowarskiej starówce będzie można podziwiać wciąż działające perełki historii motoryzacji produkowane do 1991
roku. Zachęcamy do śledzenia dyskusji
na stronie facebookowej wydarzenia
„4. Zlot Klasyków w Kowarach”, aby już
teraz przejrzeć pojazdy, które uświetnią
kowarskie ulice. Wydarzenie jest organizowane przez Muzeum Sentymentów,
Grupę Jeleniogórskie Klasyki oraz Miasto Kowary.

Poznajmy ukraińską
kulturę
Kowarska Wy.SPA i Miasto Kowary zorganizują 7 maja dzień kultury ukraińskiej.
Akcja będzie miała na celu promowanie
kultury naszych wschodnich sąsiadów.
W imieniu pani burmistrz zapraszamy na
koncert piosenek polskich i ukraińskich,
oraz na skosztowanie jedzenia ukraińskiego, gotowanego przez Ukrainki.

Publikacja
o Karate Shotokan

Kurier Kowarski:
informacje filmowe
z miasta
Od stycznia kowarzanie mogą oglądać cotygodniowe filmowe informacje z miasta. W każdy piątek na kanale
Youtube i Facebooku (Kurier Kowarski) można oglądać materiał, przygotowany przez Miejski Ośrodek Kultury, realizowany w ramach projektu
„Dokumentacyjne Centrum Karkonoszy online” .

Publikacja „Karate w ujęciu interdyscyplinarnym” to spory kawał historii kowarskiego karate Shotokan. Została wydana
z okazji konferencji naukowej, która odbyła w tamtym roku w Kowarach z okazji 50 lat istnienia dalekowschodnich
sztuk walk na Dolnym Śląsku, Nakład wydawnictwa to 200 sztuk. Osoby zainteresowane mogą ja znaleźć w kowarskiej
bibliotece, a jeśli ktoś chce ja
otrzymać na
własność to
kilka egzemplarzy jest do
oddania w biurze MOK w Kowarach.
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W gabinecie
Pani Burmistrz
Zapytaliśmy Panią Burmistrz Elżbietę Zakrzewską oraz jej zastępcę Pana Ryszarda Rzepczyńskiego o sytuację ukraińskich
uchodźców w Kowarach, o ostatnie akty wandalizmu oraz o sprawy bieżące i inwestycje trwające na terenie miasta.
W jaki sposób organizowana jest pomoc uchodźcom z Ukrainy
przez miasto?
Elżbieta Zakrzewska: Państwo na każdą osobę z Ukrainy przeznacza 40 złotych dziennie na ubranie, wyżywienie i pobyt. W skali
miesiąca to 1200 złotych na osobę. Realizujemy w imieniu pana
wojewody to zobowiązanie. W PKPS-ie wydawana jest odzież dla
potrzebujących Ukraińców. Miasto przygotowało miejsce pobytowe dla młodzieży z Ukrainy w ZSO. Kilka sal lekcyjnych zostało
przekształconych na sale sypialne, zostały wyremontowane łazienki. Oprócz tego miasto przygotowało trzy mieszkania rotacyjne. Są to mieszkania dla czasowego pobytu Ukraińców, to znaczy,
że na te mieszkania nie dostają przydziału. Mieszkania wrócą do
zasobu komunalnego. Dwa mieszkania na ul. Zamkowej, kawalerki po 30 metrów, mieszkają tam po 4 osoby. Kończymy bardzo
prosty remont trzypokojowego mieszkania na ul. Topolowej, gdzie
będzie mieszkało 8 osób. Nie mamy więcej mieszkań i nie mamy
możliwości ich przeznaczenia, bo nasi obywatele Kowar też potrzebują mieszkań. Będę realizować obecną listę mieszkaniową.
Powiat podpisał porozumienie z Przedwiośniem, gdzie obecnie
jest około 80 osób. Prywatne osoby podpisują indywidualne umowy, szacujemy, że będzie to około 100 osób. Szacujemy, że na terenie miasta będzie przebywać około 200 osób: kobiety, dzieci,
młodzież i mężczyźni z grupami inwalidzkimi.
Wspólnie z wieloma mieszkańcami Kowar robiliśmy kilka zbiórek. Między innymi przyjechały dary z Irlandii, Niemiec i Holandii.
Część jest przeznaczona do ukraińskich dzieci i młodzieży w ZSO,
część pojechała do samej Ukrainy, do zaprzyjaźnionych gmin: Terembowla i Wiśniowiec. Ostatni transport poszedł na początku
kwietnia: pół tony kaszy, pół tony mąki, około tony konserw plus
ubrania, koce, kołdry i łóżka polowe. Te gminy przyjęły po kilka tysięcy ludzi ze wschodu, pomagamy pod ich potrzeby. Zrobiliśmy
też duży transport medyczny.

swoich popisów, bo wszyscy zostali nagrani. Sprawa jest w toku,
dostaniemy zawiadomienie o skierowaniu sprawy do prokuratury. Szkody są wartości kilku tysięcy złotych, nie skończy się więc
na wykroczeniu, a przestępstw będzie więcej niż jedno. To jest
przestroga dla wszystkich tych, którzy chcą zabawić się kosztem
mienia publicznego. Zobaczymy, jaki będzie wyrok. Jeśli będzie
wyrok z możliwością pokazania twarzy, to upublicznimy wizerunek osób na stronach społecznościowych. Skierujemy taki wniosek do prokuratury. To powinno w jakiś sposób zadziałać wychowawczo na innych.
Jakie projekty będą realizowane w najbliższym czasie przez
miasto?
Elżbieta Zakrzewska: Będą tworzone dwa przejścia dla pieszych.
Jedno przed pocztą, drugie obok Dino. Będą to przejścia wyniesione i oświetlone. Kolejna rzecz, rozpoczął się proces wyłaniania
wykonawców na „Zielono-niebieskie Kowary”. Wyłaniamy firmę
obsługującą, a pierwszy przetarg będzie szedł na zagospodarowanie zbiornika wodnego przy MSR. Robimy asfaltowanie cząstkowe, ulice: Bielarska, Grabskiego, Polna, są już zrobione. W tej
chwili wykonywane są wjazdy na PSZOK. Za chwilę będzie robiona aleja kasztanowa na Wojkowie. Trwa także przetarg na zagospodarowanie Dworca PKP. Zbieramy oferty do 22 kwietnia. Jest
to bardzo duże wydarzenie, zdecydowanie najważniejsze dla mnie
zagadnienie na tę chwilę.

REKL AMA

Pod koniec marca na ulicy 1 Maja dokonano aktów wandalizmu,
o czym miasto poinformowało na swoich mediach społecznościowych. Jak rozwija się sprawa ukarania wandali?
Ryszard Rzepczyński: To było w czasie rozdania Oskarów. Ktoś
chciał chyba dostać nagrodę za film dokumentalny dotyczący
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Gdzie jest miejsce dla młodych?
Badanie, które może dać początek zmianom na lepsze
Dominika Perłowska jest kowarzanką, absolwentką
Gimnazjum im. Stanisława Lema w Kowarach oraz
II Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Jeleniej
Górze. Obecnie studiuje Kulturoznawstwo i Projektowanie Innowacji na Uniwersytecie SWSP w Warszawie.
W ramach swojej edukacji Dominika przeprowadziła
badania dotyczące zagospodarowania czasu wolnego
młodzieży w małych miastach na przykładzie Kowar.
W badaniu wzięło udział dziesięciu młodych ludzi w wieku
13–17 lat o zróżnicowanym statusie społecznym i pochodzeniu etnicznym. Metodą badawczą wykorzystaną do pozyskania wyników był wywiad, w trakcie którego badani odpowiedzieli na dwanaście pytań dotyczących ich zainteresowań,
sposobów spędzania czasu wolnego i wizji idealnego miejsca
publicznego, w którym chętnie spędzaliby czas.
Wraz z Dominiką pragniemy podzielić się z Państwem częścią raportu, gdyż nie tylko rzuca on wiele światła na problemy
związane z organizacją przestrzeni dla młodych w Kowarach,
ale też stanowił punkt wyjścia dla nowych inicjatyw Miejskiego Ośrodka Kultury, mających związek z tworzeniem przyjaznego młodzieży środowiska w naszym obiekcie.
REKL AMA

Sklep ABC BOŻENA ZAKRZEWSKA
czynny od poniedziałku do soboty
6:00–21:00 oraz niedziela 8:00–18:00.

Dowozimy zakupy „na telefon”
bez dodatkowych opłat
od poniedziałku do piątku.
Zamówienia telefoniczne pod
numerem 504 284 558. Zapraszamy.
PORADNIA GINEKOLOGICZNA (NFZ)

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

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

bezpłatnie, pełny zakres usług w ramach NFZ
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Najważniejszą konkluzją badania jest fakt, że pomimo zróżnicowania wieku i zainteresowań, sposób spędzania wolnego
czasu przez młodzież w Kowarach jest podobny. Jak raportuje
Dominika: „Każdy z badanych opisywał czas z rówieśnikami,
głównie jako „włóczenie się” po mieście bądź przesiadywanie
w różnych ustronnych miejscach. Ważnym dla nich jest to, by
miejsca, w których się spotykają, były nieco schowane, najlepiej na uboczu, tak by można było się w nich ukryć przed wzrokiem dorosłych”. Przyznajmy, że zorganizowanych miejsc tego
typu w Kowarach po prostu nie ma.
Restauracje oferują przestrzeń i obsługę, jednak są często
uczęszczane przez ludzi i nie spełniają kryterium prywatności,
na jaką wskazuje młodzież. Parki czy zagospodarowane przestrzenie wypoczynkowe z kolei posiadają przede wszystkim infrastrukturę przeznaczoną dla rodzin z małymi dziećmi. Nawet
kowarski Skatepark, tworzony przecież z myślą o młodzieży,
stał się miejscem, gdzie ciężko jest odizolować się nastolatkom
od dorosłych z maluchami, chcącymi pojeździć na hulajnodze.
Jakiej więc przestrzeni młodzi potrzebują? Większość zapytanych wskazywała na „Przestrzeń dostępną w godzinach wieczornych, z miejscami do siedzenia, takie jak wygodne pufy,
mniejsze stoliki i większe, kilkuosobowe stoły przystosowane do gier”. Często padały porównania do „chill zone”, miejsc
odpoczynku w galeriach handlowych.
Wskazywano na jedno miejsce w Kowarach, gdzie opisane
przez młodzież warunki zbliżały się do wyżej wymienionych.
Był to… Miejski Ośrodek Kultury. Skromny westybul wyposażony w kilka miękkich krzeseł i stolik stał się miejscem spotkań
dla kilku grup młodych ludzi. Nie wszystko szło gładko. Między
nastolatkami a pracownikami instytucji dochodziło czasami
do spięć, wynikających z braku poszanowania zasad panujących w murach MOKu. Jednak raport Dominiki i głębsze spojrzenie na problem przyczyniło się do pewnych zmian, o których szerzej przeczytacie państwo na następnych stronach.

Platan
Ośrodek Wypoczynkowy
Ośrodek Wypoczynkowy Platan to idealne miejsce do zorganizowania konferencji, szkolenia
czy warsztatów, a także spotkań integracyjnych.
Do dyspozycji oddajemy klimatyzowaną i w pełni wyposażoną salę
konferencyjno-bankietową o powierzchni ok. 70 m 2, przeznaczoną
do organizacji spotkań do 50 osób. Zorganizujemy pełną obsługę wraz
z zapewnieniem usług cateringowych.
Dla grup biznesowych proponujemy obiekt do wyłącznej dyspozycji.
Dysponujemy komfortowymi domkami i apartamentem, które oferują
50 miejsc noclegowych.
Nasza oferta jest elastyczna i indywidualnie dostosowana do potrzeb
konkretnej firmy.

Dodatkowo oferujemy:

• monitorowany i ogrodzony parking
• dostęp do strefy rekreacji (bilard, boisko do piłki plażowej,
wypożyczalnia rowerów elektrycznych, siłownia zewnętrzna)
• dostęp do strefy relaksu (sauna, balia kąpielowa)
• miejsce na ognisko

Polecamy się także przy okazji imprez okolicznościowych.
Chcesz zorganizować imprezę?
tel. 500 824 770 | platan@adres.pl
ul. Nowa 21, 58-530 Kowary
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Przychodzili do Miejskiego Ośrodka Kultury
jesienią i zimą, aby ogrzać się i miło spędzić czas,
brali udział w zajęciach organizowanych przez
MOK, uczęszczali do świetlicy „Przystań”. Ich
twarze przewijają się raz po raz na korytarzach,
kiedy pędzą gdzieś z kamerą, grą planszową lub
telefonem. Ci młodzi ludzie stali się integralną
częścią naszej codzienności, tak jak omawiane
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w poprzednich numerach grupy teatralne czy
zespół Kowarskie Wrzosy. W tym numerze
chcemy przedstawić Wam kowarską młodzież,
która chętnie przychodzi w mury domu kultury
i czuje się tu bardzo dobrze. Nie każdy z nich jest
na tyle śmiały, żeby stanąć przed obiektywem
i powiedzieć coś o sobie. Przedstawiamy
więc Wam kilku najodważniejszych młodych
ludzi, zapewniając jednocześnie, że
ciekawych osobistości jest o wiele więcej.
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ALICJA
Jestem Alicja i mam 12 lat. Z ciekawostek
o mnie, od dziecka umiem robić szpagat.
Nie lubię, gdy ludzie zachowują się patologicznie. Ale większość ludzi w Kowarach jest spoko. Lubię dom kultury, bo to
miejsce jest okej. Jak ktoś przyjdzie coś
robić w wolnym czasie, to może to robić.

KUBA

WIKTORIA

Jestem Jakub Majewski, mam 12 lat. Robię „Młode Newsy”, jestem montażystą
i dziennikarzem. Zrobiliśmy już kilkanaście materiałów. Najczęściej filmujemy
wydarzenia, które były w Kowarach, albo
robimy filmy o młodzieży. Moje pierwsze
nagranie i zmontowany film, kiedy w ogóle pierwszy raz trzymałem kamerę, to
były warsztaty graffiti. Robiliśmy wtedy
mural na muszli koncertowej. Nie wrzuciliśmy tego materiału, bo za długo go montowaliśmy, ale było zabawnie.

Mam na imię Wiktoria i mam 12 lat. Lubię fryzjerstwo. Zdarzało mi się podcinać
włosy sobie i koleżankom, farbowałam
też włosy. Sobie zrobiłam jasny blond.
W Kowarach lubię dom kultury. To jest takie miejsce, gdzie siedzimy sobie w grupie, jest miło i ciepło. Pan Darek i reszta
są mili i jest tu fajnie.

WIKTOR
Jestem Wiktor Czajkowski, mam 12 lat.
Mam wiele zainteresowań: wyplatam ze
sznurków, rzeźbię w drewnie, maluję czasami, robię graffiti i łowię ryby. Złowiłem
kiedyś okonia 35 cm i 30 cm. Jak na okonia to duży okaz. Łowienie ryb i rzeźbienie mnie uspokaja. Teraz robię rzeźbę liścia, jest bardzo zaawansowany, bo ten
liść jest wystający i ma po bokach zdobienia. Te rzeczy są u mojego taty w tartaku.

KINGA
Mam na imię Kinga, ale znajomi mówią na
mnie Kinia. Mam 11 lat. Jak jest ciepło, to
jeżdżę na rowerze. W ogóle wolę lato niż
zimę. Lubię spotykać się ze znajomymi.
Z Alą, Wiktorią, drugą Wiktorią, Martą,
Arkiem, Harrym. Najczęściej chodzimy do
MOK-u albo na rynek. Tak naprawdę dla
mnie nie liczy się gdzie idę, tylko z kim.

Tekst: Mark Mościcki
Fotografie: Dariusz Kaliński

SEBASTIAN
Jestem Sebastian i w tym roku kończę 15
lat. Bardzo lubię grać w piłkę nożną, to jest
moje zainteresowanie. Gramy podwórkowo, zazwyczaj jest nas dziesięć, piętnaście osób. Ja najczęściej gram jako obrońca
albo bramkarz, bo nie boję się piłki.

MŁODZIEŻ JEST MILE WIDZIANA W DOMU
KULTURY. Aby dopasować naszą przestrzeń do potrzeb jej użytkowników, zmodyfikowaliśmy przestrzeń korytarza wejściowego. Teraz po prawej i lewej stronie
od wejścia do użytku każdego stoją nowe,
wygodne kanapy oraz stoliki. Dodatkowo w ramach organizacji wolnego czasu, dwa razy w tygodniu odbywają się dla
młodzieży spotkania z panią psycholog.
Z dziećmi spotyka się Karolina Borowska,
której zaangażowanie i zapał sprawia, że
dzieci bardzo chętnie przychodzą na spotkania. Rozmawiają na nich o swoim życiu
codziennym, o ich radościach, smutkach
i emocjach. Dodatkowo poznają strategie
radzenia sobie z emocjami i trenują umiejętności społeczne.
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KAROLINA
Jestem psychologiem, psychoterapeutką, fizjoterapeutką, trenerką rekreacji ruchowej profil joga, trenerką TUS (Trening
Umiejętności Społecznych – przyp. red).
Przez rok tworzyłam autorski program
psychoedukacji dla dzieci i młodzieży,
który od kilku tygodni wprowadzam w życie w kowarskim domu kultury. W wyniku
wielu spotkań dotyczących mojego projektu poznałam panią burmistrz Elżbietę
Zakrzewską, która zaprosiła mnie na spotkanie i poznała z dyrektorem MOK-u, Dariuszem Kalińskim. Dzięki ich zaangażowaniu mogę być teraz tutaj, gdzie jestem,
i pomagać tej cudownej młodzieży. Myślę,
że współpraca z młodzieżą układa się bardzo owocnie. Uczestniczący w zajęciach
mają szansę dojrzeć emocjonalnie, by budować swoje dorosłe życia w sposób przemyślany i odpowiedzialny.
Chciałabym kontynuować projekt dla szerszego grona. Myślę o wprowadzeniu projektu psychoedukacji dla dzieci, rodziców
i nauczycieli w przedszkolach, a także urodził mi się pomysł stworzenia ośrodka wychowawczego właśnie w Kowarach. To
duży projekt, dlatego będę potrzebowała
wsparcia pani Burmistrz, polityków, mieszkańców i współpracowników, którzy mogą
pomóc stworzyć takie miejsce.

MŁODZIEŻ JEST NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ.
Przyszłość ta w małych miasteczkach
bywa czasami zaniedbywana, ale nie
musi tak być. W domu kultury zaczynamy tworzyć społeczność, która odpowiada potrzebom najmłodszych uczestników życia społecznego i kulturalnego.
Dzieje się tak za sprawą nie tylko zaangażowania dorosłych, ale też rzeczywistych
chęci współpracy młodych. Jako Miejski
Ośrodek Kultury w Kowarach będziemy
dokładali wszelkich starań, aby prowadzić działania, mające na celu stworzenie
środowiska przyjaznego dla dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję, że jest to dopiero
początek długiego projektu.
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Wojna i człowieczeństwo
Ukraińska flaga na budynku MOK, marzec 2022 r, fot. Dariusz Kaliński

Ś

wiat, jaki znamy, zmienia się na naszych oczach. 24 lutego Władimir
Putin rozpętał wojnę, której stawką jest nowy ład międzynarodowy na
świecie. Wszystko wskazuje na to, że będzie nas czekało jeszcze silniejsze dążenie mocarstw do ugruntowania wielobiegunowego porządku świata i powrót do
stref wpływów doskonale już znanych
z historii.
Inwazja Rosji na Ukrainę to pierwsze
takie wydarzenie na kontynencie europejskim od 1 września 1939 roku, czyli od
napaści III Rzeszy na Polskę. Jeśli chce się
szukać więcej odniesień do działań nazistowskich Niemiec, można je znaleźć.
Polityka, o ironio, „denazyfikacji”, jaką
rosyjska władza pragnie narzucić Ukrainie, oznacza dla tego państwa faktycznie koniec jego istnienia, właśnie z powodu faktycznych przejawów nazizmu.
Reprezentacja polityczna faszyzujących
Ukraińców jest bowiem porównywalna
wielkością do naszego ONRu. Pod hasłem
denazyfikacji kryje się chęć wynarodowienia Ukraińców poprzez ideologiczne
represjonowanie […] i ścisłą cenzurę: nie
tylko w sferze politycznej, ale też kultury i edukacji. Cytat pochodzi z agencji Ria
Novosti. Jak widać, o niszczeniu narodu
ukraińskiego mówią wprost rosyjskie media. Skutki dążenia do tego celu to mię-
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dzy innymi popełniane przez rosyjską armię zbrodnie wojenne w Buczy i Irpieniu.
Ukraińcy w tym momencie przechodzą
przez piekło. W sąsiednim państwie agresor wywleka cywili z domów i rozstrzeliwuje ich na ulicach. W tym kontekście
niebiesko-żółta flaga na polskich urzędach, czy darmowy przejazd komunikacją miejską dla obywatela Ukrainy nie
brzmi jak coś, o co można lub powinno
się „czepiać”.
Tym bardziej dziwi mnie, jak wiele negatywnych komentarzy pojawiło się w Kowarach na temat dużej ukraińskiej flagi, która
w ramach wyrazów solidarności powiewała przez jakiś czas na naszym domu kultury. Komentarze te dodatkowo wskazywały
na naprawdę prozaiczne powody niezadowolenia, takie jak ten, że nigdy w Kowarach tak duża polska flaga nie wisiała
w Święto Niepodległości. Czy naprawdę
rozmiar flagi determinuje skalę szacunku,
jaki demonstrujemy? Czy wieszając flagę
Ukrainy plujemy w twarz Polakom? A może
pokazujemy swoją empatię i zrozumienie
wobec tych, których domy zostały zbombardowane, psychika zniszczona, a nasz
kraj stał się dla nich azylem?
Zdajmy sobie sprawę z tego, że stajemy w sytuacji dla III Rzeczypospolitej
właściwie bezprecedensowej. I moim
skromnym zdaniem, jako naród napraw-

dę zdajemy egzamin z człowieczeństwa.
Oddolna pomoc uchodźcom, zbiórki funduszy i darów, a nawet udostępnianie
swoich mieszkań uciekającym przed wojną ludziom – to jest jeden z rodzajów
współczesnego bohaterstwa. Pomagają też nasi rządzący, co wywołuje o wiele więcej kontrowersji. Da się te kontrowersje zrozumieć, bo nasi politycy często
wizerunkowo strzelają sobie w kolano.
Słowa rzecznika MSZ Łukasza Jasiny, że
jesteśmy sługami narodu Ukraińskiego
były dobrane bardzo niefortunnie, a udostępnienie Ukraińcom świadczeń 500+
nie ma podstaw, finansową pomoc można by było zorganizować inaczej. Nie odmawiajmy jednak pomocy potrzebującym tylko z powodu retoryki i błędów
wizerunkowych naszych rządzących. Byłbym też ostrożny ze stwierdzeniami, że
Polska stawia obywateli Ukrainy ponad
swoich własnych. Spora część uchodźców nie ma już domu, a w ich kraju grozi
im śmierć. Pomoc jest naszym obowiązkiem – wynika to z naszej konstytucji
i konwencji genewskiej, dotyczącej statusu uchodźców. W historii wielokrotnie
pomagano też Polakom: Wielka Emigracja po powstaniu listopadowym, 40 tysięcy dzieci przyjętych przez Iran w okresie II wojny światowej… przykłady można
mnożyć.

Gazeta Kowarska / POMOC UKRAINIE
Pomoc uchodźcom to maraton, a nie
sprint. Patrząc na działania rosyjskiego
wojska możemy być pewni, że potrzebujący wsparcia ludzie zostaną z nami
na dłużej. Do tego dodajmy fakt, że wielu obywateli Polski od lat znajduje się
w ciężkiej sytuacji ekonomicznej. Czy
da się to pogodzić? To już w gestii naszych rządzących leży wypracowanie odpowiedniego planu pomocowego, który
przynajmniej spróbuje pomóc wszystkim
zainteresowanym, niezależnie od pochodzenia. Pozostaje mieć nadzieję, że solidarność Unii Europejskiej z Polską w pomocy humanitarnej będzie przynajmniej
tak samo silna, jak solidarność Polaków
z Ukraińcami. Przyjęcie uchodźców to
niewątpliwe obciążenie dla polskiej gospodarki, dlatego integracja europejska
i współpraca w ramach UE jest potrzebna jak nigdy wcześniej. Ukraińcy walczą
przecież nie tylko o swoją ojczyznę, ale
też o prawo do decydowania o swojej
przynależności do świata Zachodu.
Jako ludzie jesteśmy bardzo wybiórczy. Jesteśmy gotowi nazwać czyjąś flagę „szmatą”, a następnie oczekiwać od
całej reszty społeczności międzynarodowej szacunku dla naszych symboli.
Jesteśmy gotowi kazać mężczyźnie z innego państwa ruszać na front, jednocześnie patrząc krzywo na jego dziecko, bo
przecież jest z Ukrainy, a na Ukrainie jest
Wołyń. I błagam, nie zrozumcie mnie źle.
Ludobójstwo na Wołyniu było taką samą
tragedią, jak to popełnione w Buczy. Ofiarom zarówno jednej, jak i drugiej zbrodni należy się wieczna pamięć, a tym, którzy zabijali i torturowali bezbronnych
– wieczne potępienie. Jedynym, co różni te dwie tragedie, jest czas. Wołyń był
prawie osiemdziesiąt lat temu. Bucza jest
dziś. Ci Ukraińcy to zupełnie inne pokolenie. Przestańmy wreszcie winić dzieci
za zbrodnie ich ojców i dziadków. Zdajmy sobie sprawę z tego, że ofiarom rosyjskiej napaści nie ma czego zazdrościć,
a już na pewno nie darmowego posiłku
i biletu na MPK. Spróbujmy zrozumieć, że
pięć milionów osób, w tym dwa miliony
dzieci, wcale nie chciało opuszczać swojej ojczyzny. To nie są imigranci zarobkowi ani socjalni. To osoby w potrzebie,
których kraj miał wielkiego pecha sąsiadować z Federacją Rosyjską. Patrzmy na
nich jak na ludzi i postarajmy się, w chwili
największego humanitarnego sprawdzianu dla Europy, pozostać dobrymi ludźmi.
Mark Mościcki

„Lem” pomaga
ukraińskiej młodzieży
Od 6 marca Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach stał się drugim domem
nie tylko dla uczniów. Z inicjatywy ZSO w Kowarach oraz władz miasta szkoła przyjęła trzydziestu uciekających przed wojną gości z Ukrainy. Jest to młodzież z I Gimnazjum w Czerkasach, z którą to placówką kowarskie ZSO utrzymuje kontakty już od kilku lat. Trzydzieści jeden osób zostało ciepło przyjętych
przez społeczność szkolną, która zaangażowała się w pomoc i przygotowanie
pomieszczeń dla gości.
Szczęśliwym zbiegiem okoliczności grupa uczniów pracowała przy projekcie przekształcenia sali tanecznej w „chillout room”. Była to własna inicjatywa uczniowska,
mająca na celu stworzenie przestrzeni do odpoczynku i wypicia herbaty w przerwie pomiędzy zajęciami. Pomieszczenie przygotowane przez uczniów w trakcie
ferii zimowych zostało, przy ich pomocy i wsparciu, przekształcone na sypialnię
dla uchodźców. Wszelkie prace fizyczne, takie jak skręcanie szaf, rozkładanie łóżek
i przenoszenie setek kilogramów ubrań i darów, wykonywali uczniowie i nauczyciele, którzy na tej pracy spędzali od początku marca po 12 godzin dziennie. W błyskawicznym tempie wyremontowano trzy prysznice, które nie działały w tej szkole
od 30 lat, a przy dobrej woli hojnych darczyńców do dyspozycji gości z Ukrainy znalazły się lodówki, pralki i inne sprzęty potrzebne do codziennego funkcjonowania.
Tak komentuje wysiłki dyrektor szkoły, Janusz Tymiński: Hojność kowarzan zasługuje na największe uznanie. Dziękuję wszystkim darczyńcom, którzy zaangażowali się w pomoc oraz wszystkim uczniom i nauczycielom. Nikt nikogo nie zmuszał,
z otwartymi ramionami przyjmowaliśmy każdą pomoc. Rozmawiałem z opiekunkami i dziećmi. Są bardzo wdzięczni Polakom, szkole i kowarzanom.
Obecnie ukraińska młodzież uczy się wraz z pierwszą klasą naszego liceum. Lekcje są prowadzone często w dwóch językach – polskim i angielskim. Sytuacja jest
trudna, lecz szkoła podjęła już kroki mające na celu ułatwienie edukacji zarówno
dla Polaków, jak i dla Ukraińców. W połowie kwietnia pracę w placówce rozpocznie przydzielona z kuratorium nauczycielka z Ukrainy, która będzie obecna na każdych zajęciach, aby wspierać ukraińską młodzież w zrozumieniu materiału. Dodatkowo goście z miasta Czerkasy będą mieli zapewnioną naukę języka polskiego
w wymiarze 6 godzin tygodniowo. Jeśli wojna na Ukrainie uniemożliwi im rychły
powrót do domu, pozwoli im to na edukację w polskiej szkole na tych samych zasadach, co nasi uczniowie.
Udało nam się porozmawiać z panią Oleną, która będzie prowadzić te zajęcia:
Język polski dla Ukraińców nie jest tak trudny, jak inne. Jeśli będą się uczyć, to już za
dwa, trzy miesiące będą normalnie rozmawiać po polsku. A dalej myślimy, że potrzeba pół roku lub rok adaptacji, bo poziom
nauczania, treści programowe i przedmioty oczywiście się różnią. Sytuacja teraz jest
i tak lepsza, niż na Ukrainie, gdzie zajęcia,
jeśli się odbywają, są prowadzone online,
a ze względu na stan wojenny, nigdy nie ma
pewności, że lekcje się odbędą.
Jeżeli pragną państwo wspomóc szkołę
i gości z Ukrainy, zachęcamy do przynoszenia żywności, przede wszystkim długoterminowej, do kowarskiego ZSO. Jeszcze
raz, w imieniu dyrektora szkoły, dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się
we wsparcie.
fot. FB ZSO Kowary
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FERIE Z KULTURĄ W MOK
Tradycyjnie podczas zimowych ferii odbyły się zajęcia dla dzieci w Miejskim Ośrodku Kultury w Kowarach. Były seanse w Kinie za Rogiem, tworzenie prawdziwych dzieł sztuki, magiczne
sztuczki oraz dużo dobrej zabawy. W sumie w ciągu dwóch tygodni w zajęciach wzięło udział kilkadziesiąt dzieci.
Już teraz organizatorzy zapraszają na Wakacje z Kulturą w lipcu
i sierpniu 2022 r. Informacje o terminach i zapisach pojawia się
na www.mok.kowary.pl oraz fb MOK Kowary.

ROCKOWANIE
WIOSNA '22

Na scenie MOK-u koncert zagrały dwa zespoły, oba
znane już kowarskiej publiczności. Pierwszy wystąpił
mooroi, którego historia sięga lat 90. ubiegłego wieku i drugi
Antares, młodszy stażem, ale z imponującym dorobkiem.
Obie grupy grają muzykę własnego autorstwa, każda ma
swój styl i wypracowane brzmienie. Była więc różnorodność, była rockowa energia i kawał dobrej muzyki.
Zespół Antares wystąpił w składzie: Sebastian Nadelski –
wokal, Marcin Chromik – bas, Wojciech Orzech – perkusja,
Jacek Ziarkowski – gitara.
Skład zespołu mooroi to: Tomek Sroka Ilgin – wokal, gitara
basowa, Gracjan Gracek Kancerek – wokal, gitara, Robert
Raichel – gitara, Mariusz RTG Jakubiec – perkusja
Obie formacje są na etapie nagrywania płyt. Trzymamy
kciuki i czekamy z niecierpliwością.
12

ŁAWECZKA
W KOWARACH
W marcu kowarscy teatromani mogli zobaczyć Ławeczkę Aleksandra Gelmana w realizacji Teatru MASKA. Scena MOK gościła znanych jelenigórskich aktorów, Honoratę Magdeczko–
–Capote i Krzysztofa Rogacewicza.
Ławeczka to sztuka o Kobiecie i Mężczyźnie, o tym co nas dzieli, a co łączy. O tym, jacy dla siebie jesteśmy i czego od siebie
nawzajem oczekujemy. O uwodzeniu i grach, w jakie gramy.
To odwieczny taniec Kobiety i Mężczyzny. Najlepiej oddaje go
tango i właśnie w rytmie tanga skomponowany jest ten spektakl. Dialogom towarzyszy wysmakowana choreografia i pełen wyrazu taniec. Jedyną scenografia są krzesła, które pięknie
grają i żyją w przedstawieniu. Sytuacje komediowe przenikają się z lirycznymi i refleksyjnymi scenami. Jest śmiesznie i nieśmiesznie, jak to w życiu.
Spektakl wyreżyserował Krzysztof Pulkowski, muzykę skomponował Maksymilian Rogacewicz, autorem choreografii jest
Israel Plasencia. Zagrali: Honorata Magdeczko–Capote oraz
Krzysztof Rogacewicz.

Zespół Bandurzystów
z Ukrainy wystąpił
w MOK Kowary 9 kwietnia
2022. Dużo pozytywnych
emocji. W końcu, po
pandemii, pełna sala.
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STRUMIEŃ
WSPOMNIEŃ
...ze szczytu wołowej góry schodziliśmy w dolinę potoku,
buty oblepiło nam błoto z trzęsawisk rozdeptanych przez dziki, słońce powoli wdzierało się w głęboką ciemną dolinę, spłoszony jeleń wyskoczył z zagajnika i oddalił się powoli, łamiąc
kopytami gałęzie, po chwili doszliśmy do skraju rozległych łąk
poprzedzielanych kamiennymi miedzami, przystanęliśmy na
podwyższeniu i spojrzeliśmy w dół... cofnęliśmy się wyobraźnią
trzydzieści lat, stara zrujnowany osada ożyła, domy podniosły
się z gruzów, z kominów zaczął lecieć dym palonego drewna,
zapachniało plackami, na stromej łące pasły się krowy, skądś
słychać było ciche dźwięki radia, wysoki szczupły chłop rąbał
stertę drzewa co chwilę poprawiając szelki, kobieta w jaskrawo czerwonej chuście zbierała do koszyka jakieś zioła, do pobliskiego schroniska zmierzała grupa młodzieży w jednakowych koszulach i spodenkach z paskami z przypiętymi nożami,
na plecakach błyskały doczepione blaszane kubki, za dziesięć
lat większość zginie na frontach wojny... wizja zniknęła, z gór

powoli zsuwała się ściana mgły, w dolinie przysiedliśmy przy
strumieniu w pobliżu sztolni, gdzie kiedyś stanie wiata i dziesiątki ludzi będą dwa razy do roku witać i żegnać słońce, mgła
wypełniła dolinę, zrobiło się zimno i mokro...i wtedy podszedł
do nas ktoś, kogo miało nie być w tej historii... usiadł koło nas,
zapalił z nami papierosa i patrząc na oplatane mgłą i wiatrem
łąki zaczął mówić cichym głosem... za pół wieku do kraju obok
przyjdzie wojna, miliony ludzi będą przed nią uciekać, bomby
i rakiety będą niszczyć ich miasta, bezbronni ludzie w domach
i na ulicach będą zabijani, obrońcy będą walczyć dzielnie z brutalną hordą, latającymi robotami będą niszczyć czołgi najeźdźców, miasteczko z którego idziecie zapełni się dziećmi i kobietami uciekającymi przed wojną...gdy zapytaliśmy go jak to się
skończy powiedział, że nie wie... wyrzucił niedopałek papierosa, założył plecak machnął kijem i zniknął we mgle Tabaczanej
Ścieżki...przepowiednia którą mam opowiedział wydawała nam
się odległa i nierealna... a jednak się zdarzyła...
ziomek

REKL AMA
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OD SILNIKÓW RAKIETOWYCH
DO MASZYN STEROWANYCH KOMPUTEROWO
HISTORIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W KRZACZYNIE / CZĘŚĆ 2, lata 1947–2022

D

zieje Buschvorwerk przed rokiem
1945 zostały opisane przez profesora Hermanna Weissa w książce
Eine Gemeinde in Niederschlesien von den
Kriegsjahren bis zur Vertreibung. Oprócz
analizy archiwów firm, które pracowały
dla przemysłu wojennego III Rzeszy autor
umieścił w niej osobiste doświadczenia,
ponieważ jego ojciec w latach 1943–1945
był kierownikiem budowy w zakładach
Schmiddinga i razem z rodziną przyjechał
do Buschvorwerk. Monografia Weissa jest
kompetentna i korzystają z niej wszyscy
badacze dziejów Dolnego Śląska. Niestety,
nie posiadamy takich opracowań dla okresu po II wojnie światowej. Na zamówienie
władz miasta Kowary powstały w tym czasie dwa „monumentalne” podsumowania
dziejów Kowar. Pierwsze to dwutomowe
dzieło: Kowary. Szkice z dziejów miasta,
Druga książka ma tytuł: Dzieje Kowar. Zarys monograficzny do roku 2010. Pierwsza
miała uczcić 475-lecie Kowar i jest nasycona atmosferą propagandy sukcesu epoki przemysłowej. Druga miała celebrować
500-lecie i jest podporządkowana promocji wizji miasta bez przemysłu. W żadnej
z nich nie znajdziemy prawdziwego obrazu Krzaczyny, lecz to, czego oczekuje władza od autorów: czyli, jak to miejsce powinno wyglądać.
Autorem pierwszego opisu jest pan Jerzy
Wroński. Króciutko opisuje wojenny czas
produkcji silników rakietowych. Wspomina, że w obozach pracy jeńców pracowali powstańcy warszawscy. Stwierdza, że
w roku 1947 hale były „opuszczone i zdewastowane”, ale nie wyjaśnia, dlaczego.
Po wojnie brakowało wykwalifikowanej
kadry, transportu, zaplecza socjalnego,
itd. Dostrzegano jednak kierunek rozwoju nowoczesnej gospodarki – mechanizację i automatyzację. Produkcja i edukacja
uwzględniały tę wiedzę. Niestety w czasach PRL szybko zostały podporządkowane socjalistycznej wizji przemysłu, która
z definicji powinna być lepsza od kapitalistycznego przemysłu. W Krzaczynie powstała Fabryka Maszyn, która zajmowała
się produkcją obrabiarek, czyli urządzeń do
zmiany kształtu różnych materiałów za pomocą umocowanych w nich narzędzi. Obra-
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biarkami są na przykład: tokarki, szlifierki,
wiertarki, itp. Sztandarowym produktem
w Krzaczynie była wtedy szlifierka NUA –
25 M. Był to produkt eksportowy, z pełnym
serwisem. Na potrzeby zakładu powstała
szkoła zawodowa, która zapewniała absolwentom praktykę i zatrudnienie. „Załoga wciąż podnosiła swoje kwalifikacje,
zwiększała bezpieczeństwo i higienę pracy. Pracownicy ścigali się w wynalazczości i nie bali się składać odważnych zobowiązań produkcyjnych”. To klasyczny język
powszechnej wtedy, socjalistycznej propagandy sukcesu. Nie można było napisać
prawdy o szarej rzeczywistości – brakach
w zaopatrzeniu, złodziejstwie, małej wydajności, niskich płacach i zanieczyszczeniu środowiska.
Autorem następnego opisu dziejów kowarskiego przemysłu, w czasach III RP jest
pan Ivo Łaborewicz. Przedstawia to tak:
W latach 1995–2008 żywot zakończyły praktycznie wszystkie stare zakłady przemysłowe w Kowarach. Tekst ilustruje apokaliptyczne zdjęcie komina Fabryki Maszyn oraz
informacja, że na jej gruzach działają teraz
małe prywatne firmy. O tym kłamstwie pisałem już kiedyś w Kurierze, więc nie będę
do tego wracał. Tekstu Łaborewicza nikt
nie traktuje z naukową powagą. Wystarczy spojrzeć na stronę lakfam.pl, aby zobaczyć rozwój jednej z tych „małych firm”,
o których mieliśmy już dawno zapomnieć.
Ale nadal aktualne pozostaje pytanie, dlaczego pan Łaborewicz nie pojechał wtedy
do Krzaczyny, aby poznać ludzi, którzy kontynuowali produkcję przemysłową? Dlaczego nie zapytał panów: Zakrzewskiego, Musielskiego, Ziemianka o ich wizję rozwoju
miasta? Odpowiedź znajduje się we wstępie do Dziejów Kowar z roku 2013. Pan Burmistrz Miasta Kowary wyjaśnia w nim czytelnikom, że Kowary przestały być miastem
przemysłowym i zdecydowano się na uczynienie z niego wielokierunkowego ośrodka turystycznego. Od 25 lat wizja rozwoju
miasta opiera się na planach budowy gigantycznego ośrodka narciarskiego. W wirtualnym świecie można go obejrzeć na youtube.
pl wpisując: Stacja Narciarska Kowary.wmv.
W tym czasie, kiedy miasto żyło złudzeniami o potędze turystycznej, w Krzaczy-

nie trwał rozwój nowoczesnych technologii. LAKFAM zmodernizował swoje szlifierki
i wdrożył nowe konstrukcje. HAGEMANN
przetwarzał tysiące ton stali w wielkie
i małe części potrzebne w transporcie. BTM-Przyrządy produkował przyrządy do budowy w wysokich tolerancjach i produkcją przyrządów do budowy kolei wielkich
prędkości. Wszyscy wykorzystywali technologie CNC (Computerized Numerical Control), czyli sterowanie komputerowe cięcia,
szlifowania itd. Dzięki temu osiąga się najwyższą możliwą dokładność. Wszystkie te
firmy rozwijały się w Krzaczynie. Osobiście
nie miałbym nic przeciwko temu, żeby tak
rozwijały się całe Kowary.

Adam Walesiak
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KURIER KOWARSKI

Fot. Tomasz Raczyński

Kwartalny dodatek do Gazety Kowarskiej
Nr 1 (148) ROK XXXI
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KRONIKA
SMK
styczeń – marzec

Rok zaczął się dla nas pechowo, a mianowicie ogromnym rachunkiem za ogrzewanie gazowe.
Okazało się jednak, że mamy wielu
przyjaciół i sympatyków. Po ogłoszeniu
„zrzutki” na Zrzutka.pl zebraliśmy w ciągu niecałego miesiąca kwotę, która przerosła nasze wyobrażenia. Pomocną dłoń
wyciągnęła do nas także Gmina Kowary
zawieszając nam spłatę podatku od nieruchomości do czerwca 2022 r. Na chwilę obecną czekamy na drugi duży rachunek za gaz, ale nasza sytuacja finansowa
ma się lepiej. Nie musimy zamykać naszego Domu Tradycji jak pomyśleliśmy
w pierwszej chwili. Utrzymujemy wprawdzie minimalną temperaturę (15 stopni),
dzielimy dyżury tak żeby nikt nie musiał
przebywać w trochę wychłodzonym budynku dłużej niż dwie godziny. Pogoda
na zewnątrz także nam sprzyja. Wysłaliśmy po wejściu nowej ustawy odpowiednie oświadczenie by udowodnić, że nie
jesteśmy firmą tylko zwykłym stowarzyszeniem pracującym na rzecz naszego
miasta propagując jego historię i walory
turystyczne. Trzeba jeszcze do tego dodać, że robimy to społecznie. Nikt z nas
nie pobiera za to opłaty.
Jeśli chodzi o plany na następne miesiące
tego roku, to mając na uwadze „Rok Gielniakowski” przygotowujemy się do wystawy jego dzieł. Przyłączyliśmy się również
do pomocy Ukrainie. Przeprowadziliśmy wśród członków SMK zbiórkę pieniędzy, a także pomagaliśmy w ZSO Kowary
przygotować ich pobyt w szkole.
Gabriela Kolaszt
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PODZIĘKOWANIE
Tak jak inne instytucje oraz osoby prywatne, tak i nas bardzo dotknęła podwyżka cen gazu.
Na szczęście nie zostaliśmy z tym problemem sami, bo jak zwykle, wśród nas
Polaków, ludzi dobrej woli jest wielu i na
nasz apel „Zrzutka” umieszczony na Facebook-u, nastąpił bardzo szybki odzew.
Odetchnęliśmy z ulgą, bo mogliśmy zapłacić rachunek bieżący i na kolejny też
coś zostało.
Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za każdą złotówkę. Napełniła się nasza kasa, ale i nasze serca radością, że inni
o nas pamiętają i doceniają to, co robimy.
Dziękujemy serdecznie i prezentujemy kilka
zdjęć, które w pewnym stopniu zilustrują
naszą pracę widoczną w przemianach, jakim ulegał nasz „malowany domek” czy
też „Dom Tradycji” – siedziba Stowarzyszenia Miłośników Kowar.
Zapraszamy do nas wszystkich bardzo serdecznie w każdy wtorek, czwartek i sobotę,
a podczas wakacji – codziennie w godzinach 11.00–15.00.
Członkowie SMK
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CIEKAWOSTKI Z PODRÓŻY

Chiny – Państwo Środka
W daleką podróż do Chin wyruszam
wspólnie z córką Małgosią. Spotykamy
się w Warszawie w przeddzień wylotu do
Pekinu. W sierpniowy upalny dzień zwiedzamy najciekawsze miejsca naszej stolicy.
Niestety, nad Warszawą pojawiły się czarne burzowe chmury. To znak, że nadszedł
czas, aby udać się do hotelu znajdującego
się przy Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina.
1.1 Warszawa – Stare Miasto
Wczesnym rankiem meldujemy się na lotnisku Chopina, skąd liniami Air France
odlatujemy do Paryża. W tym czasie Warszawa nie posiadała bezpośredniego połączenia lotniczego z Pekinem.

Lądujemy na Międzynarodowym Lotnisku Paryż-Roissy-Charles de Gaulle, drugiego co do wielkości lotniska w Europie.
Lotnisko zostało oddane do użytku 8 marca 1974 r. Jego budowa trwała 8 lat. Przed
pandemią Covid-19 z lotniska korzystało
przeszło 76 mln pasażerów rocznie.
Do odlotu do Pekinu pozostaje przeszło
5 godzin. Jest to wystarczająca duża ilość
czasu, aby dokładnie spenetrować terminal drugi lotniska, który głównie obsługuje
linie lotnicze Air France. Tu mieści się największa w Europie strefa wolnocłowa.
Do Pekinu polecimy dwupoziomowym
i szerokokadłubowym czterosilnikowym
samolotem Airbus A330. Lot samolotu
możemy śledzić na indywidualnych monitorach dzięki kamerom zainstalowanycm:
w dziobie samolotu, pod pokładem oraz
z lewej i prawej strony kadłuba.
Z Paryża wylatujemy 29 sierpnia o godz.
13:50. Przelatujemy na wysokości około 11 km, między innymi nad Polską, Rosją, Mongolią. Po prawie 11 godzinach
lotu lądujemy na Międzynarodowym Por4

cie Lotniczym w Pekinie. Noc mija szybko. Już jest widno. Na indywidualnych
monitorach obserwujemy lądowanie oraz
kołowanie samolotu po lotnisku w Pekinie. Jesteśmy na ziemi Chińskiej Republiki Ludowej, trzeciego co do wielkości kraju
świata. Po szczegółowej kontroli paszportowej oraz odebraniu bagażu, przy wyjściu
z lotniska spotykamy się z naszym przewodnikiem, który towarzyszyć nam będzie
w podróży po Chinach.
Przesuwamy zegarki o 6 godzin do przodu, więc mamy odpowiednią porę do rozpoczęcia zwiedzania Pekinu. Zajmujemy
miejsca w autokarze i wyruszamy do Parku Olimpijskiego.
Pekin liczy przeszło 21 mln mieszkańców.
Od północy i zachodu otoczony jest górami, które chronią przed chłodnym wiatrem. Na południe i południowy wschód
rozciąga się Równina Północnochińska.
Na tej równinie kształtowały się pierwsze
zręby państwa chińskiego za panowania
dynastii Shang (ok. 1500–1043 r. p.n.e.).
Z tego miejsca następowała ekspansja państwa chińskiego na północ – po Syberię
i stepy Azji Środkowej, na zachód po Wyżynę Tybetańską i Himalaje, na południe po
Tajwan i Morze Południowochińskie.
Z uwagi na swoje położenie oraz znaczny rozwój przemysłowy i komunikacyjny
nad miastem utrzymuje się smog. Pierwsze
wrażenie jakie odnieśliśmy po przylocie do
Pekinu, to specyficzny zapach smogu oraz
zamglone niebo. Od czasu do czasu, przez
zamglone niebo, ukazywała się tarcza słoneczna.

(cz. 1)

rym odbyły się zarówno letnie jak i zimowe
igrzyska olimpijskie. Warto podkreślić, że
pierwszym hymnem narodowym, odegranym na tym stadionie, był Mazurek Dąbrowskiego. Odegrano go podczas wręczenia złotego medalu w pchnięciu kulą dla
Tomasza Majewskiego (21,51 m).

Obok Stadionu Narodowego mieści się
Narodowe Centrum Sportów Wodnych.
Z uwagi na swoją architekturę nazywane jest „Wodną Kostką”. W Parku Olimpijskim mieści się szereg innych obiektów
sportowych. Jednocześnie Park Olimpijski
służy mieszkańcom Pekinu jako miejsce
rekreacji. Nad Parkiem Olimpijskim góruje Wieża Olimpijska o wysokości 258 m,
o betonowej konstrukcji nawiązującej do
pięciu kół olimpijskich.
Nasza grupa pod biało-czerwoną flagą budziła tu powszechne zainteresowanie. Na
tle naszej grupy Chińczycy robili sobie pamiątkowe zdjęcia. Również zapraszali nas
do zrobienia wspólnego zdjęcia.
1.3. Pekin – Park Świątyni Nieba

1.2 Pekin – Stadion Narodowy zwany
Ptasie Gniazdo.
Najważniejszym obiektem w Parku Olimpijskim jest Stadion Narodowy, potocznie zwanym Ptasim Gniazdem. Powstał
z okazji XXIX Letnich Igrzysk Olimpijskich, które odbyły się od 8 do 24 sierpnia
2008 r. Tu odbywały się ceremonie otwarcia i zamknięcia Letnich Igrzysk Olimpijskich. Również na tym stadionie odbyła się
inauguracja i zamknięcie XXIV Zimowych
Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, trwających
w dniach od 4 do 20 lutego 2022 r. Pekin
jest pierwszym miastem na świecie, w któ-

Żegnamy współczesny Pekin i udajemy się
do Parku Świątyni Nieba. Park zajmuje powierzchnię około 273 hektarów. W 1998 r.
został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. W parku spotykamy liczną rzeszę mieszkańców
Pekinu, uprawiających gimnastykę, tańczących przy akompaniamencie ludowych
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zespołów muzycznych. Również i my zostaliśmy wciągnięci do wspólnych tańców.
Panuje tu swojski klimat. W długim kolorowym korytarzu, nieopodal Pawilonu
Modlitwy o Urodzaje, mieszkańcy pochłonięci są grami w karty, szachy, itp.
Świątynia Nieba stanowi taoistyczny kompleks sakralny. Powstała za panowania cesarza Yongle (1403–1424 r.), wywodzącego
się z dynastii Ming, który wraz rozpoczęciem swojego panowania przeniósł stolice
z Nankinie do Beijing (Pekin), a następnie
została rozbudowana za panowania cesarza Jiajing (1522–1567 r.).
Kompleks Świątyni Nieba był odwiedzany corocznie podczas przesilenia zimowego przez cesarzy z dynastii Ming i ostatniej dynastii Qing (Mandżurskiej), gdzie
odprawiali modły o pomyślne urodzaje
w nadchodzącym roku. Cesarz traktowany
był jako Syn Nieba, zesłany na ziemię do
pośredniczenia w kontaktach między ludźmi a Niebem. Od skuteczności jego modłów, tj. od pomyślności urodzajów, zależała dalsza egzystencja cesarza.
Ważniejsze obiekty świątyni leżą wzdłuż
osi południowo-północnej na drodze przemarszu cesarza. Świątynia Nieba została
udostępniona dla zwykłych śmiertelników
dopiero w 1912 r., po abdykowaniu ostatniego cesarza Xuantong (Puyi) z dynastii
Qing.
Do Świątyni Nieba wchodzimy przez Bramę Południową. Przed nami okrągła budowla, wykonana z białego marmuru,
składająca się trzech platform, zwana
Okrągłym Ołtarzem. Było to najświętsze
miejsce Świątyni Nieba. Tu były składane
przez cesarzy ofiary ze zwierząt. Na środku górnej platformy stał niegdyś Tron Nieba, uważany za środek cesarstwa, a także
centrum Ziemi. Stąd wywodzi się nazwa
państwa chińskiego – Państwo Środka.
Obecnie w tym miejscu pozostał duży
okrągły płaski kamień, na którym turyści
chętnie robią sobie zdjęcia pamiątkowe.
1.4 Pekin – Pawilon Cesarskiego Sklepienia Nieba
Po przekroczeniu marmurowych bram,
ukazuje się Pawilon Cesarskiego Sklepienia Nieba. Na jednopoziomowej marmurowej platformie posadowiony został
okrągły drewniany pawilon, pokryty jednospadowym dachem, wykonanym z błękitnych ceramicznych dachówek. Budowle
na planie koła symbolizowały Niebo.
Plac, na którym mieści się pawilon, otacza
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wysoki owalny mur, zwany Ścianą Szeptów, gdyż głos wypowiedziany przy murze,
roznosi się wzdłuż zaokrąglonych ścian.

Przed rozpoczęciem ceremonii religijnych
cesarz udawał się do Pałacu Abstynencji,
gdzie odbywał trzydniowy post oczyszczający od jedzenia i uciech cielesnych. Następnie udawał się do Pawilon Cesarskiego Sklepienia Nieba, gdzie w pięknym jego
wnętrzu poddawał się modlitewnym medytacjom, podczas których nawiązywał
kontakt z Niebiosami. Otrzymywał od niebios przesłanie, które stanowiło prawo.
1. 5 Pekin – Pawilon Modlitwy o Urodzaje
Opuszczając Pawilon Cesarskiego Sklepienia Nieba, przechodzimy przez Bramę
Chengzhen na szeroką kamienną platformę
o długości 360 m, zwaną Czerwonym Mostem. Tędy cesarz wraz ze swoją świtą podążał do Pawilonu Modlitwy o Urodzaje.

/
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Pekinu udajemy się na pierwszy posiłek.
Zajmujemy miejsca przy dziesięcioosobowym okrągłym stole. Pośrodku stołu mieści się okrągły szklany blat, na którym serwowane są dania obiadowe. Obracając
szklany blat uzyskujemy dostęp do interesujących nas potraw, które głównie składają się z drobiu, zapiekanych w panierce
ryb, ryżu, frytek, owoców morza. Na zakończenie podawany jest wodnisty bulion
z wodorostami. W północnej części Chin
nie stosuje się soli. Potrawy przyprawia się
bogatym zestawem przypraw.
Po obiedzie udajemy się do Baolinxjan International Hotel. W hotelach nie występują piętra lub pokoje o numerach zawierających cyfrę „4”, gdyż wymowa tej cyfry
jest taka sama jak wymowa „śmierć”. Również na ulicach rzadko spotykamy pojazdy o numerach rejestracyjnych zawierających cyfrę „4”. Wzrost zamożności klasy
średniej spowodował, że na ulicach pojawiło się bardzo dużo samochodów osobowych. W Chinach nie ma problemu z zakupem samochodu. Problem pojawia się
podczas rejestracji. Bo jak posiadać samochód z tablicą rejestracyjną zwierającą
liczbę, np. „74”, znaczącą „pewna śmierć”?
Czas oczekiwania na tablicę rejestracyjną
w Pekinie wynosi około sześciu miesięcy,
chyba, że zdecydujemy się na tablice rejestracyjną z cyfrą „4”.
1.6 Pekin – Teatr Liyuan

Na trzykondygnacyjnej podstawie, wykonanej z białego marmuru, stoi drewniany
pawilon, zwieńczony potrójnym dachem,
pokrytym błękitnymi ceramicznymi dachówkami, ozdobionymi smokami. Sklepienie pawilonu, symbolizujące niebo,
podtrzymuje 28 bogato zdobionych kolumn. Cztery główne kolumny symbolizują pory roku, pozostałe miesiące i godziny
dnia. Drewniana konstrukcja pawilonu jest
bogato udekorowana kolorowymi malowidłami. Dominują malowidła niebiańskiego
smoka. Ruch niebiańskiego smoka, przedstawiany w postaci sinusoidy, jest starożytnym symbolem przemian i umiejętności
dostosowania się.
Nadszedł czas na zakwaterowanie oraz
pierwszy posiłek. Przez zatłoczone ulice

Na zakończenie dnia udajemy się do znanej na całym świecie Opery Pekin w Teatrze Liyuan. Przedstawienie tradycyjnej
pekińskiej opery, zwanej jingju, zawiera
połączenie śpiewu, tańca, akrobacji, dialogu, mimów i uczuć wykonawcy. Gesty,
stroje, rekwizyty, głos, itp. mają przypisane
konkretne znaczenie, dla nas zupełnie nie
zrozumiałe. Przedstawieniu towarzyszy
muzyka wykonywana na bębnach, kołatkach i fletach. Fabuła przedstawienia z reguły opiera się na znanych wydarzeniach
historycznych zaczerpniętych z literatury.
Mieczysław Lawer
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Tryptyk z 1833 roku
w karkonoskich Kowarach
25 lipca 2021 r. miało miejsce uroczyste
poświęcenie i przekazanie zabytkowego
tryptyku z dawnej kaplicy pw. św. Joachima do nowego miejsca przeznaczenia,
rzymsko-katolickiej kaplicy pw. św. Anny
w Kowarach.
Tryptyk ukazuje trzy sceny biblijne, w środkowej części obraz główny – Zwiastowanie,
kiedy to anioł zwiastuje wybrane przez Boga
dziecko bezdzietnej dotąd starszej parze, św.
Joachimowi i św. Annie. Dziewięć miesięcy
później rodzi się Maryja, Matka Jezusa.
Scena w lewym skrzydle przedstawia Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa z chorągwią
zwycięstwa nad śmiercią. Prawe skrzydło
obrazu przedstawia koronację Maryi przez
Trójcę Świętą. Maryja klęczy pośrodku, po
lewej stronie nieco uniesiony Jezus z krzyżem, a po prawej stronie Bóg Ojciec. Obaj
trzymają koronę nad Maryją, nad nimi wisi
w promieniach światła Duch Święty w postaci gołębicy. Czerwony baldachim, ze złotymi
zdobieniami, dwa anioły unoszące się nad tą
sceną nadają tryptykowi uroczystego charakteru i zapewniają odbiorcy wgląd w cud
wiary. Każda z tych scen otoczona jest wąską obwódką w kolorach złotym i zielonym,
a pod nimi widnieją zapisane tablice, nawiązujące do powyższych scen.
Na lewym skrzydle czytamy: Ukrzyżowany,
Zmarł, Pogrzebany. Odszedł do piekła, a trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił do nieba,
zasiadł po prawicy Boga.

6

W części środkowej po lewej stronie: O czcigodny dziadku Jezusa Chrystusa, św. Joachimie, pozdrów mnie wiele razy i bądź czczony
przez cały rodzaj ludzki. Każde stworzenie według jego rodzaju, chwali Twoje błogosławione
imię, bo jesteś przyczyną naszego zbawienia.
Ty wielki patriarcho, Ty ozdobo wszystkich patriarchów, którzy mają łaskę.
W części środkowej po prawej stronie: Otrzymałeś od Boga, ponieważ z Ciebie wyrósł Zbawiciel i nabyłeś dla nas zbawienie. Joachimie,
wyjednaj nam łaskę u Boga, abyśmy szli Twoją
miłą Bogu drogą życia.Amen.
Na prawym skrzydle napisano: Chwała niech będzie Bogu Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i na
wszelkie sposoby, i przez wszystkie wieki wieków. Amen.
A-1833 Pinxit – J in—
Dzieje obrazu ołtarzowego
Poniższe objaśnienia bazują na zapiskach
pamiętnikarskich z okresu od około 1910 do
1965 roku, na osobistych spotkaniach i rozmowach, relacjach, na badaniach w archiwach
i na podróżach w Karkonosze.
W 1833 r. mój prapradziadek Franz Josef
Schwarzer polecił wybudowanie, nieistniejącej dziś, kaplicy na skraju bukowego lasu, należącego do jego majątku w Kowarach Górnych / Oberschmiedeberg, zwanego później
„Szwajcarią Pohlów” – „Pohl’sche Schweiz”.

Na obraz ołtarzowy zamówił tryptyk, który
zachował się do dziś. Od wielu lat jest przedmiotem zainteresowania rodziny Schwarzerów, jej potomków oraz Stowarzyszenia Miłośników Kowar.
Franz Joses Schwarzer urodził się w 1774 r.
w Bukowcu / Buchwald jako syn Jeremiasza
Schwarzera, kasztelana na zamku Karpniki /
Fischbach. W 1798 r. ożenił się z Marią Teresą Scholz z Miedzianki / Kupferberg, z którą miał córkę i sześciu synów. Na początku
XIX wieku nabył w Kowarach Górnych majątek z polem i lasem. Jego prawnuk Richard
Schwarzer (1890–1947) z Kowar opisuje pradziadka w swoim pamiętniku, zachowanym
mimo wysiedlenia z rodzinnych stron, jako
korpulentnego, ambitnego i bardzo religijnego mężczyznę. Był starostą w Kowarach
i członkiem w zarządzie kościoła katolickiego pw. NMP w Kowarach. W 1826 r. zakupił
kryptę rodową w kościele katolickim, obok
ołtarza głównego. W podziękowaniu Panu
Bogu za jego dobroć zlecił w 1833 r. wybudowanie kapliczki w należącym do niego lesie bukowym. Do kaplicy prowadziły w górę,
częściowo nadal jeszcze zachowane, schody
kamienne o szerokości jednego metra z krawężnikami. Po lewej stronie obok wejścia
ustawiona była ławka zachęcająca do odpoczynku. Franz J. Schwarzer zlecił wyposażenie wnętrza kaplicy w ołtarz, nad którym
znalazł swoje miejsce tryptyk. Kaplicę ozdabiały różne przedmioty wotywne. Przed ołtarzem ustawiono klęcznik a po obu stronach
po jednej ławce. Pod ołtarzem znajdowało się
źródło wody, któremu przypisywano właściwości uzdrawiające. Johan Franz Alois Thiesner, proboszcz kościoła pw. NMP w Kowarach w latach 1808–1838, konsekrował
kaplicę ku czci św. Joachima.
Dzieje kaplicy, jak napisał Walter Rosch
w roku 1937, znajdują się w spisanej odręcznie księdze rodzinnej Schwarzerów. Niestety, ta cenna księga zaginęła na skutek działań wojennych.
W roku 1834 Franz J. Schwarzer ustawił na
skale za kaplicą krzyż o wysokości ok. 5 m z figurą Chrystusa. W najwyższym punkcie skały
znajduje się głęboka nisza o szerokości 15 cm;
mogła ona zapewniać krzyżowi stabilność.
Franz Josef Schwarzer zapisał kaplicy legat,
50 talarów, odsetki miały być przeznaczone na
renowację i następny legat w wysokości także 50 talarów, za te odsetki należało corocznie
w rocznicę jego śmierci odczytywać uroczyste
requiem. W gronie jego przyjaciół wymieniani
są proboszczowie z Kowar i Łomnicy.
Kiedy w roku 1890 majątek rodziny Schwarzerów przeszedł w posiadanie producenta
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porcelany i radcy handlowego Heinricha Pohla, rodzina Schwarzerów opiekowała się kaplicą św. Joachima aż do wysiedlenia w roku
1946. Około początku XX wieku tryptyk został odrestaurowany, przypuszczalnie przez
córkę Heinricha Pohla. Obszar leśny tego
„świętego miejsca” określany jest w pamiętniku i w dalszej literaturze jako „romantyczny”, gdyż tu możliwe były cudowne spacery,
którym towarzyszyły wartkie wody potoku
Piszczaka / Hellenbach. Nawet setki spacerowiczów przychodziły w niedzielne popołudnia do „Szwajcarii Pohlów” – pisał Richard
Schwarcer w 1942 r. Wkrótce po zakończeniu II wojny światowej, kiedy to do Kowar
przybyli radzieccy okupanci, kaplica św. Joachima stała się na tydzień miejscem schronienia dla naszej mamy Christy Marii Möller
i jej siostry Brunhildy Richter, praprawnuczek Franza Josefa Schwarzera. Dziewczynki miały wtedy prawie 17 i 13 lat. W tym miejscu przez tydzień spędziły obie dzień i noc,
a wuj Richard Schwarzer jedynie w nocy zaopatrywał je w artykuły pierwszej potrzeby.
W Zielone Świątki 1946 r. rodzina została
wysiedlona z rodzinnego Śląska. 27 lat później, w 1973 r., nasza mama uczestniczyła
w pierwszym wzruszającym spotkaniu w Kowarach z kilkoma mieszkańcami, którzy pozostali po wojnie i nowymi mieszkańcami.
Rodzina nawet nie podejrzewała, że tryptyk
do tego czasu przetrwa zawirowania dziejów.
Droga do projektu: renowacja tryptyku
W 70. urodziny mojej mamy, Christy Marii
Möller-Schwarzer (1928–2008) spełniło się
jej najskrytsze pragnienie – podróż w rodzinne strony ze wszystkimi dziećmi i wnukami.
W Zielone Świątki 1999 roku, my, 22 osoby
z północnych i południowych Niemiec, wybraliśmy się w podróż do miejsca urodzenia
mamy, do Kowar. Pomimo bogatego programu zatrzymaliśmy się w „Kawiarni Urszulka” (dawniej: Młyn Schuberta / Schuberts
Mühle) w Kowarach, naprzeciwko poczty,
gdzie zostaliśmy zaskoczeni uroczo zorganizowanym przyjęciem urodzinowym w obecności dr. Jerzego Sauera, ówczesnego przewodniczącego Stowarzyszenia Miłośników
Kowar i obecnej przewodniczącej Gabrieli
Kolaszt, a także Krzysztofa Sawickiego, Joachma Kuszy i Trauty Ludwisiak; tej ostatniej pozwolono po II wojnie światowe pozostać w rodzinnych stronach.
Później, po zwiedzeniu miasta i kościoła
oraz wejściu na wieżę kościelną z wspaniałą
panoramą na Kowary i okolicę Stowarzyszenie Miłośników Kowar wraz z proboszczem
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kościoła NMP przygotowali dla nas niesamowitą niespodziankę: ojciec franciszkanin Marian Godek poprowadził nas na dziedziniec plebanii, gdzie zaprezentowano nam
tryptyk z dawnej kaplicy św. Joachima.
Co działo się od wysiedlenia
do roku 1999?

/

H I S T O R I A

wodowało zainteresowanie Stowarzyszenia
Miłośników Kowar zbieraniem informacji
na temat dawnej kaplicy św. Joachima. Pan
Jerzy Sauer napisał w roku 1999 do Kuriera
Kowarskiego apel „Uchronić od zapomnienia”, w którym prosił społeczność o informacje na temat kaplicy i tryptyku.
Od 1999 r. do dnia dzisiejszego

W latach 50. dzieci z okolicy były przejęte złym stanem kaplicy, przynosiły do niej
kwiaty z okolicznych łąk i dekorowały nimi
jej wnętrze – tak wspomina jeden z chłopców. Później około roku 1962 bawiące się
dzieci z Kowar górnych, wśród nich Gabriela Kolaszt, zwróciły uwagę na kaplicę popadającą w ruinę w pobliskim bukowym lesie;
dwuskrzydłowych drzwi już nie było, dach
rozpadł się, we wnętrzu nie było ławek, tryptyk leżał na brudnej podłodze. Dzieci opowiedziały o odkryciu swojemu katechecie,
oj. Ambrożemu Wójtowiczowi, który zadbał
o to, aby tryptyk mógł być przechowywany
w należącej do parafii kaplicy pw. św. Anny.
Kaplica pw. św. Joachima już nie istniała. Znana jest jedynie jej lokalizacja w lesie.
Tymczasem w Kowarach został powołany
Społeczny Komitet Odbudowy Kaplicy św.
Anny, skupiony wokół Grzegorza Bunii,Władysława Kowalskiego i innych. Ta barokowa
kaplica (1727 r.) dzięki wielkiemu zaangażowaniu po 10 latach prac, od 1996 do 2006,
stała się prawdziwym klejnotem, otwieranym podczas szczególnych uroczystości kościelnych; kaplicę i tryptyk zwiedzaliśmy także podczas naszych podróży na Śląsk. Ale
stan obrazu pozostawał wiele do życzenia,
dlatego też dla ratowania dzieła coraz pilniejsza stawała się jego renowacja. Spotkanie rodzinne w Kowarach w roku 1999 spo-

Od roku 1999 długoletni kontakt z Gabrielą
Kolaszt w Kowarach i przypadkowe spotkanie z dr. Finke ze Stowarzyszenia VSK w roku
2016 w Mysłakowicach utorowały drogę do
licznych pomocnych rozmów z Karstenem
Reimannem, honorowym przewodniczącym
VSK Stowarzyszenia na rzecz Kultywowania Kultury i Sztuki Śląska, w celu złożenia
wniosku do VSK o odrestaurowanie tryptyku. Zarząd zakwalifikował projekt, by udzielono wsparcia. Dzięki pokaźnej darowiźnie
zapewnione zostało sfinansowanie projektu, wiosną 2021 r. Emma Pietraszko z Legnicy mogła przeprowadzić profesjonalną renowację. Jej, Stowarzyszeniu VSK – zwłaszcza
Christopherowi Schmidt Münzberg – oraz
wszystkim darczyńcom i sympatykom należy się szczególna pochwała i podziękowanie.
Dziękuję Gabrieli Kolaszt za jej niestrudzone zaangażowanie, za te liczne kontakty z ojcami franciszkanami z parafii, pośredniczenie w niezliczonych rozmowach na miejscu
z urzędami, archiwami, za jej poszukiwania.
Za jej zawsze pomocną obecność! Dziękuję
bardzo moim krewnym, rodzinom Schwarzer Möller, Richter, Deeken, a w szczególności cioci Brunhilde z Monachium, która
towarzyszyła nam od kilku lat w naszych podróżach po Śląsku i pozwoliła nam na korzystanie z jej bogatej skarbnicy wspomnień.
Heidi Möller-Deeken

Bibliografa:
Richard Schwarzer: Pamiętniki 1910–1947
(uzupełnione przez Hugo Schwarzer bis 1964)
Hermann Hoffmann: Die katholische Kirche in
Schmiedeberg i.Rsgb., Kath. Pfarramt, 1936, s. 30
Walter Roesch: Die katholische Geistlichkeit von
Schmiedeberg im Riesengebirge, Breslau 1937, s. 35
Ullrich Junker, Porzellanindustrie im Iserund Riesengebirge, Bodnegg 1996, s. 20
Kurier Kowarski, Nr 4 (64), Kowary 1999, s. 10
Wiesław Wereszyczynski: Dzieje Kowar, Jelenia Góra–Kowary 2013
Ivo Łaborewicz, s. 433
Dziękujemy Stowarzyszeniu na rzecz Kultywowania Kultury i Sztuki Śląska za wyrażoną zgodę na
umieszczenie niniejszego artykułu na łamach Kuriera Kowarskiego.
Redakcja
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FESTIWAL SZTUKI
WŁÓKNA – NAJSTARSZY,
JEDYNY W POLSCE

Jesienny festiwal
z motywem muzycznym
Ziemia rodząca ciszę
w barwach odchodzącego lata
czeka na jesienne zachwyty
artystów babiego lata
epw
Festiwal w 2007 roku był zorganizowany po raz 34. – cyfra ta, nie wskazywała na uroczystość jubileuszową, a mimo
to, po raz pierwszy artyści byli objęci honorowym patronatem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, pana Kazimierza Michała Ujazdowskiego. W Kowarach spotkało się 32 artystów sztuki
włókna z Polski, Czech, Niemiec i Ukrainy. Pierwsze chwile w klimacie kowarskim, spędzane są zazwyczaj w ratuszu
na proszonej wizycie u burmistrza miasta. Wówczas przywitał artystów pan Mirosław Górecki, który rozpoczynał długoletnią kadencję na tym zaszczytnym
i niełatwym stanowisku. Jego osobista
aparycja i powitalne słowa, wznieciły zaufanie i obustronne miłe kontakty. Artyści
doceniali obecność burmistrza na wernisażach, pokazach czy zwykłych międzyludzkich rozmowach.
Informacja o festiwalowym sympozjum
była podana w Nowinach Jeleniogórskich
Nr 38 z 18 września 2007 roku. M. Potoczek-Pełczyńska pisała: Kowarskie warsztaty są w tej chwili jedynym miejscem w Polsce, gdzie na plenerze mogą się spotkać
artyści pracujący z osnową i wątkiem. Impreza nie kończy się z chwilą zakończenia
pleneru. Wystawy indywidualnych artystów
w Kowarach, Kamiennej Górze, Karpaczu,
i Jeleniej Górze, a przede wszystkim ta kamiennogórska poplenerowa ekspozycja, pozwalają zapraszać artystów i widzów na jesienny festiwal sztuki włókna u podnóża
Karkonoszy. […] Prace pokazane w mu-
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zeum wykonane są głównie z materiału,
w który artystów zaopatrują sponsorzy: wełny z Kowar i lnu z Mysłakowic. (Smutna
dywagacja autorki tekstu – wiele zmian
zaszło od tamtych lat – nie ma fabryki
Dywanów w Kowarach, nie ma Zakładów
„Orzeł” w Mysłakowicach, nie ma prawdziwych sponsorów. Byli, Są i Będą – Artyści).
Rok 2007 był ustanowiony przez Sejm
RP – Rokiem Karola Szymanowskiego.
Artyści sztuki włókna postanowili swoimi
pracami upamiętnić twórczość polskiego kompozytora. Przyjęto temat wspólnej wystawy: „Impulsy ze świata muzyki”.
W trakcie dwutygodniowego pobytu na
sympozjum powstało wiele prac inspirowanych muzyką Karola Szymanowskiego.
Efekty tych działań były prezentowane na
wystawie finisażowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Kowarach. W Gazecie Kowarskiej nr 6/2007 zapisano: Jak na Międzynarodowe Sympozjum przystało otwarcie
wystawy „Impulsy ze świata muzycznego”
było bardzo uroczyste – wystąpienia przybyłych gości, gratulacje, kwiaty i symboliczna
lampka wina. Swoje prace wystawiło w tym
roku ponad trzydziestu twórców z kraju i zagranicy. W katalogu wystawy pani profesor
Ewa Maria Poradowska-Werszler pisze, że
podczas XXXIV Sympozjum artyści „muszą
posiąść nowe narzędzia i znaleźć metodę
dla wyrażenia hołdu wielkiemu Polakowi”.
W kilku prezentowanych pracach bez specjalnego znawstwa można dostrzec akcenty nawiązujące do świata dźwięków – ikony
nut i instrumentów muzycznych pojawiające
się w kompozycjach, instalacje przywołujące
skojarzenie z pięciolinią czy rysunki przedstawiające śpiewające anioły. Wiadomo jednak, że inspiracja artysty nie objawia się tylko ilustrowaniem jej źródła – można więc

przypuszczać, że w każdym prezentowanym
dziele zamknięta jest muzyka.
Muzykolog prof. Marek Dyżewski zaproszony na Sympozjum przybliżył artystom problematykę twórczości Szymanowskiego, nowoczesnej w wyrazie,
niełatwej w odbiorze, lecz o dużym ładunku emocjonalnym, z akcentami rodzimych pierwiastków. Efekty przemyśleń
twórców tkaniny były oceniane w 2008
roku na międzynarodowej wystawie w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze.
Prof. dr hab.
Ewa Maria Poradowska-Werszler
Wrocław, marzec 2022
Specjalistyczne publikacje do nabycia:
www//gt.wro7.pl SMK-Kowary
Festiwal Sztuki Włókna 2007
XL lat Sztuki włókna w Kowarach,
Dolny Śląsk 1974–2013

Kowary, Ratusz, od lewej: Mirosław Górecki – Burmistrz
Kowar, Galina Zubczenko (UA), Marta Tokar (UA), Barbara
Nachajska-Brożek

Kowary, rezydencja, od lewej: Monika Lindner (D),
Gertraude Seidel (D), Eva Damborska (CZ), Ewa Piss,
Aleksandra Bibrowicz-Sikorska, Joanna Lohn-Zając,
Maryika Ivanyszyn (UA)

Kamienna Góra, Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego,
od lewej: Maria Białowolska, Joanna Lohn-Zając,
Ewa M. Poradowska-Werszler
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Kowary, Hotelik nad Jedlicą, od lewej: stoją – Gabriela Zawiła, Teresa Szuszkiewicz-Spryszak, Ewa M. Poradowska-Werszler,
Maria Jełowicka, Irena Huml, Agnieszka Kopeć, Joanna Lohn-Zając, Jadwiga Leskiewicz-Zgieb, Aleksandra BibrowiczSikorska, Teresa Chojnacka, Monika Lindner (D), Marta Tokar (UA), Eva Damborska (CZ), Gertraude Seidel (D); siedzą –
Rafał Werszler, Krystyna Jatkiewicz, Honorata Rębisz-Werszler z dziećmi (Krzyś i Arturek), Agnieszka Godszling

Kowary, MOK od lewej: Olga (Nemchenko) Gruszka,
prof. Ewa M. Poradowska-Werszler ze swoimi
studentkami, Agnieszka (Fleran) Godszling

Kowary, Dom Tradycji, od lewej: Galina Zubczenko (UA), Krzysztofa Kaczorowska, Mirosław Górecki – Burmistrz
Kowar, Halina Młodkowska, Jerzy Sauer z żoną Magorzatą, Ewa Piss, Maria Jełowicka

Kowary, MOK, od lewej: Gertraude Seidel (D), M. Teresa
Chojnacka, Marta Tokar (UA), Jadwiga Leśkiewicz-Zgieb,
Eva Damborska, Krystyna Jatkiewicz, Olga Nemchenko
Kowary, MOK, od lewej: E. Poradowska-Werszler, Bartosz Burgielski, A. Fleran, Kazimierz
Kociołek, Zuzanna Kociołek, Irena Huml, Janusz Motylski, Joanna Lohn-Zając
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Ucieczka przed wojną

Nasi goście w Kowarach

W tym numerze miał pojawić się kolejny
odcinek historii ZSO w Kowarach. Są jednak ważniejsze sprawy, o których trzeba napisać na bieżąco. Od 6 marca przy ulicy
Szkolnej 1 gościmy ukraińskich uchodźców,
którzy w obawie o życie musieli uciekać ze
swoich domów. Od poniedziałku 14 marca
dzieci i młodzież zaczęli uczestniczyć w zajęciach. Najmłodsi w szkole podstawowej,
a starsi zostali dołączeni do 1 klasy liceum
ogólnokształcącego. Po wtorkowych zajęciach poprosiłem kilku z nich (Artema, Daniela, Denisa, Sonię i dwie Poliny) o relację
z ich ucieczki z rodzinnego miasta do Kowar.
Zanim nastąpił wyjazd z Czerkasów
(ok. 1400 km od Kowar), nastąpił mailowy kontakt, zainicjowany przez dyrektora
Janusza Tymińskiego z Siergiejem Iwanowiczem Sajenką z zaprzyjaźnionej szkoły w Czerkasach w sprawie ewentualnego
przyjęcia dzieci z jego placówki. Ukraiński dyrektor bardzo szybko wyraził wolę
takiej współpracy. Pani burmistrz Elżbieta Zakrzewska wyraziła zgodę i chęć pomocy w organizacji tego przedsięwzięcia.
Temat padł na przyjazny grunt. Począt10

kowo szkoła przygotowała 20 łóżek. Od
razu pojawił się problem poszewek, poduszek i pościeli. Dzięki niezwykłej
ofiarności kowarzan udało się to zorganizować w ciągu jednego dnia. W tym samym czasie drogą mailową przychodziły kolejne informacje na temat wyjazdu
z Ukrainy. Liczba wyjeżdżających stale
się zmieniała i ostatecznie otrzymaliśmy
informację, że w drogę w piątek 4 marca
wyruszyły 32 osoby.
Co bezpośrednio skłoniło dzieci, młodzież i matki do wyjazdu z Czerkas, który znajdował się daleko od głównych kierunków rosyjskiego najeźdźcy? Okazuje
się, że nowoczesne pole walki nie trzyma się ściśle określonych frontów. Już
pierwszego dnia rosyjskie rakiety ostrzelały z powodu znajdującej się tam ukraińskiej bazy wojskowej miejscowość Dubiewkę – niecałe 20 km od Czerkas. Huk
wybuchów słyszeli mieszkańcy. Następnego dnia, czyli 25 lutego około godziny 8:30 w najbliższej okolicy rozbił się
zestrzelony rosyjski samolot. Dodatkowo niepokojące wiadomości o postępach
Putinowskich formacji atakujących z kil-

ku kierunków nie napawał optymizmem.
W końcu trzeba było podjąć decyzję, dopóki było można wydostać się z tej części
Ukrainy. Dyrektor Sergiej określił czas
ostatecznej decyzji na czwartek 3 marca.
O 5 rano następnego dnia przed szkołą
w Czerkasach podstawił się autokar, który miał jak najszybciej przetransportować
uchodźców do Polski. Do autokaru wsiadło 7 matek i 23 uczniów w wieku 7–17
lat. Trasa nie mogła wieść najlepszą drogą przez Kijów z powodu bombardowań
stolicy. Na większych skrzyżowaniach
stały wojskowe posterunki strzegące porządku i kierujące ruchem. Pierwszeństwo dotyczyło transportów wojskowych.
Auta osobowe były zatrzymywane i kontrolowane, powodując olbrzymie korki. Na szczęście dla dzieci i młodzieży z Czerkas kartka z napisem „dzieci”
na przedniej szybie autokaru dawała im
szansę na szybkie przekraczanie takich
miejsc jako transport uprzywilejowany.
Co więcej, ukraińscy żołnierze poinformowani o aktualnej sytuacji na drogach
(niektóre szosy lub mosty były zbombardowane) kierowali transport okrężnymi

i bocznymi trasami z pominięciem odciętych przez Rosjan dróg.
Autokar kilkakrotnie zatrzymywał się na
stacjach benzynowych w celu uzupełnienia paliwa. Przy nich ustawiały się długie kolejki. Na szczęście kartka na przedniej szybie była wystarczającą przepustką
i autokar wjeżdżał z ich ominięciem.
Samochody osobowe obowiązywały duże
limity paliwa. Na każdych drzwiach do
stacji paliwowych wisiały karteczki z napisem: brak żywności i wody. Taka sama
sytuacja była w sklepach na trasie. Na
szczęście zapobiegliwi rodzice przygotowali wcześniej kanapki i napoje. Jak
w Polsce, cena na mijanych stacjach rosła
z ciągu jednego dnia kilkakrotnie. Sytuację na drodze komplikował fakt, że wojsko usunęło znaki drogowe i informacyjne
w celu utrudnienia przejazdu przez wroga
w razie gdyby przejął dany teren.
W końcu autokar dotarł do granicznego
miasta w Szeginie. Tam Ukraińcy zabrali swoje rzeczy i pieszo doszli do przejścia
granicznego około godziny 14.00 w niedzielę. Po dwóch godzinach formalności przeszli na polską stronę do Medyki.
Spotkali tam duże namiotowe miasteczko usytuowane po obu stronach drogi
z imponującą liczbą wolontariuszy, kierujących do punktów wydających gorące
i zimne napoje oraz jedzenie. Dodatkowo
mogli zabrać ze sobą przygotowany prowiant z jedzeniem, batonami czekoladowymi oraz piciem. Byli zszokowani takim
powitaniem w Polsce. Następnie podstawionym autobusem przejechali do Przemyśla. Tam już stał kolejny, tym razem
już przygotowany specjalnie, aby ich zawieźć bezpośrednio do Kowar. Transport
zorganizował nasz kowarski przewoźnik
Karol Przybylak, który również jak wielu innych właścicieli firm transportowych,
zaangażował się w przewożenie uchodźców z granicy. W końcu w niedzielę około 23.00 wyczerpani, zmęczeni po niezbyt
komfortowej jeździe w autokarach, po 46
godzinach, dotarli do Kowar, gdzie zostali zakwaterowani w przygotowanych salach w ZSO.
Dopiero następnego dnia mogli zobaczyć, dokąd przybyli. W porównaniu
z Czerkasami głównie zabudowanymi
w sowieckim stylu blokowiskami, Kowary
zrobiły bardzo pozytywne wrażenie swoim pięknym otoczeniem gór i lasów oraz
spokojem i ciszą. Ciągle odkrywają nasze
miasteczko. Do tej pory odwiedzili Park
Miniatur oraz Kopalnie „Podgórze”. Od

poniedziałku 14 marca biorą udział w lekcjach z kowarskimi dziećmi w SP 1 oraz
młodzież wraz z 1 klasą LO. W ZSO zaczęło się od zajęć integracyjnych prowadzonych w języku angielskim.
Tutaj trzeba wspomnieć o niezwykłej
ofiarności wielu uczniów, rodziców, nauczycieli i kowarzan, którzy pomagają
nam ugościć uchodźców w naszej placówce. Pomoc nadchodziła i nadchodzi z każdej strony. Liczba darów przerosła oczekiwania wszystkich. Dzięki pomocy pań ze
Stowarzyszenia Miłośników Kowar udało
się wszystko posortować i uporządkować.
Dziś nie wiemy, kiedy zakończy się ta
straszna wojna i jak długo będziemy gościć naszych Ukraińców. Są niezwykle
wdzięczni za przyjęcie ich pod opiekę, zadowoleni, lecz pełni obaw o swoich bliskich, którzy musieli zostać na miejscu.
Cieszą się, że są w Kowarach, ale bardzo
tęsknią za swoim prawdziwym domem.
Nauczyciel z ZSO
PS. W trakcie spisywania ich relacji młodzież z Ukrainy miała duży problem, żeby
powstrzymać się od łez. Nie są to łatwe
sprawy, ale myślę, że warto wiedzieć, co
nasi goście przeżyli i czego obecnie doświadczają.
PS 2. Pomoc nadal jest potrzebna. Jeśli ktoś z państwa chciałby w jakikolwiek
sposób wesprzeć naszych gości, proszę się
kontaktować z dyrektorem ZSO panem
Januszem Tymińskim pod numerem telefonu: 75 718 2111.

Przednia szyba autokaru w drodze do Polski.
Widać długi sznur samochodów osobowych
stających w wielokilometrowym korku

Mapa – droga z Czerkas do Kowar

Kiermasz zorganizowany na rzecz Ukrainy przez młodzież ZSO w Kowarach
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PAMIĘTAJMY...
25.12.2021 roku odszedł od nas Ryszard
Grudniak. Urodzony 1.08.1955 r. pasjonat, miłośnik Kowar i gór, hobbysta, artysta i wiele jeszcze innych określeń można by przytaczać dla tej postaci barwnej
i nietuzinkowej.
Aktywnie uczestniczył we wszelkich regionalnych imprezach od naszych kowarskich jak, np. Pożegnanie i Powitanie
Słońca w Budnikach czy Zjazd na Saniach Rogatych po imprezy w regionie –
Ski Retro Festiwal w Szklarskiej Porębie.
Zarażał innych swoją energią i aktywnością, chętnie pomagał i włączał się
do różnych akcji. Wszędzie można było
go spotkać i łatwo zauważyć, bo barwnie i oryginalnie-regionalnie odziany, nie
mógł być niezauważony.
Promował swoim wizerunkiem Kowary,
a swoją osobą aktywny styl życia.
Był artystycznie utalentowany. Pięknie
malował okoliczne kowarskie krajobrazy
na płótnie, na desce, rzeźbił w drewnie,
fotografował.
Na pewno miał jeszcze wiele ciekawych pomysłów, których niestety już nie zrealizuje...
Wspominajmy Ryśka dobrze i długo.
Członkowie SMK
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