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WSTĘPNIAK

Szanowni Czytelnicy,
Rozpoczęły się wakacje, które 
już zdążyły uraczyć nas zarów-
no falą upałów, jak i podtopie-
niami niektórych ulic. Miejmy 
nadzieję, że reszta lata będzie 
dla nas odrobinę mniej dra-
styczna, żeby zarówno miesz-
kańcy Kowar, jak i turyści mo-
gli cieszyć się miastem w jak 
najlepszych warunkach. Wie-
lu moich znajomych miało oka-
zję odwiedzić Kowary w ciągu 
ostatnich dwóch lat. Ci, którzy 
tu trafili, byli zachwyceni sta-

rówką, trasami turystycznymi, grobowcami 
rodziny von Reuss i pięknymi punktami wido-
kowymi. Chciałem rozpocząć ten letni numer 
myślą, że w oczach przybysza nasze miasto 
może wydawać się naprawdę piękne, a świa-
domość tego potrafi być bardzo budująca. 
Przejdźmy jednak do numeru. 
Pewne sprawy są zbyt rozległe, żeby dokładnie 
ująć je w ograniczonej rozmiarem formie gaze-
ty. Jestem pewien, że większość z Was była za-
aferowana likwidacją oddziału ginekologicz-
no-położniczego w Szpitalu Bukowiec, część 
z Was zapewne udała się w ubiegłym miesią-
cu na protest w tej sprawie. To bardzo ważny 
temat, lecz został już wyczerpany przez nie-
mal wszystkie lokalne media. Nam ciężko jest 
śledzić i opisywać bieżące wydarzenia, kiedy 
gazeta wychodzi w formie kwartalnika. W tej 
formie o wiele bardziej sprawdzają się tematy 
ogólne. Nie będziemy w tym numerze poświę-
cać na to osobnego artykułu. Zamiast tego, 
pod wywiadem z panią Burmistrz umieszcza-
my zbiór QR kodów do najważniejszych wypo-
wiedzi dotyczących szpitala, w tym wypowie-
dzi zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia. 
Zachęcam do sięgnięcia po telefony komór-
kowe i zapoznanie się z nimi.
Nasz temat numeru to wywiad z pewnym do-
brze Wam znanym listonoszem. Nawet, je-
śli nie spotkaliście go osobiście, z pewnością 
mieliście okazję czytać jego opowiadania na 
łamach naszej gazety. Prócz tego, jak zwykle 
– trochę o kulturze, trochę o eventach, trochę 
o artystach. Zapraszam do lektury.
 

Mark Mościcki, redaktor naczelny

Odeszli 
Tadeusz Bierowski 
i Krystyna Konieczna

Z żalem informujemy, że 12 czerwca od-
szedł pan Tadeusz Bierowski. Był uzna-
nym samorządowcem i  działaczem 
społecznym. Wielokrotnie sprawował 
mandat radnego Rady Miejskiej w Ko-
warach, a w latach 1998–2002 pełnił za-
szczytną funkcję Burmistrza Kowar. Wie-
le lat swojego życia poświęcił na pracę 
i działalność na rzecz naszego miasta. 
Po ciężkiej chorobie odeszła od nas pani 
Krystyna Konieczna. W latach 2014–2018 
sprawowała mandat radnej Rady Miej-
skiej w Kowarach. Pełniła również funk-
cję Przewodniczącej Zarządu Miejskiego 
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 
w Kowarach. Wiele lat swojego życia po-
święciła na pracę na rzecz samotnych 
i ubogich kowarzan. Była inicjatorką co-
rocznej wystawy prac lokalnych twór-
ców pod nazwą „500+”.

Wakacyjne plany
Serdecznie zapraszamy na wszystkie 
wydarzenia, które będą odbywać się 
w Kowarach w okresie wakacji. Poniżej 
prezentujemy spis wybranych imprez, 
na które możecie się wybrać.
31 lipca – Muzyczny Ogród Liczyrzepy – 
koncert muzyki operowej i popularnej.
6 sierpnia – Polsko-Czeskie spotkanie 
orkiestr.
7 sierpnia – Kowarskie Stragany – jar-
mark produktu lokalnego Polsko-Cze-
skiego pogranicza; Dwudziestolecie ze-
społu Kowarskie Wrzosy; Podwórkowe, 
międzypokoleniowe warsztaty recyklin-
gu i sztuki użytkowej.
14 sierpnia – Bike Maraton Kowary 2022.
15 sierpnia – Bieg Alpejski Kowary-Okraj; 
Szosowy Klasyk Kowary-Okraj 2022.
Osobiście jako redaktor gazety i kowa-
rzanin przypominam, że wakacje to naj-
ważniejszy czas dla branży turystycznej. 
Jeśli macie państwo znajomych i przy-
jaciół, którzy zastanawiają się nad wy-
prawą w  Karkonosze lub Rudawy Ja-
nowickie, zachęcam do pokazania im 
kowarskich atrakcji, lokali gastrono-
micznych i naszej pięknej przyrody.

Nowości w Lemie
W  Zespole Szkół Ogólnokształcącym 
w Kowarach od września 2022 roku re-
alizowany będzie program Erasmus, 
w ramach którego w pierwszej połowie 
roku szkolnego do Kowar przyjadą lice-
aliści z Grecji. Druga połowa roku szkol-
nego będzie czasem, gdy zakwalifikowa-
ni uczniowie pojadą za granicę.
Oprócz tego w Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Stanisława Lema w Kowarach 
zostanie otwarty Oddział Przygotowa-
nia Wojskowego. OPW to certyfikowane 
klasy Ministerstwa Obrony Narodowej, 
finansowane z funduszu Ministerstwa. 
Rekrutacja do klasy trwa do końca sierp-
nia, możliwa wyłącznie w sekretariacie 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ko-
warach. Uczniowie będą przechodzili 
standardowy program liceum, a dodat-
kowo będą mieli obowiązek przychodzić 
do szkoły w mundurach oraz uczestni-
czyć w zajęciach poligonowych, które 
najprawdopodobniej będą odbywać się 
w jednostce wojskowej w Bolesławcu. 

Serdeczne podziękowania dla wszyst-

kich Uczestników ostatniego pożegna-

nia mojej Mamy, Krystyny Koniecznej.

Marysia Konieczna

https://issuu.com/search?q=slołsity
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Co prawda na Nepomucena jeszcze trochę poczekamy (więcej 
w wywiadzie z Elżbietą Zakrzewską), ale już teraz nad Jedli-
cą można zobaczyć odnowione kładki nawiązujące do histo-
rycznych kowarskich zawodów: złotnika, młynarza, piwowa-
ra i kowala.
Kładki zostały wyremontowane w zakresie mikroprojektu pn. 
„Poprzez Mostek Miast Partnerskich i Wenecję Karkonoszy do 
Kowarskiego Ratusza” w ramach Programu Interreg V-A Re-
publika Czeska–Polska 2014–2020 współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za 
pośrednictwem Euroregionu Nysa.
Ozdobna metaloplastyka jest efektem realizacji projektu 
pn. „Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Progra-
mu Współpracy INTERREG Polska–Saksonia 2014–2020.

Karate w teorii
Na początku lipca br. odbyła się w Kowarach IV Konferencja 
Naukowa Dolnośląskiego Związku Karate. W prelekcjach i dys-
kusjach na temat „Współczesne problemy dalekowschodnich 
sportów walki. Mistrz – uczeń – rozwój poprzez pokolenia” 
wzięło udział kilkunastu prelegentów. Przewodniczącym ko-
mitetu naukowego został prof. dr hab. Mieczysław Morawski.
W trakcie konferencji, która odbywała się w Jeleniej Strudze, 
uczestnicy mogli obejrzeć pokazy samoobrony karate w wy-
konaniu mistrzowskim.
Honorowym patronatem imprezę objęli: Marszałek Wojewódz-
twa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, w-ce Przewodniczący 
Sejmiku Wojewódzkiego Marek Obrębalski, Burmistrz Kowar 
Elżbieta Zakrzewska. Organizatorem imprezy był KS Funako-
shi Shotokan Karate.

Gazeta Kowarska / Z MIASTA

NAUCZ SIĘ SAMOOBRONY

Zapraszamy na zajęcia Karate Shotokan 
z elementami Judo, Jujitsu, Kobudo, 
samoobrony

Treningi w 3 grupach
Tygrysy – sekcja dzieci
Mastersi – sekcja dorosłych
Amazonki – samoobrona dla kobiet

Zajęcia od września na salach szkół podstawowych
w Kowarach – SP nr 1, SP nr 3

Zapisy i informacje tel. 603 173 434

Uczestnicy konferencji

Wenecja KarkonoszyUkończono remont i upiększanie 
mostków przy ulicy Staszica 
i Waryńskiego w Kowarach. 
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Na biurku u Pani Burmistrz jak zwykle wiele jest 
projektów. Przede wszystkim zapytaliśmy o bie-
żącą sprawę Szpitala Bukowiec. Elżbieta Zakrzew-
ska podtrzymuje swoje stanowisko, przeciwne 
likwidacji jakichkolwiek oddziałów. Jeśli chodzi 
o realizowane i planowane przedsięwzięcia, na 
pewno Was, czytelników, zaciekawią plany na 
wakacje – Kowarskie Stragany i Wjazd na Okraj 
powtórzą się w tym roku.

Najgorętszym tematem ostatnich miesięcy w Kowarach jest likwida-
cja oddziału ginekologiczno-położniczego w Szpitalu Bukowiec w Ko-
warach. Jaki jest Pani stosunek do listu zarządu spółki EMC, w którym 
zarząd stwierdził, że szpital nie będzie likwidowany, ale rozwijany 
w innym kierunku?
Jeżeli chodzi o odpowiedź EMC to ją oczywiście przyjmuję, bo taka jest 
moja rola. Kwestia, czy proponowany kierunek zmian będzie dobry dla 
szpitala i dla mieszkańców. Ja jestem bezwzględnie przeciwna likwida-
cji oddziałów zabiegowych. Ogromne pieniądze zostały zainwestowane 
w  remont oddziałów zabiegowych, a przede wszystkim w blok operacyj-
ny. W latach dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych zajmowałam się wy-
łącznie służbą zdrowia, byłam dyrektorem kilku szpitali i mam porów-
nanie jak wyglądają bloki operacyjne na terenie Dolnego Śląska. W tej 
chwili ten w Kowarach jest jednym z lepszych. Zaprzepaszczenie tego 
jest to moim zdaniem niegospodarność i rozrzutność, na którą jednak 
prywatnego właściciela zawsze może być stać.

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

R E K L A M A
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W gabinecie 
Pani Burmistrz

Uważam jednak, że oddziały zabiegowe powinny pozostać w Kowarach. 
Mogą być bardzo potrzebne z powodu turystyki. Odwiedza nas coraz wię-
cej turystów. Zimą, kiedy jest śnieg, lód, wtedy złamań i urazów może być 
dużo. Bez oddziału zabiegowego będziemy ustawiani do kolejki na SOR 
w Jeleniej Górze. To gwarancja ogromnego czasu oczekiwania. Wtedy za-
cznie się jeszcze większy problem dla samej Jeleniej Góry.
Dodatkowo oddział ginekologiczny ma wyrobioną renomę. Doktor An-
drzej Kałdonek, ginekolog i ordynator jest fachowcem bardzo wysokiej 
klasy, którego polecam osobiście. Pracuje tam też doktor Darek Dąbruś, 
bardzo dobry operator, doświadczony w nowoczesnych technologiach. 
Patrząc na to, że jest bardzo dobra załoga, wykonuje się tam skompliko-
wane zabiegi, bardzo mnie martwi decyzja o zamknięciu oddziału.

W ostatnim czasie w mieście realizowanych jest bardzo wiele remon-
tów mostów i kładek. Niektórzy wyrażają zaniepokojenie związane 
z największą kowarską strukturą tego typu, czyli wiaduktem kolejo-
wym. Czy jego stan jest monitorowany w związku z planowanym przy-
wróceniem połączeń kolejowych w regionie? I kiedy zaczną się prace 
na „Moście Nepomucena”?
Kolej do Kowar ma iść w drugim etapie. Ja się nie zgodziłam na zamknię-
cie kolei w Kowarach, chcę, żeby kolej przechodziła przez Kowary. Zrobi-
łam to między innymi ze względu na perełki architektury kolejowej: wia-
dukt i tunel. Naprawa czy sprawdzenie techniczne tych obiektów to będą 
ogromne pieniądze, niemniej jednak to jest coś, co należy chronić. Wie 
o tym Marszałek, DSDIK też o tym wie i znają moje stanowisko.
Ja myślę, że drugi etap to kwestia kolejnego rozdania, czyli po roku 2025, 
ale już teraz jest to uwzględnione w planach, gdyż są to pieniądze rzędu 
dziesiątek milionów.
Jeśli chodzi o inne przedsięwzięcia, w tym roku będą rozpoczęte prace 
na moście przy Nepomucenie i będzie robiona Promenada Gielniakow-
ska z mnóstwem miejsc parkingowych. Całe przedsięwzięcie to kwestia 
dwóch lat, tego i następnego. Teraz w lipcu ruszy przetarg i powinien 
znaleźć się wykonawca. Most Nepomucena nie powinien być zamknięty 
przeze mnie, powinien być zamknięty dziesięć lat temu. Tam ciągle się za-
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padały kostki, spód zaczął się kruszyć. Cztery lata temu, jak poprosiłam 
o inwentaryzację mostku, nie dostałam jej, bo czegoś takiego po prostu 
w naszym mieście nie było. Zaczęliśmy od inwentaryzacji, oceny stanu 
technicznego. Natychmiast zostało zamkniętych 20% mostków. Sytuacja 
jest bardzo trudna. Nikt się tym nie zajmował, bo to tematy trudne i kosz-
towne. Dlatego od lat pracujemy nad konserwacją tych mostków, żeby 
Kowarska Wenecja rzeczywiście mogła się tak nazywać.

Jakie jeszcze projekty znajdują się w danej chwili w centrum Pani uwagi?
Na dzisiaj ważne jest dla mnie to, co dzieje się na ulicy Mickiewicza. W po-
przednim roku zalało tam kilka domów. Zrobiona jest tam kanalizacja 
deszczowa, ale jej przekrój jest po prostu za mały. Tam powinny być więk-
sze rury. Teraz robimy równoległą deszczówkę, żeby odciążyć całą ilość 
wód spływających ze wzgórza świętej Anny i z gór, aby odwodnienie szło 
do rzeki. Jest już wykonawca i już jesteśmy w trakcie robót. Kolejnym eta-
pem jest ogłoszenie przetargu w lipcu na zbiornik wodny przy MSR. To 
jest ogromne przedsięwzięcie, na kilka milionów złotych w ramach inwe-
stycji „Zielono-niebieskie Kowary”.
Trzecie, co robimy, to ruszamy z cyklem Kowarskich Straganów. Mieszkań-
cy bardzo chcieli, żeby były te festyny, więc je robimy. Pierwsza niedzie-
la lipca, sierpnia i września – będzie można przyjść na zakup produktów 
lokalnych i występów zespołów. To jest już druga edycja, chcielibyśmy, 
żeby  w przyszłości  było to tradycją naszego miasta.
Mamy też dwudziestolecie zespołu Kowarskie Wrzosy. Na obchody za-
proszone też inne zespoły ludowe. Mieszkańcy, którzy lubią tego typu 
muzykę, będą mogli posłuchać.
Bardzo ważny jest też dla mnie „Wjazd na Okraj”. Jest to niesamowite 
przedsięwzięcie. Zjeżdża się tu około 1500 rowerzystów i sportowców, 
którzy wjeżdżają i wbiegają na Okraj. To już jest dłuższa tradycja, więc 
mamy pewność, że w wakacje będzie się działo.
W związku z tym, że zaczyna się okres wakacyjny, życzę wszystkim wie-
le uśmiechu i odpoczynku.

R E K L A M A

13 czerwca o godzinie 14:00 przed szpitalem odbył się strajk osób prze-
ciwnych obecnej polityce zarządu szpitala. Załączamy oficjalne stanowi-
ska pani Burmistrz Kowar Elżbiety Zakrzewskiej, pani Posłanki na Sejm RP 
Małgorzaty Sekuły-Szmajdzińskiej, Zarządu Powiatowego Centrum Zdro-
wia Sp. z.o.o. oraz Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego. Treść stano-
wisk mogą państwo odczytać na oficjalnej stronie internetowej miasta 
Kowary, skanując kod QR za pomocą telefonu komórkowego poprzez 
służące do tego aplikacje.

Pismo Burmistrza Kowar w sprawie 
likwidacji oddziałów w szpitalu Bukowiec 

Pismo posłanki na Sejm RP 
w sprawie likwidowanych oddziałów 
szpitala Bukowiec w Kowarach  

Pismo dot. kierunku rozwoju 
szpitala Bukowiec w Kowarach 

Odpowiedź Ministra Zdrowia w sprawie 
likwidacji oddziałów w Powiatowym 
Centrum Zdrowia w Kowarach 

https://um.kowary.pl/pismo-burmistrza-kowar-w-sprawie-likwidacji-oddzialow-w-szpitalu-bukowiec/?fbclid=IwAR01RdsnPlGo5b3oKALC5f9A0YFnI8tZ5QmHniT6HQ98Gl7soWl1qbSFHG8
https://um.kowary.pl/pismo-poslanki-na-sejm-rp-w-sprawie-likwidowanych-oddzialow-szpitala-bukowiec-w-kowarach/?fbclid=IwAR2lQVYfjoJ1poymCqJzXdH28VoUzT08LsWIU5Ty41-dnb9pwgSYQAi0eGk
https://um.kowary.pl/dot-kierunku-rozwoju-szpitala-bukowiec-w-kowarach/?fbclid=IwAR2HE-RrPn74J_9OjT3FyaKShwuwAmqXd18wlhvz9OeWXZ9xBF1qvXAjRhA
https://um.kowary.pl/odpowiedz-ministra-zdrowia-w-sprawie-likwidacji-oddzialow-w-powiatowym-centrum-zdrowia-w-kowarach/
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Mój Ziomek 
Listonosz

Rozmawiając z tłumem, 
wolę pogadać 
z każdym z osobna.
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Paweł, Ziomek, Listonosz. Tak na niego mówią i tak się przedstawia. 

Od szesnastu lat roznosi w Kowarach listy. Gościł w wielu domach, jadł 

z wieloma kowarzanami. Możliwe, że zna też Ciebie, Czytelniku. Nawet, 

jeśli go nie widziałeś, miałeś najpewniej okazję czytać jego opowiada-

nia, które od kilku lat publikujemy na łamach naszej Gazety. Istnieje też 

spora szansa, że dzięki niemu i dobrej woli jego znajomych oraz przyja-

ciół oglądasz w Internecie stare zdjęcia Kowar, Ziomek jest bowiem jed-

nym z twórców Facebookowej strony „Zona Kowary”. 
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Nie lubię się tytułować. Moja ksywka, Zio-
mek, jest ze mną od 30 lat. Tak gadaliśmy 
do siebie w grupie przyjaciół i tak przy 
mnie to zostało. Wtedy każdy do każde-
go mówił „ziomek”.
Uważam, że nie mam zawodu. Wiele prac 
podejmowałem w swoim życiu. Pracowa-
łem w schroniskach górskich, w Bielniku 
kowarskim, w różnych miejscach, ale tak 
raczej na krótką metę. Dopiero od szes-
nastu lat jestem listonoszem na stałe. 
To taka moja pierwsza naprawdę dłuż-
sza praca. 

Szesnaście lat to wcale nie tak mało. Sko-
ro jesteś listonoszem od tak dawna, pew-
nie znasz wszystkich ludzi w Kowarach.
Może połowę osób w Kowarach znam. Ja-
koś wszystkich zapamiętuję. Kojarzę oso-
by i je pamiętam, nawet jak kogoś nie od-
wiedzam ileś lat. Przez lata zostają mi 
w pamięci urywki rozmów, ich tematy. 
Zapamiętuję jakoś. Szczególnie jak sym-
patycznie się z kimś rozmawia.
Przywiązuję się do ludzi. Wolę bliższą 
znajomość, niż powierzchowny kontakt. 
Tych, z którymi rozmawiam, traktuję jako 
znajomych. Nie bardzo mocno, bo to przy 
takiej ilości ludzi niemożliwe, ale kiedy 
słuchasz czyichś bieżących przeżyć, to 

się w nie angażujesz. To oczywiście nie 
są przyjaźnie, ale to są dobre znajomo-
ści, które odbieram bardzo pozytywnie. 
W Kowarach naprawdę jest więcej uśmie-
chu i żartów, niż złości i zawiści. Oczywi-
ście nie każdy tak to widzi, to jest moje 
wrażenie.

Czy praca listonosza jest ciężka? 
Będąc listonoszem trzeba się nachodzić, 
najeździć rowerem, nawchodzić po scho-
dach… Czy jest ciężko? Nie wiem. Fizycz-
nie czasami tak, na przykład w zimie 
przedzierać się przez śnieg. Jakbym nie 
lubił tej pracy, to bym tak nie pracował, 
robiłbym co innego. Mógłbym, ale nie 
chcę, bo lubię tę pracę.

Nawiązałeś w trakcie swojej pracy dużo 
znajomości. Jak to się stało? Ludzie na 
Ciebie jakoś inaczej reagują, kiedy przy-
chodzisz z listami?
Ludzie są generalnie fajni. Spotykam się 
raczej z sympatią. Jadłem w wielu do-
mach, bywało, że i piłem wódkę. W kilku 
domach spałem parę razy, ale to daw-
no temu bywały takie przygody. Byłem 
z listami, ktoś miał imieniny i zostałem 
na dłużej. Ale to tylko u zaufanych ludzi. 
Goszczono mnie w wielu mieszkaniach. 

To trochę jak rodzina, kiedy odwiedzasz 
kogoś ileś lat, wtedy dają ci zjeść, napić 
się, pogadać sobie o wszystkim. Tak na-
prawdę w tej pracy mam to szczęście, 
że nikt mnie nie goni, raczej ja sam sie-
bie gonię.

Zdarzały się podczas pracy jakieś nie-
bezpieczne sytuacje?
Na przykład z psami. Jak zaczynałem to 
myślałem, że będzie gorzej. Ale kiedy cho-
dziłem po ulicy 1 Maja to dogadywałem 
się z chłopakami z bram do tego stopnia, 
że potrafili mi pilnować roweru. Nie było 
tak źle, jak można było sobie wyobrażać. 
Raczej zawsze się czułem bezpiecznie 
w mieście kowarskim.

A jak wygląda Twoja praca dzisiaj? Nie-
którzy powiedzieliby, że wraz z rozwo-
jem Internetu zawód listonosza powi-
nien zanikać.
W sensie papierowym, to mam mniej pra-
cy. Dużo się zmieniło jeśli chodzi o zamó-
wienia internetowe. Zamówień doręcza-
nych jako listy, zwłaszcza zza granicy, 
z Chin, jest znacznie więcej niż kiedyś. 
Kiedyś było listów dużo od ludzi do ludzi, 
teraz listy pochodzą głównie z instytucji 
i są to automatyczne wydruki, albo wła-
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śnie listy-paczki. Odkąd pracuję, mówiło 
się, że po prostu będzie coraz mniej pra-
cy dla listonoszy, ale rachunki za telefon 
czy wydruki bankowe do teraz są genero-
wane. Takich pism przychodzi dużo i nie 
zanosi się na to, żeby zawód listonosza 
miał wymierać.

Na szczęście Internet tobie nie prze-
szkadza, a nawet pomaga. Dzięki niemu 
więcej ludzi może zobaczyć zdjęcia, któ-
re publikujesz na „Zona Kowary”. Skąd 
się wzięły nazwa i pomysł na stronę?
Nazwę wymyślił kolega, Piotrek, z któ-
rym to robimy. Nawiązał do tego uranu 
tutaj oraz zony wykluczenia w Czarno-
bylu. Ciekawie to brzmiało i chcieliśmy, 
żeby były takie skojarzenia.
Z kolegą zaczęliśmy tę stronę robić, żeby 
trochę promować miasto, pokazać, że 
ono nie jest złe. Było to robione pod ką-
tem turystów trochę. Później przekręciło 
się to tak, że nie robimy tego dla promocji 
zewnętrznej, tylko dla naszej wewnętrz-
nej społeczności, żeby pielęgnować na-
sze wspomnienia. Proste zdjęcie kiosku 
może przywołać pamięć o ludziach, któ-
rzy tam pracowali, którzy żyli obok, któ-
rzy kupowali tam gazety. Robimy to po to, 
żeby w mieście zachować wspomnienia.
Na początku wstawialiśmy tam współ-
czesne zdjęcia Kowar, które sami robili-
śmy. To miasto często jest postrzegane 
przez pryzmat innych zdjęć. Zdjęć przed-
stawiających, gdzie leży śmieć czy gdzie 
odpada tynk. Dobrze by było postrzegać 
jednak to miasto także przez inne zdję-
cia. To pomaga społeczności polubić to 
miasto, w którym wszyscy żyjemy. Ak-
tualnie zdjęć współczesnych Kowar jest 
natłok. Można je robić z komórek i z dro-
nów. Nie chcieliśmy tego powielać, więc 
teraz publikujemy głównie zdjęcia archi-
walne. Obecnie jest na stronie około sze-
ściuset zdjęć, ostatnie pochodzą z lat 60. 
i 80. Wiek zdjęcia jest różny, zależy, jaki 
„dawca” się trafi.

No właśnie, skąd macie te wszystkie 
zdjęcia? Prosicie o nie ludzi?
Czasem dostaję od ludzi. Czasem poży-
czam od ludzi, których znam, którzy mi 
zaufają. Skanuję te zdjęcia, właściciele 
opowiadają mi, co tam jest, kto na nich 
jest, potem publikuję je na tej stronie, 
żeby tworzyć taką pamięć o naszej histo-
rii, o naszej społeczności. Przypominam, 
co się wydarzyło. 
Jak od kogoś dostaję zdjęcie, to zawsze 

dziękuję, że mi je pożyczył. Tych osób, od 
których brałem zdjęcia jest wiele, część 
z nich już nie żyje. Często to były zdjęcia 
rodzinne, ale  zgadzali się, żebym publi-
kował.
To były dziesiątki ludzi. Zagadałem z kimś, 
ktoś wyciągał album, mówiłem że mogę 
to opublikować, jeśli tylko się zgodzą. 
Tych osób to bym nie zliczył. Co ważne, 
nigdy nie robiłem tego pod presją, nigdy 
nie namawiałem, za nikim nie chodzi-
łem i nie naciskałem, choć często cieka-
we archiwa są u ludzi, czasem wyrzuca-
ne na śmietnik.
Projekt okazał się chyba sporym sukce-
sem. Ilość polubień jest większa niż na 
oficjalnej stronie miasta Kowary.
Zasięgi nie są naszym celem, choć wia-
domo, że jak patrzy się na cyferkę, to coś 
człowieka dotyka. Niektóre zdjęcia po-
trafią nas zadziwić, bo po kilku dniach 
okazuje się, że docierają nawet do 5 tys.
osób. To jest bardzo dużo, mimo zakła-
dania, że nie każdy zastanawia się nad 
tym zdjęciem dłużej czy je dłużej ogląda. 
Wyobrażając sobie, że pokazujesz takie 
zdjęcie ludziom w wersji papierowej, uzy-
skanie tylu odbiorców jest nie do wyko-
nania, a w Internecie to się dzieje. To jest 
przyjemne.
Najczęściej też publikujemy jedno zdję-
cie. Można by było wrzucić całą serię, 
trzydzieści zdjęć, ktoś by przeklikał i to 
by zniknęło. A tak – jedno zdjęcie, na któ-
re trzeba zwrócić uwagę, z tekstem lub 
opowieścią, a ludzie w komentarzach 
dopowiadają, jakie tam wydarzyły się hi-
storie, jak dane miejsce wyglądało i tak 
dalej.
Staramy się robić to tak jak na początku. 
W tym nie ma komercji, nie ma polityki 
i w tematach staramy się nie poruszać 
konfliktów. To nie jest miejsce do wypo-
minania komuś jego działań w historii. 
Ta strona trzyma taki kurs od 6–7 lat, na-
wet nie pamiętam, kiedy my dokładnie 
to zaczęliśmy.

To sporo ciekawych historii. Czy to wła-
śnie ze swojej pracy i ze starych zdjęć bie-
rzesz inspirację do swoich opowiadań?
Trochę tak. Te zdjęcia często są dla mnie 
inspiracją do pisania krótkich historii 
i opowiadań, które wysyłam do Gaze-
ty Kowarskiej. Mam w pamięci wiele hi-
storyjek, które w połączeniu z motywa-
mi z filmów i wspomnień z dzieciństwa 
tworzą nową historię. Pamiętam klimat 
tamtych lat: postacie, ubiór, zapachy. 

Umieszczam to wszystko w moich histo-
ryjkach. Tak samo w pracy – wielu ludzi 
coś mi opowiadało ze swojego życia, gdy 
u nich gościłem. Zostawiam ich prywatne 
opowieści dla siebie. Klimat tych historii 
jednak cały czas mam w głowie i czasami 
przelewam na papier. To lubię w tej pracy.

Czy ktoś z czytelników mógłby rozpo-
znać, że jest bohaterem jednego z Two-
ich opowiadań, lub przedstawia ono jego 
historię?
Nie. Nigdy. Szanuję to co widziałem, co mi 
ludzie mówili. Jestem dyskretny. Nawet 
jak opowiadam o jakimś zdarzeniu, nie 
mówię kogo ono dotyczyło, tylko traktu-
ję to jako zdarzenie ogólnoludzkie. Przy-
glądam się temu, bo taką mam pracę. 
Widziałem wiele rzeczy, ale nie rozpo-
wiadam tego. Taka trochę tajemnica ko-
respondencji, tylko na żywo. Nie w tym 
rzecz, żeby rozpowiadać o cudzych se-
kretach. Taki jestem, takie mam zasady.

Paweł „Ziomek” będzie jeszcze pisał do 
Gazety Kowarskiej. Zachęcamy do śle-
dzenia jego tekstów na łamach naszej 
gazety oraz odwiedzenia strony Zona 
Kowary na Facebooku, a jeśli macie ja-
kieś stare i ciekawe zdjęcia, przypomnij-
cie sobie o nich, gdy pewnego dnia zapu-
ka do waszych drzwi nasz przyjacielski 
Ziomek Listonosz.

Link do strony Zona Kowary:
https://www.facebook.com/ZonaKowary 

https://www.facebook.com/ZonaKowary
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Kowary Miasto z Kulturą 

...to cykl letnich koncertów odbywa-
jących się w muszli koncertowej oraz 
w przestrzeni miejskiej. Jednym z nich był 
lipcowy koncert Orkiestry Kameralnej  
Klassik Modern „Słynne Walce i Tanga”.

Wakacje 
z Kulturą
Od pierwszego wakacyjnego poniedziałku w Miej-
skim Ośrodku Kultury odbywają się zajęcia dla 
dzieci. W tym roku organizatorzy zaplanowali 
sześć tygodniowych turnusów. Listy uczestników 
były kompletne jeszcze przed rozpoczęciem zajęć.

Trzydziestoosobowe grupy spotykają się od poniedziałku 
do piątku. Każdy dzień przynosi inne atrakcje. Jest czas na 
zabawę, czas na twórczość, są seanse w Kinie za Rogiem. 
Dzieciaki wraz z opiekunkami były już na specjalnych zaję-
ciach i ognisku w Nadleśnictwie Śnieżka, w Pałacowej Ba-
wialni w Parku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska oraz na 
plaży w uroczym miejscu Wyspa.fan w Kowarach.

W pogodny sobotni wieczór przed licznie zgromadzoną, ko-
warską publicznością, wystąpiło kilkunastu filharmoników. Ze-
spół zagrał znane walce i tanga, a prowadząca,  Dominika Łu-
kasiewicz, w ciekawy sposób opowiadała o historii utworów 
i kompozytorach. Orkiestrę poprowadził Roman Samostrokov.
Koncert spotkał się z entuzjastycznym odbiorem, były bisy 
i owacje na stojaco.
To był bardzo udany muzyczny wieczór. Zapraszamy na kolej-
ne koncerty z cyklu Miasto z Kulturą.

Jeleniogórscy filharmonicy na kowarskiej scenie miejskiej

Serdecznie dziękujemy panu Marianowi Piaseckiemu oraz pra-
cownikom Parku Miniatur, panu Jerzemu Jaworskiemu i Nadle-
śnictwu Śnieżka oraz Właścicielom i Pracownikom Wyspa.fun 
za zaproszenie i możliwość dobrej zabawy.

Miejski Ośrodek Kultury oraz uczestnicy Wakacji z Kulturą
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Kowary, ul. Szkolna 2 (budynek MOK)
661 162 812 | 503 537 046

R E K L A M A

Spotkanie 
z polarnikiem 
i jego psami
W sobotę 16 lipca przed Miejskim Ośrod-
kiem Kultury odbyło się spotkanie 
z Krzysztofem Nowakowskim, doświad-
czonym polarnikiem, który ma za sobą 
wiele wypraw polarnych z własnym psim 
zaprzęgiem. Jest też autorem książek 
o Arktyce, wyprawach polarnych i psich 
zaprzęgach. Jedna z nich to podróżni-
cza opowieść pt. „23 kilometr”, druga pt. 
„Lapońska przygoda Mai” to publikacja 
dla dzieci.  
Podczas spotkania można było pooglą-
dać sprzęt używany do wypraw, pogła-
skać psy zaprzęgowe i posłuchać cieka-
wych historii.

Karkonoska 
Rap Stacja
W ramach wakacyjnych wydarzeń z cy-
klu Kowary Miasto z Kulturą w połowie 
lipca odbyła się hip-hopowa impreza Kar-
konoska Rap Stacja. Koncert był owocem 
nawiązania relacji i współpracy jelenio-
górkich raperów i Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Kowarach.
Przed wakacjami zrodził się pomysł na 
zorganizowanie małego hip-hopowe-
go eventu adresowanego do młodzieży. 
Szybko okazało się, że twórców chętnych 
do występu w kowarskiej muszli koncer-
towej, jest wiecej niż planowano.  Ograni-
czenia czasowe sprawiły, że nie wszyscy 
mogli wejść na scenęw lipcu, ale organi-
zatorzy już  planują kolejne wydarzenia. 
Jest koncepcja, by Karkonoska Rap Stacja 
była cyklem wydarzeń związanych z kul-
turą hip-hop.

Grafiki 
Jakubowa
Od 20 maja do końca czerwca można było 
oglądać w galerii Miejskiego Ośrodka Kul-
tury w Kowarach wystawę grafik Jerze-
go Jakubowa.  Zaprezentowano na niej 
ponad 30 prac wykonanych w techni-
ce drzeworytu, które w kowarskiej pra-
cowni mistrza Jerzego powstają od kil-
kudziesięciu lat. Wystawa miała swoja 
premierę w Gorlicach w marcu tego roku, 
w Kowarach pokazywana była w ramach 
obchodów Roku Gielniakowskiego. Je-
rzy Jakubów był jedynym uczniem Józefa 
Gielniaka, jego prace są wysoko cenione 
wśród wielu kolekcjonerów.

Podczas można było posłuchać 
m.in. beatbox-u

Jerzy Jakubów podczas wernisażu

O artyście opowiadał Dariusz Kaliński

Sanie zaprzęgowe Krzysztofa Nowakowskiego
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Ośrodek Wypoczynkowy
29 maja miała miejsce IV edycja Zlotu Klasyków, organizowanego przez grupę  
Jeleniogórskie Klasyki wraz z Muzeum Sentymentów. 

Publiczność miała okazję podziwiać stare, rzadkie, zabytkowe oraz zapisane w świa-
domości każdego fana motoryzacji samochody i motocykle. Impreza rozrosła się na 
wielką skalę, w tym roku poza ulicą 1 Maja przygotowano też miejsce na ulicy Jagiel-
lończyka. Zarezerwowaną przestrzeń zajęło łącznie ponad 250 pojazdów, z czego 190 
zgłoszonych wcześniej i około 60 niezgłoszonych wcześniej uczestników. 

W pierwszym sezonie otwarcia Muzeum Sentymentów grupa entuzjastów motory-
zacji z Bolesławca rzuciła hasło, że spotkają pod Muzeum na swoje zakończenie se-
zonu. Zebrało się około 70 pojazdów, było to fajne i spontaniczne wydarzenie. Póź-
niej na kanwie tego spotkania postanowiono zrobić pierwszy Zlot Klasyków w 2019 
roku już w Kowarach na starówce. Zajęła się tym już grupa z Jeleniej Góry, Jelenio-
górskie Klasyki, wraz z Muzeum Sentymentów. Na pierwszą edycję zebrało się oko-
ło 150 pojazdów. Zlot stał się imprezą cykliczną i odbywa się od tamtej pory co roku.

Dziękuję przede wszystkim Jeleniogórskim Klasykom za współorganizację Zlotu, 
bez nich i bez kilkudziesięciu wolontariuszy nic by się nie odbyło. Dziękuję Miastu 
Kowary i panu Andrzejowi Weinke za pomoc w załatwieniu formalności, chociażby 
w zamknięciu ulicy Jagiellończyka, no i serdecznie dziękuję też sponsorom, którzy 
ufundowali nagrody dla gości.

Andrzej Olszewski, Muzeum Sentymentów

Spotkanie w Sokołowsku było interesu-
jącym przeglądem interdyscyplinarnych 
postaw artystycznych, przenikających 
w przestrzeń nieskrępowanej prowokacji 
wobec wartości, tradycji, kultury i natury. 

To wydarzenie trwało od 30 czerwca do 
7 lipca i zostało zorganizowane przez Za-
rząd Okręgu Związku Polskich Artystów 
Plastyków we Wrocławiu wraz z Fundacją 
Sztuki Współczesnej In Situ w Sokołowsku. 
Głównym założeniem pleneru była reflek-
sja i działanie w naturalnym środowisku: 
Happening, Asamblaż, Land Art, Sztuka Zie-
mi. W trakcie pleneru każdy artysta doko-
nał autoprezentacji dorobku w celu stwo-
rzenia platformy wymiany doświadczeń 
artystycznych oraz szerszego poznania ar-
tystycznych motywów twórców. Powstałe 
w ramach wydarzenia prace artyści pozo-
stawili  w Kolekcji Fundacji.

Uczestnikami zdarzenia byli artyści 
o ugruntowanej postawie twórczej i zna-
czącym dorobku artystycznym: Barbara 
Jankowska John, Agnieszka Kopeć, Kata-
rzyna Kulpa, Jolanta Nitka, Jerzy Jakubów, 
Mariusz Mikołajek, Krzysztof Makowski, 
Tomasz Chołuj, Michał Pietrzak. Łączy ich 
wspólne postrzeganie natury jako pola 
działania, ale różnią metody artystycznej 
kreacji. Komisarzem pleneru był prof. Alek-
sander Marek Zyśko.

Jerzy Jakubów

Czwarty Zlot Klasyków w Kowarach

Plener 
Sokołowsko 2022

Street Art XX wieku
Kilka lat temu w warszawskim przejściu 
podziemnym na Placu na Rozdrożu w wy-
niku prac remontowych odkryto na ścia-
nach zabytkowe graffiti z lat osiemdzie-
siątych. Konserwator zabytków planował 
je zabezpieczyć, jednak znaleziska zostały 
potraktowane przez kogoś jako akt wan-
dalizmu i zostały zmyte. 

Street art przez wielu ludzi wciąż jest nie-
doceniany, a nawet stygmatyzowany. Malun-
ki naścienne są często traktowane jako wan-
dalizm, a przecież sztuka uliczna jest cennym 
barometrem nastrojów społecznych. W celu 
walki ze stygmatyzacją street artu i upamięt-
nienia zmazanych parę lat temu dzieł, człon-
kowie społecznej inicjatywy JesteśMY przy 
współpracy z  Zarządem  Dróg Miejskich, Mu-
zeum Sztuki Nowoczesnej, Grupą JWP oraz 
Uniwersytetem SWPS postanowili zorgani-

zować wystawę „Głosem Podziemia” inspi-
rowaną graffiti z lat osiemdziesiątych. Przez 
cztery dni w przejściu malowało 15 artystów, 
w tym działacze z grupy Remonty Warsza-
wa. Pomalowane przejście zostało otwarte 
w piątek 15 lipca podczas wernisażu spon-
sorowanego przez takie firmy jak: Galeria 
Koloru, Garage, Welsom, JackobTastes, Pysz-
nogłówka, czy Royalapple. W trakcie wyda-
rzenia uczestnicy mieli okazję podziwiać 
graffiti stworzone przez artystów, a także 
na żywo zobaczyć, jak odbija się szablony 
na ścianach. Prezentację robienia szablo-
nów prowadził Dariusz Paczkowski – cenio-
ny streetartowiec, współtwórca muralu na 
ścianie kowarskiej muszli koncertowej. Da-
rek razem z kolegami z Towarzystwa Mala-
rzy Pokojowych opowiadali także o swoich 
wspomnieniach z tworzenia sztuki ulicznej 
w ubiegłym wieku i pokazywali zdjęcia swo-
jego graffiti z prywatnego archiwum. 

Dominika Perłowska

JesteśMY to społeczna inicjatywa współtworzo-
na przez Mirellę Murawską Nikodema Jakubow-
skiego oraz kowarzankę: Dominikę Perłowską. 
Działania grupy można śledzić na Facebooku i na 
Instagramie @jestes_my.
Facebook: 
https://www.facebook.com/jestesmyart
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Ośrodek Wypoczynkowy Platan to idealne miej-
sce 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 m2, 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, basen)
• 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

Ośrodek Wypoczynkowy

Platan
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KRONIKA 
SMK

Kwiecień 2022 r.
Zaczęliśmy przygotowania do obchodów 
„Roku Gielniakowskiego”. Do końca mie-
siąca została przygotowana wystawa po-
święcona Józefowi Gielniakowi. Jej wer-
nisaż odbędzie się 8 lipca.
Kwiecień, to także następny duży rachu-
nek za ogrzewanie gazowe. Trochę może 
mniejszy jak poprzedni, ale też było cieplej.

Maj 2022 r.
Przygotowaliśmy nasze muzeum do od-
wiedzin turystów. W czasie Majówki było 
trochę zwiedzających.

17 czerwca 2022 r.
Odwiedzili nas nasi przyjaciele z Schönau-
-Berzdorf. Nie widzieliśmy się całe dwa 
lata. Tym razem celem zwiedzania były 
Kowary. Pokazaliśmy im Kowarski Ra-
tusz, Starówkę, Park Miniatur, Wyspę 
i kompleks szpitalny Bukowiec, Wyso-
ka Łąka. Oczywiście nie omieszkaliśmy 
pochwalić się naszym Domem Tradycji, 
bo przecież przez te dwa lata wiele się tu 
zmieniło. Bardzo mile spędziliśmy dzień. 
Nasi niemieccy przyjaciele przywieźli w da-
rze cenne eksponaty do naszego Mini-
-Muzeum Piwowarstwa.

22 czerwca 2022 r.
Odbyło się Walne Zgromadzenie SMK. 
W planach wakacyjnych mamy jak co 
roku porządki przy pomniku na Viktorii.

8 lipca 2022 r.
W Domu Tradycji odbył się wernisaż wy-
stawy reprodukcji prac Józefa Gielniaka. 
W ten sposób chcieliśmy wpisać się w ob-
chody „Roku Gielniakowskiego”. Przed 
tym wydarzeniem zapaliliśmy znicz na 
jego grobie. Wernisaż rozpoczął się od-
czytaniem fragmentów listów Józefa Giel-
niaka i Anny Zelenay – poetki z Kłodzka. 
Ich listy miały bardzo osobisty charakter, 
przybliżyły nam uczucia i rozterki dwojga 
artystów, ludzi bardzo wrażliwych, obar-
czonych cierpieniem związanym z cho-
robą. Gruźlica była nieodłącznym ele-
mentem ich życia, ograniczała im świat, 

możliwości poruszania się i pracy a jed-
nak , mimo choroby potrafili cieszyć się 
życiem i tworzyć ponadczasowe prace.
Byli przyjaciółmi na odległość, nie dane 
im było spotykać się a jednak więzi inte-
lektualne pozostawały bardzo silne.
To spotkanie (poprzez listy) z Józefem 
Gielniakiem było dla nas, uczestników 
wernisażu, jak sądzę, ważną refleksją na 
temat życia i twórczości wybitnego gra-
fika. W atmosferę tamtych czasów wpro-
wadziła nas Anna Burdach. Listy czyta-
li Barbara Krygowska i Janusz Tymiński. 
Następnie udaliśmy się wszyscy by podzi-
wiać prace Józefa Gielniaka, towarzyszył 
nam jazz, który ich autor tak uwielbiał. 
W tym dniu mogliśmy także pokazać na-
sze nowe drzwi, a właściwie ich druga 
stronę. Autorka „makowych drzwi” – Ewa 
Wojciechowska-Gawor pomalowała nam 
pięknie ich drugą stronę. 

Gabriela Kolaszt

Walne zebranie SMK

Nowe drzwi

Wernisaż wystawy prac Józefa Gielniaka

Wernisaż wystawy prac Józefa Gielniaka

Wizyta na grobie Józefa Gielniaka
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Wizyta przyjaciół 
z Schönau-Berzdorf

3
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70-lecie ZSO 
w Kowarach

1 października 1951 roku pierwsi uczniowie rozpoczęli swoją 
przygodę z edukacją w szkole przy ulicy Szkolnej 1. Budynek 
jest jedynym przeznaczonym na cele dydaktyczne w naszym 

mieście. Minęło 70 lat od tego momentu, więc warto przybliżyć 
historię placówki. Zapraszam na czwartą część kilkuodcinkowe-
go cyklu opowiadającego o wydarzeniach związanych z rocznicą. 

Lata dziewięćdziesiąte i początek nowego wieku

4 czerwca 1989 odbyły się historyczne wybory do polskiego sej-
mu, jeszcze nie do końca demokratyczne (kontraktowe wybory 
zapewniały komunistycznej rządzącej partii 65% miejsc w sej-
mie). Uważa się umownie, że wtedy „komuna upadła” (dziś wie-
my, że na cztery łapy). Polska rozpoczęła czas transformacji. 
W związku z tym początek lat dziewięćdziesiątych w Kowarach 
był trudny. Liceum Ogólnokształcące po cichu wymazało swo-
jego patrona. Ówczesny dyrektor pan Zbyszko Brudniak dyplo-
matycznie pozwolił swoim nauczycielom nie wpisywać imienia 
patrona na świadectwach. Imię Janka Krasickiego zniknęło z na-
zwy szkoły i pieczątek. Tymczasem liczba uczących się w ogólnia-
ku stopniowo rosła i w 1991 roku otworzono dwie klasy pierwsze. 

rok 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

liczba 
absol-
wentów

34 33 34 30 51 51 46 57 44 60

Na początku lat 90. szkoła nawiązała współpracę z nider-
landzkim miastem Assen. W 1992 roku młodzież po raz pierw-
szy gościła uczniów, a rok później pojechała do kraju tulipanów. 
W tamtych czasach była to niezwykła podróż dopiero co otwie-
rającego się dla nas Zachodu. 

Obowiązkowy dotychczas język rosyjski był powoli wypierany 
przez język angielski. Proces utrudniał brak wykwalifikowanej 
kadry. Dopiero w 1996 język angielski na stałe zagościł w mu-
rach szkoły. W 2000 roku maturzyści zdawali ostatni raz język 
naszych dawnych „przyjaciół i sojuszników”.

W 1999 roku powstał teatr „Bez Nazwy”, choć pierwsze sce-
niczne występy grupy teatralnej kroniki odnotowują już w 1996 
roku. Przez teatr przewijały się kolejni uczniowie-aktorzy. Pre-
miery odbywały się corocznie i co więcej spektakle są prezento-
wane nie tylko dla uczniów ZSO, ale również dla młodzieży ze 
szkół podstawowych oraz mieszkańców. Obecnie teatr prowadzi 
pan Adam Walesiak.

Wraz ze zmianami politycznymi nastąpiła rewolucja w oświa-
cie. 1 września 1999 otworzono aż 6 klas pierwszych gimnazjum. 
W sumie w ZSO w Kowarach funkcjonowały wtedy 4 różne szko-
ły: Liceum Ogólnokształcące, Liceum dla Pracujących, nowo po-
wstałe gimnazjum i wygasająca Szkoła Podstawowa nr 4. 

W 2001 roku nowym, trzynastym dyrektorem (na kolejne 13 lat) 
została pani Grażyna Krakowiak, która na swoim stanowisku 
była najdłużej pracującym dyrektorem. Za jej kadencji doszło do 
wielu remontów szkoły m.in. wymieniono cały dach, wszystkie 
okna, instalację elektryczną, system ogrzewania. Do szczęścia 
zabrakło tylko remontu elewacji.

W tym samym roku przeprowadzono tzw. nową maturę, 
a 29 września 2001 zorganizowano uroczystość 50-lecia szkoły 
z licznymi wystawami, poczęstunkiem i hucznym balem absol-
wentów w sali widowiskowej w domu kultury. 

Szkoła rozrosła się do takich rozmiarów, że trzeba było wynaj-
mować 3 sale lekcyjne w pobliskim MOK-u. Łącznie w 2002 roku 
w szkole uczyło się 25 klas. Trzeba pamiętać, że lekcje języków 
obcych odbywały się w grupach językowych, co zwiększało licz-
bę potrzebnych gabinetów.

rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

liczba 
absol-
wentów

56 61 48 58 51 72 60 47 66 38

Od 2002 roku w ZSO nieprzerwanie działa sztab Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy, który koordynuje pracę wolontariu-
szy i organizuje miejską imprezę w dniu kwesty. Niekwestionowa-
ną liderką i szefową sztabu od niemal 20 lat jest Anna Szablicka. 

Przez 7 lat od 2004 w szkole gościliśmy studentów ze wszyst-
kich kontynentów w ramach projektu PEACE – lekcja toleran-
cji (najbardziej egzotyczne kraje to: Armenia, Meksyk, Male-
zja, Kenia, Pakistan czy Peru). Zajęcia odbywały się w języku 

Studniówka 1995
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angielskim. Podczas warsztatów uczniowie poznawali obyczaje 
i tradycje gości oraz mieli okazję obcować z żywym językiem an-
gielskim. W ten sposób uczynili się tolerancji i otwartości na nie-
znany dotąd świat. 

Duża liczba uczniów w szkole przekuła się też w jakość. W 2007 
roku Alisa Mościcka zajęła II miejsce w ogólnopolskiej Olimpia-
dzie Języka Rosyjskiego, a w 2009 Mateusz Ziemkiewicz zajął 
II miejsce w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego. Te suk-
cesy, dobre wyniki maturalne, wykwalifikowana kadra, aktyw-
ność młodzieży oraz inne kryteria wywindowały kowarski ogól-
niak na ósme miejsce najlepszych liceów na Dolnym Śląsku oraz 
na 102. miejsce w Polsce na 2600 szkół biorących udział w plebi-
scycie organizowanym przez prestiżowy portal perspektywy.pl. 
Aż trudno w to uwierzyć, ale wyprzedziliśmy renomowane licea 
w Jeleniej Górze. 

Wraz z otwarciem granic rozpoczęły się wyjazdy za granicę. 
W 2000 roku odbyła się pierwsza wyprawa do Paryża, później 
do Rzymu, a potem rozpoczęły się zielone szkoły na Lazurowym 
Wybrzeżu. Nie zaniedbywano wycieczek krajowych do Warsza-
wy, Krakowa, Trójmiasta oraz niemal corocznie do Zakopanego, 
aby poznawać Tatry. Nauczyciele języków obcych od 2007 roku 
organizowali warsztaty językowe w Niemczech (Goerlitz, Dre-
zno i Berlin). Dodatkowo szkoła zaczęła regularnie organizować 
wyjazdy na Dolnośląski Festiwal Nauki do Wrocławia. 

W końcu zdecydowano się na nowego patrona. 12 września 
2007 odbyła się uroczysta ceremonia nadania szkole imienia 
Stanisława Lema – słynnego pisarza, futurologa i filozofa, naj-
popularniejszego pisarza polskiego na świecie w dwudziestym 
wieku. Jego książki przetłumaczono na 40 języków, a sprzedano 
w nakładzie ponad 40 milionów. Dokładnie rok później również 
12 września (urodziny Patrona) szkole nadano dwa sztandary 
dla Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum. 

Oprócz pozytywnych zjawisk wraz z utworzeniem gimnazjum 
pojawiły się niestety problemy wychowawcze. ZSO przestał być 
postrzegany w lokalnym społeczeństwie jako szkoła dla dobrych 
uczniów. Reforma oświaty zubożyła szkoły podstawowe o dwie 
klasy (siódmą i ósmą), a gimnazjum zostało jedyną szkołą gro-
madzących uczniów w wieku 13–16 lat. Uczniowie z jednego 
rocznika z całego miasta gromadzili się w jednym gmachu. Dla 
przykładu w 2002 i 2003 roku liczba absolwentów ze świadec-

twem z czerwonym paskiem przekraczała 40 osób, jednocześnie 
liczba uczniów nieradzących sobie z bardzo rozbudowaną pod-
stawą programową była też spora. Niestety, zdarzały się sytu-
acje (w całej historii szkoły 2 przypadki), że uczeń nie mógł speł-
nić kryteriów koniecznych na ocenę pozytywną przez 5 kolejnych 
lat, co znaczy, że blisko 18-letni młody mężczyzna z tatuażami 
z „przeszłością” chodził do klasy z 13-letnimi uczniami klasy 
pierwszej. I nie było żadnego przepisu prawnego chroniącego 
przed takimi sytuacjami. Dodatkowo trzeba dodać, że młodzież 
w wieku gimnazjalnym przeżywała burzę hormonalną związaną 
z okresem dojrzewania i nierzadko buntowała się przeciw zasta-
nemu porządkowi świata. To niestety rzutowało na narastającą 
negatywną opinię o ZSO. 

Gdy jednakże patrzy się z perspektywy czasu na to, co się działo 
w budynku przy ulicy Szkolnej 1 w latach 90. i w pierwszym dzie-
sięcioleciu XXI wieku nie można uogólnić, że był to zły czas. Licz-
ne sukcesy w zawodach sportowych, szkolny teatr, wyjazdy krajowe 
i zagraniczne, warsztaty i wiele, wiele innych aktywności zapisały się 
złotymi zgłoskami w historii zarówno szkoły, jak i miasta. 

W następnym numerze przeczytają państwo już ostatnią część 
historii ZSO. 

Grzegorz Schmidt

Klasa maturalna 1992
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Drugi dzień pobytu w Pekinie rozpoczynamy od 

zwiedzania słynnego Placu Niebiańskiego Spo-

koju, zwanego również Placem Tiananmen. Na-

zwa placu wywodzi się od przylegającej od pół-

nocy Bramy Niebiańskiego Spokoju, prowadzącej 

do Zakazanego Miasta. Podobnie jak Świątynia 

Nieba, Plac i Brama Niebiańskiego Spokoju oraz 

Pałac Cesarski powstały za panowania cesarza 

Yongle (1403–1424) z dynastii Ming. Za panowa-

nia dynastii Ming i Qing tędy przebiegała „święta 

droga”, łącząca Zakazane Miasto z Kompleksem 

Świątyni Nieba. Obok drogi mieściły się siedziby 

urzędów cesarskich. W późniejszy czasie plac zo-

stał znacznie rozbudowany, do prostokąta o wy-

miarach 300 x 800 m. Obecnie jest największym 

publicznym placem na świecie.

Pekin – Plac Niebiańskiego Spokoju 
(Plac Tiananmen), Brama Qianmen

Wejście na plac jest silnie strzeżone. Przed wej-

ściem na plac zostaliśmy poddani szczegółowej 

kontroli osobistej. Po przekroczeniu bramki kon-

trolnej ukazuje się olbrzymia przestrzeń, na której, 

w centralnym miejscu, stoi biały obelisk o wyso-

kości 38 metrów, stanowiący Pomnik Bohaterów 

Ludu. Obelisk zawiera płaskorzeźby, przedstawia-

jące najważniejsze współczesne wydarzenia Chin. 

Pomnik został odsłonięty 1 maja 1958 roku. Tuż 

obok pomnika, na wysokim maszcie, powiewa fla-

ga Chińskiej Republiki Ludowej, która codzien-

nie o wschodzie słońca uroczyście wciągana jest 

na maszt.

Przeciwwagą do Bramy Niebiańskiego Spokoju jest 

Brama Przednia – Qianmen, zamykająca plac od 

południowej strony. Nieopodal Bramy Przedniej 

w 1977 roku wzniesiono mauzoleum na cześć wie-

loletniego przywódcy Komunistycznej Partii Chin, 

pierwszego przewodniczącego Chińskiej Republiki 

Ludowej Mao Zedonga (Mao-Tse-tunga).

W 1959 roku, w dziesiątą rocznicę proklamowa-

nia Chińskiej Republiki Ludowej, po zachodniej 

stronie placu powstała Wielka Hala Ludowa, po-

tocznie zwana parlamentem. Gmach o powierzch-

ni 171 tys. m2 może pomieścić równocześnie około 

40 tys. osób. Znana nam, z transmisji telewizyj-

nych obrad Ogólnochińskiego Zgromadzenia 

Przedstawicieli Ludowych, główna sala wraz roz-

ległą sceną może pomieścić około 10 tys. osób. Po 

wschodniej stronie placu, o podobnej architektu-

rze, widnieje gmach Chińskiego Muzeum Naro-

dowego.

Pekin – Plac Niebiańskiego Spokoju (Tiananmen)

Na Placu Niebiańskiego Spokoju odbywają się 

uroczystości państwowe i spontaniczne mani-

festacje. Brama Niebiańskiego Spokoju, na któ-

rej widnieje wielki portret Mao Zedonga, pełni 

funkcję trybuny honorowej. Tutaj 1 października 

1949 roku Mao Zedong proklamował powstanie 

Chińskiej Republiki Ludowej. Na placu odbywają 

się centralne uroczystości obchodów 1 Maja oraz 

proklamowania ChRL. W wyniku rozgrywek poli-

tycznych w latach 1966–1976 tu odbywały się wiel-

kie zgromadzenia czerwonogwardzistów (hun-

wejbinów) w ramach tzw. Rewolucji Kulturalnej. 

Wydarzenia Rewolucji Kulturalnej znalazły swój 

finał w kwietniu 1976 roku. Uroczystości związa-

ne ze śmiercią Zhou Enlaia przekształciły w ma-

sowe demonstracje skierowane przeciwko inicjato-

rom Rewolucji Kulturalnej, tzw. bandzie czworga. 

Najkrwawsze wydarzenia miały miejsce 4 czerwca 

1989 r. Podczas gdy w Polsce odbywały się pierw-

sze częściowo wolne wybory do Sejmu i Senatu, 

na Placu Tiananmen i w jego otoczeniu krwawo 

rozprawiono się z demonstrantami, żądających re-

form politycznych i ekonomicznych.

Pekin – Brama Niebiańskiego Spokoju

Opuszczamy Plac Tiananmen. Na kamiennym 

mostku robimy pamiątkowe zdjęcie na tle Bramy 

Niebiańskiego Spokoju i wielkiego portretu Mao.

Brama Niebiańskiego Spokoju wraz z przylegają-

cymi do niej murami prowadziła do Miasta Ce-

sarskiego, wewnątrz którego, na obszarze 960 m 

długości i 760 m szerokości, mieścił się Pałacu Ce-

sarski, zwany Zakazanym Miastem. Pałac Cesar-

ski otoczony jest murem obronnym o wysokości 

10 metrów oraz fosą zalaną wodą o szerokości 52 

metrów. Mieściło się tu około 800 pałaców i in-

nych mniejszych pawilonów. Według legendy pa-

łac liczył 9999 i ½ pokoi, gdyż pałac o 10 tys. pokoi 

zarezerwowany był wyłącznie dla Boga. Budynki 

Pałacu Cesarskiego, o drewnianej konstrukcji słu-

powo-ramowej stawiano na ziemnym lub kamien-

nym podwyższeniu. Ściany i kolumny były bogato 

ozdobione. Dominował szczęśliwy dla Chińczy-

ków kolor czerwony. Wieńczono je charaktery-

stycznym ciężkim dachem, z wysuniętymi szero-

kimi okapami, pokrytym glazurowaną dachówką 

o kolorze zółto-złotym. Ten kolor dachów był za-

strzeżony wyłącznie dla obiektów cesarskich. Na 

wysuniętych okapach umieszczano strażników 

dachu w postaci drobnych figur: smoków, lwów, 

itp., które miały odstraszać złe duchy.

Budowa Pałacu Cesarskiego (1406–1420) zwią-

zana była z przeniesieniem w 1403 roku przez ce-

sarza Yongle stolicy kraju z Nankin do Pekinu. 

Koniec władzy cesarskiej nastąpił w 1912 roku 

w wyniku powstania w Wuchang, które doprowa-

dziło do obalenia panowania cesarza Xuantong 

(Pu Yi) z dynastii Qing i proklamowania Repu-

bliki Chińskiej. W Pałacu Cesarskim sprawowało 

władzę 24 cesarzy. Losy ostatniego cesarza Chin 

zostały doskonale przedstawiony w filmie z 1987 

roku w reżyserii Bernarda Bertolucciego pt. Ostat-

ni cesarz.

Pekin – Pałac Cesarski, Brama Południowa 
(Wumen)

Po przekroczeniu Bramy Niebiańskiego Spoko-

ju wkraczamy na obszerny dziedziniec poprze-

dzający Bramę Południową (Wumen), stanowią-

cą główne wejście do Pałacu Cesarskiego. Brama 
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Południowa zawiera trzy wejścia i jest najwyższą 

bramą Pałacu Cesarskiego. Środkowe wejście było 

zastrzeżone wyłącznie dla cesarza. Zbudowana 

jest w kształcie pawilonu o pięciu wieżach. Z bal-

konu tej bramy cesarz dokonywał przeglądu wojsk 

udających się na wyprawy wojenne. Do bocznych 

skrzydeł Bramy Południowej przylega kanał wod-

ny, otaczający Pałac Cesarski.

Pekin – Pałac Cesarski, marmurowe mostki 
na Rzece Złotej Wody. W głębi Brama Najwyższej
Harmonii (Taihemen).

Za Bramą Południową ukazuje się obszerny bru-

kowany dziedziniec zewnętrzny pałacu. Wzdłuż 

dziedzińca, z zachodu na wschód, przepływa Rze-

ka Złotej Wody (Jinshuibe), przez którą przerzuco-

nych jest pięć marmurowych mostków z ozdobio-

nymi marmurowymi latarniami, symbolizującymi 

cnoty konfucjańskie.

Pekin – Pałac Cesarski, Brama Najwyższej 
Harmonii (Taihemen)

Po przejściu Rzeki Złotej Wody na kamien-

nej podbudowie ukazuje się półotwarty pawilon, 

zwany Bramą Najwyższej Harmonii (Taihemen), 

strzeżony przed złymi duchami przez dwa odla-

ne w brązie chińskie lwy, symbolizujące siłę i po-

tęgę. Znajdująca się pod łapą perła symbolizuje 

mądrość. Dach bramy oraz bogato zdobiony ka-

setonowy plafon opiera się na czterdziestu drew-

nianych kolumnach.

Pekin – Pałac Cesarski

W wielu miejscach pałacu widnieją wizerunki smo-

ków i feniksów, które symbolizowały odpowiednio 

cesarza (yang) i cesarzową (yin).

Pekin – Pałac Cesarski, Pawilon Najwyższej 
Harmonii (Taihedian)

Brama Najwyższej Harmonii prowadzi do najważ-

niejszego placu ceremonialnego, mogącego pomie-

ścić około 90 tys. osób. Bezpośrednio za wielkim 

placem ceremonialnym mieszczą się trzy główne 

pawilony ceremonialne. Wszystkie zostały posado-

wione na trójstopniowych tarasach ziemnych, obło-

żonych białym kamieniem. Tarasy zostały zabezpie-

czone balustradami z białego marmuru.

Pierwszy, o nazwie Pawilon Najwyższej Harmo-

nii (Taihedian), o powierzchni 2377 m2 i wysoko-

ści 35 m, był najwyższym i największym drewnia-

nym budynkiem w Chinach, gdyż obowiązywała 

zasada, że żaden budynek w cesarstwie chińskim 

nie może być wyższy od Pałacu Cesarskiego.

Do pawilonu prowadzą potrójne schody. Schody 

środkowe, wyłożone marmurowymi płaskorzeź-

bami smoków, były przeznaczone wyłącznie dla 

„Syna Niebios”, którego ośmiu eunuchów przeno-

siło w lektyce nad schodami.

W środku pawilonu, na podwyższeniu o siedmiu 

schodkach, znajduje się tzw. Tron Smoka. Na tym 

tronie cesarz podejmował swoich poddanych oraz 

gości uczestniczących w obrzędach ceremonial-

nych. Tu odbywały się najważniejsze uroczysto-

ści państwowe, min.: koronacje cesarzy, obchody 

chińskiego Nowego Roku, obchody urodzin cesa-

rza. Jedną z najważniejszych ostatnich ceremonii, 

która miała miejsce w 1908 r., była koronacja dwu-

letniego cesarza Xuantonga.

W bocznych pawilonach pracowali cesarscy 

urzędnicy.

Następnym obiektem jest Pawilon Środkowej Har-

monii (Zhonghedin). W tym pawilonie cesarz od-

bywał spotkania z własnym potomstwem, przyj-

mował gości zagranicznych, przygotowywał się do 

uroczystości ceremonialnych, jakie miały miejsce 

w Pawilonie Najwyższej Harmonii. Do powinno-

ści cesarza należało sprawdzanie ziarna przed wy-

siewami.

Ostatnim obiektem ceremonialnym jest Pawilon 

Zachowania Harmonii (Baohedian). Służył do 

oficjalnych uczt i egzaminów kandydatów do peł-

nienia ważnych stanowisk w cesarstwie, które od-

bywały się w obecności cesarza.

Pekin – Zakazane Miasto, wnętrze 
Pałacu Cesarskiego

Przez Bramę Niebiańskiej Czystości przechodzi-

my do trzech prywatnych pawilonów cesarskich. 

W pierwszym pawilonie, o nazwie Pałacu Niebiań-

skiej Czystości, w okresie dynastii Ming i częścio-

wo dynastii Qing, mieszkali cesarze. Cesarzowe 

mieszkały w Pałacu Ziemskiego Spokoju. Cesarz 

miał obowiązek towarzyszyć żonie przez pierwsze 

trzy noce małżeństwa oraz pierwszą noc nowego 

roku chińskiego. W pozostałe noce cesarz miał do 

dyspozycji liczne grono nałożnic. I tak w okresie 

dynastii Ming utrzymywano około 10 tys. nałoż-

nic. Aby nie było żadnych podejrzeń co do wia-

rygodności potomstwa, komnaty cesarza były 

obsługiwane wyłącznie przez liczne grono eunu-

chów. Dobór towarzyszki nocy był dokonywa-

ny na podstawie losowania. Wybrankę, owiniętą 

w żółtą tkaninę, do sypialni cesarza przynosił na 

plecach zaufany eunuch. Sypialni było kilka. Tyl-

ko zaufany eunucha wiedział, w którym łożu śpi 

cesarz. Z uwagi na istniejący zwyczaj krępowania 

stóp kobieta nie była w stanie poruszać się na wła-

snych nogach. 

Pekin, Park Jingshan – Pawilon Wiecznej Wiosny

Po przekroczeniu północnej bramy Zakazanego 

Miasta (Shenwumen) udajemy się do cesarskie-

go parku Jingshan. Sztuczne wzgórza tego parku, 

o wysokości 48 m, zostało usypane z ziemi wydo-

bytej podczas kopania fosy otaczającej Zakaza-

ne Miasto. Za panowania cesarza Qianlonga na 

szczycie wzgórza wybudowano pięć pawilonów. 

Największy z nich nosi nazwę Pawilonu Wiecz-

nej Wiosny (Wanchunting). Park pełnił funkcję 

prywatnego miejsca odpoczynku chińskich cesa-

rzy. Dla publiczności został udostępniony w 1928 

roku.

Mieczysław Ławer
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FESTIWAL SZTUKI 
WŁÓKNA – NAJSTARSZY, 
JEDYNY W POLSCE

Jesienny festiwal 
z motywem muzycznym

8

Ziemia rodząca ciszę 
w barwach odchodzącego lata 

czeka na jesienne zachwyty 
artystów babiego lata

epw

Festiwal w 2007 roku był zorganizowa-
ny po raz 34. – cyfra ta, nie wskazywa-
ła na uroczystość jubileuszową, a mimo 
to, po raz pierwszy artyści byli objęci ho-
norowym patronatem Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, pana Kazi-
mierza Michała Ujazdowskiego. W Ko-
warach spotkało się 32 artystów sztuki 
włókna z Polski, Czech, Niemiec i Ukra-
iny. Pierwsze chwile w klimacie kowar-
skim, spędzane są zazwyczaj w ratuszu 
na proszonej wizycie u burmistrza mia-
sta. Wówczas przywitał artystów pan Mi-
rosław Górecki, który rozpoczynał dłu-
goletnią kadencję na tym zaszczytnym 
i niełatwym stanowisku. Jego osobista 
aparycja i powitalne słowa, wznieciły za-
ufanie i obustronne miłe kontakty. Artyści 
doceniali obecność burmistrza na werni-
sażach, pokazach czy zwykłych między-
ludzkich rozmowach.

Informacja o festiwalowym sympozjum 
była podana w Nowinach Jeleniogórskich 
Nr 38 z 18 września 2007 roku. M. Poto-
czek-Pełczyńska pisała: Kowarskie warsz-
taty są w tej chwili jedynym miejscem w Pol-
sce, gdzie na plenerze mogą się spotkać 
artyści pracujący z osnową i wątkiem. Im-
preza nie kończy się z chwilą zakończenia 
pleneru. Wystawy indywidualnych artystów 
w Kowarach, Kamiennej Górze, Karpaczu, 
i Jeleniej Górze, a przede wszystkim ta ka-
miennogórska poplenerowa ekspozycja, po-
zwalają zapraszać artystów i widzów na je-
sienny festiwal sztuki włókna u podnóża 
Karkonoszy. […] Prace pokazane w mu-

zeum wykonane są głównie z materiału, 
w który artystów zaopatrują sponsorzy: weł-
ny 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 praw-
dziwych sponsorów. Byli, Są i Będą – Ar-
tyści).

Rok 2007 był ustanowiony przez Sejm 
RP – Rokiem Karola Szymanowskiego. 
Artyści sztuki włókna postanowili swoimi 
pracami upamiętnić twórczość polskie-
go kompozytora. Przyjęto temat wspól-
nej wystawy: „Impulsy ze świata muzyki”. 
W trakcie dwutygodniowego pobytu na 
sympozjum powstało wiele prac inspiro-
wanych muzyką Karola Szymanowskiego. 
Efekty tych działań były prezentowane na 
wystawie finisażowej w Miejskim Ośrod-
ku Kultury w Kowarach. W Gazecie Ko-
warskiej nr 6/2007 zapisano: Jak na Mię-
dzynarodowe Sympozjum przystało otwarcie 
wystawy „Impulsy ze świata muzycznego” 
było bardzo uroczyste – wystąpienia przyby-
łych gości, gratulacje, kwiaty i symboliczna 
lampka wina. Swoje prace wystawiło w tym 
roku ponad trzydziestu twórców z kraju i za-
granicy. 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 spe-
cjalnego znawstwa można dostrzec akcen-
ty nawiązujące do świata dźwięków – ikony 
nut i instrumentów muzycznych pojawiające 
się w kompozycjach, instalacje przywołujące 
skojarzenie z pięciolinią czy rysunki przed-
stawiające śpiewające anioły. Wiadomo jed-
nak, że inspiracja artysty nie objawia się tyl-
ko ilustrowaniem jej źródła – można więc 

przypuszczać, że w każdym prezentowanym 
dziele zamknięta jest muzyka.

Muzykolog prof. Marek Dyżewski za-
proszony na Sympozjum przybliżył ar-
tystom problematykę twórczości Szy-
manowskiego, nowoczesnej w wyrazie, 
niełatwej w odbiorze, lecz o dużym ła-
dunku emocjonalnym, z akcentami ro-
dzimych pierwiastków. Efekty przemyśleń 
twórców tkaniny były oceniane w 2008 
roku na międzynarodowej wystawie w Mu-
zeum 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, MOK, od lewej: Gertraude Seidel (D), M. Teresa 
Chojnacka, Marta Tokar (UA), Jadwiga Leśkiewicz-Zgieb, 
Eva Damborska, Krystyna Jatkiewicz, Olga Nemchenko

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 Bibrowicz-
Sikorska, 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, 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: Olga (Nemchenko) Gruszka, 
prof. Ewa M. Poradowska-Werszler ze swoimi 
studentkami, Agnieszka (Fleran) Godszling

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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Oglądając albumy, wspominałyśmy mi-
nione lata – spotkania, kiermasz, to wła-
śnie p. Krzysia namówiła mnie do wstąpie-
nia do Stowarzyszenia Miłośników Kowar, 
na pierwszej „Majówce” zorganizowanej 
przez SMK wystawiałam „Liściaki”.

Oglądałyśmy też zdjęcia z Zamku Książ, 
gdzie miała wystawę i całą grupą tam po-
jechaliśmy. Były też wycieczki do Nie-
miec, u nas też miała liczne wystawy. 
Wspominałyśmy wystawę o kolei, ubrana 
w mundur kolejarski wspominała swoją 
pracę w PKP czy liczne „Barbórki”.

Do dziś z łezką w oku wspomina naj-
większą swoją pracę przy haftowaniu re-
pliki obrazu Jana Matejki „Jan III Sobie-
ski pod Wiedniem”, haftowała 1/50 część. 
20.05.2014 roku w Centrum Muzeum 
Włókiennictwa w Łodzi zaprezentowano 
monumentalny haft. Powstał pod patro-
natem Fundacji Wspierania Sztuki i Tra-
dycji Rękodzieła Artystycznego w Czę-
stochowie. Replika obrazu w skali 1:1 
458 × 894 cm waży ponad 60 kg, wyko-
nano 9,5 mln krzyżyków, do jego wyko-
nania zużyto 189 km nici w 220 kolorach. 
Kolorowe zdjęcia są na naszym profilu fa-
cebooka.

A co robi dzisiaj? Też haftuje: zwierzęta, 
dzieci, pejzaże. Po śmierci męża przepro-
wadziła się bliżej córki, jak sama mówi, 
ma teraz małe, przytulne mieszkanko, 
wspaniałych uczynnych sąsiadów, m.in. p. 
Zwolskich. W tym samym domu mieszka-
ją prawnuki, ma też ogródek, bardzo lubi 
haftować na świeżym powietrzu. „Mam 
dopiero 84 lata, zdrowie mi dopisuje, lu-
bię spacery do Gruszkowa i Kowar. Eme-
rytura to piękne lata dla osób z pasją. Ja 
kocham haftować. Jestem szczęśliwa”.

Barbara Sokołowska

Odwiedziłam dzisiaj 
panią Krzysztofę 
Kaczorowską, 
artystkę hafciarkę, 
mieszkankę Wojkowa
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Życie haftowane
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