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i producent gofrów, fotograf, krawco-

wa. I wielu innych podobnych przed-

siębiorców. Wszyscy pracujący w swo-

ich małych lokalach od wielu lat, nawet 

od kilku dekad. Znani przez wszystkich 

mieszkańców i wszystkich znający. Gdy 

ktoś do nich przychodzi ze zleceniem 

albo coś kupić, wizyta nie kończy się na 

krótkiej transakcji handlowej, ale prze-

radza się w rozmowę o tym, co słychać 

i jak leci, także u wspólnych znajomych. 

Czas w takich miejscach, podczas takich spotkań, ma inny 

wymiar, niż w trakcie załatwiania interesów w wielkich mia-

stach, gdzie kontakty międzyludzkie zostały przenicowane 

przez kulturę (czy może raczej antykulturę) opartą na przeko-

naniu, że dążenie do zysku jest nakazem moralnym, więc rzą-

dzi czas i pieniądz.

W centrach dużych miast rzemieślników i drobnych wytwór-

ców, nadających ulicom koloryt, już od dawna nie ma. Zniknęli, 

pokonani w rywalizacji o lokale użytkowe w atrakcyjnych, ru-

chliwych miejscach, przez konkurencję banków i sklepów nale-

żących do wielkich korporacji i miejscowych rekinów biznesu. 

W Kowarach jest po staremu, choć i tu stopniowo sytuacja 

się zmienia. Przy deptaku i na pobliskich ulicach nadal można 

zjeść gofra robionego od początku na miejscu, kupić pyszny, 

pachnący chleb bez chemicznych ulepszeń, poprosić o pomoc 

zegarmistrza. Przy okazji pogadać i pożartować. 

Ponieważ jednak w Kowarach powoli zaczyna ubywać daw-

nych mistrzów ginących zawodów (albo nieginących, ale upra-

wianych w dawnym stylu), postanowiliśmy, że w naszej gaze-

cie będziemy utrwalać ich świat. Nie wolno przepuścić okazji, 

by go uchwycić i zatrzymać, choćby na zdjęciach i stronach na-

szego czasopisma. 

Rozmowy z przedstawicielami tego odchodzącego w niebyt 

świata, jak choćby z piekarzem Henrykiem Płońskim, to także 

sposób na pokazanie Czytelnikom fragmentów historii Kowar 

poprzez losy ludzi mieszkających tu od dawna. Wydaje nam 

się to ciekawsze i cenniejsze, niż analizowanie bieżących spo-

rów, tym bardziej, że nasze pismo jest kwartalnikiem, więc nie 

mamy szans, by nadążyć za aktualną sytuacją. Starania o po-

kazanie Kowar w szerszym kontekście za pośrednictwem spi-

sania historii szeregu niebanalnych, interesujących osobowo-

ści, mają znacznie większe szanse powodzenia. 

Mamy przynajmniej taką nadzieję. Ostateczna ocena należy 

oczywiście do Czytelników.

Leszek Kosiorowski
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Wjedź i pobiegnij 

    na Okraj
Jak co roku 15 sierpnia będzie należeć w Kowarach 
do rowerzystów i biegaczy. Wezmą udział 
w Kolarskim Wjeździe oraz Biegu Górskim 
„Kowary – Okraj”. Zapisy na oba 
wydarzenia są otwarte.

Już po raz dwudziesty kolarze oraz po raz czwarty 
biegacze staną na starcie, by sprawdzić swoją wytrzy-
małość w morderczej wspinaczce z centrum Kowar 
do położonej na poziomie 1046 m n.p.m. Przełęczy 
Okraj w Karkonoszach, przepięknej widokowo.
W  tej wymagającej dobrej kondycji rywalizacji mogą 
uczestniczyć zarówno całkowici amatorzy, jak i osoby, które 
zawodowo zajmują się uprawianiem sportu. Ideą zawodów 
jest popularyzacja aktywnego trybu życia oraz promocja 
regionu i unikatowych tras spacerowych, biegowych 
i rowerowych w najbliższej okolicy Kowar i samym mieście.
Jeśli chodzi o zawody dla rowerzystów, rywalizują w dwóch 
kategoriach na dwóch różnych trasach – szosowej 
i górskiej (MTB).  Biegacze zmierzą się z trasą długości 
ponad 10 kilometrów o dużym stopniu trudności – nie-
mal bez przerwy pod górę. Meta jest położona wyżej 
niż start o 580 metrów. Na szczęście nawierzchnia 
jest w bardzo dobrym stanie i każdym, kto regularnie 
biega, może pokonać cały dystans, wprawdzie w dość 
wolnym tempie, ale bez przechodzenia do marszu.
Imprezy organizuje Miasto Kowary wspólnie z grupą 
„Kowary Biegają”, Związkiem Gmin Karkonoskich, 
Stowarzyszeniem PRO Kowary oraz wolontariuszami.  
Regulamin kolarskiego wjazdu i formularz zapisów 
znajdziecie na stronie: http://zapisy.ultimasport.pl/253
Regulamin biegu górskiego i formularz zapisów znaj-
dziecie na stronie: http://zapisy.ultimasport.pl/252
W pierwszej połowie czerwca na liście startowej wjazdu 
było 45, a biegu – 44 osoby. Zawody odbywają się na 
tak atrakcyjnych trasach, że z pewnością zasługują na 
wyższą frekwencję. Zachęcamy do udziału!           KOS UM

Kolarski Wjazd „Kowary–Okraj” odbędzie się po raz dwudziesty. 
Fot. kowary.pl

>>> 



3

Slołsity / KULTURA

Kowarska Majówka

Tradycyjnie już maj rozpoczął się 
w Kowarach Piknikiem Artystycz-
nym na Starówce. Były występy, 
stoiska kowarskich twórców, domowe 
wypieki i sympatyczna atmosfera.

Pogoda może nie była doskonała, 
ale impreza się udała. Występy przed-
szkolaków i uczniów kowarskich 
szkół przyciągnęły mnóstwo ludzi. 
Hitem okazał się układ taneczny 
„Chocolade choco choco” w wyko-
naniu  najmłodszych, którzy to wcią-
gnęli do zabawy publiczność. 
Panie z kowarskiego PKPS przygoto-
wały przepyszne ciasta, rękodzielnicy 
i artyści prezentowali i sprzedawali 
swoje dzieła. Można było zjeść coś 
dobrego, kupić coś pięknego i spo-
tkać się ze znajomymi. Jesteśmy prze-
konani, że takie pikniki mają sens 
i namawiamy wszystkich kowarzan do 
uczestnictwa i włączania się w orga-
nizację kolejnych takich wydarzeń. 
One budują społeczność i sprawiają, 
że lepiej się żyje nam wszystkim.

Teatr Komedia w Kowarach

Po raz kolejny wrocławski Teatr Kome-
dia wystąpił na deskach sceny kowar-
skiego domu kultury. W kwietniu 
obejrzeć mogliśmy sztukę  Willego 
Russella „Edukacja Rity” w reżyse-
rii Wojciecha Dąbrowskiego, który 
zagrał też jedą z głównych ról.

Spotkanie uniwersyteckiego profesora 
i pragnącej odmiany swojego życia fry-
zjerki okazuje się sytuacją, która zmieni 
ich oboje. Dobre dialogi i świetne kre-
acje aktorskie dostarczyły publiczności 
moc artystycznych wrażeń i dosko-
nała zabawę. Wojciech  Dąbrowki, 
artysta doskonale znany kowarskiej 
publiczności, bo przecież z Kowar 
pochodzi i wystepował tu wielokrot-
nie, wraz z  Magdaleną Margulewicz, 
oczarowali kowarskich teatromanów. 
Sala widowiskowa wypełniona była 
po brzegi, a owacjom nie było końca. 
To był bardzo udany wieczów, cze-
kamy na kolejne takie wydarzenia.

Jak co roku w Miejskim Ośrodku Kultury przez cztery waka-
cyjne tygodnie dzieci będą spotykać się  w ramach Wakacji 
z Kulturą. Program przewiduje działania artystyczne, pikni-
ki i dużo zabawy.

Lata doświadczeń utwierdzają organizatorów w przekona-
niu, że – mimo istniejącego niewątpliwie problemu naszych 

czasów - dzieci potrafia się świetnie bawić bez komputerów, te-
lefonów i tabletów. Tak też prowadzone są wakacyjne zajęcia 
w kowarskim domu kultury. Formuła spotkań jest akceptowana 
i lubiana przez najmłodszych, którzy to z natury są kreatywni 
i otwarci. Trzeba im tylko pozwolić być sobą i stworzyć warun-
ki do odkrywania swoich talentów. Tak starają się postępować 
prowadzący zajęcia i trzeba przyznać – wszyscy są zadowoleni. 

Organizatorzy nie przewidują wyjazdów do multiplexsów czy 
aquaparków, ale  gwarantują, że dzieciaki będą zadowolone. Kto 
nie wierzy, niech przyjdzie zobaczyć z jaką pasją najmłodsi po-
trafią tworzyć coś z niczego, dyskutować i po prostu być ze sobą.

Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzi-
nach: 11.00–14.00 przez cztery tygodnie. 
 I turnus: 26–30 czerwca
 II turnus: 3–7 lipca
 III turnus:  31 lipca–4 sierpnia
 IV turnus: 7–11 sierpnia

 Zapisy i informacje: 
 biuro MOK, tel. 75  718 27 55

>>>
 

Wakacje z Kulturą w MOK

Malowane dzieje Kowar

Nadanie praw miejskich,  pożar, 
powódź, obchody 500-lecia naszego 
miasta oraz wiele innych ważnych 
dla Kowar wydarzeń to tematy prac 
malarskich Jerzego Jakubowa. Do 
końca czerwca można je oglądać 
w Galerii MOK, później zawisną we 
wnętrzach Urzędu Miejskiego.

Artysta namalował kilkanaście obra-
zów przedstawiających dzieje Kowar 
w ramach realizacji projektu  „Z kart 
historii Miasta”. Wernisaż wystawy 
odbył się 19 maja w domu kultury, 
wydarzenie przyciagnęło wielu zainte-
resowanych. W lipcu wszystkie obrazy 
zawisną w Ratuszu i będą stanowiły 
swoistą opowieść o naszym mieście 
– tak dla turystów jak i dla kowarzan. 
Pomysłodawcą i realizatorem projektu 
jest Urząd Miejski w Kowarach.
Zapraszamy do oglądania.
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swego 
życia Rozmowa z Henrykiem Płońskim, 

kowarskim piekarzem i radnym

Piekarz
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– Skąd Pan się wziął w Kowarach?
– Z  okolic Białegostoku w  1960 roku. 
Wcześniej – w 1946 – zamieszkała tu moja 
chrzestna, którą ściągnęła do Jeleniej 
Góry Niemka.

– Niemka? Tuż po II wojnie światowej?
– Tak. W  czasie II wojny światowej ta 
Niemka zaprzyjaźniła się z moją chrzest-
ną, krawcową. Potem utrzymywały kon-
takt. Po wojnie Niemka napisała list do 
chrzestnej i  zachęciła do przyjazdu. 
Chrzestna nie miała rodziny, była sama.

– W jaki sposób się poznały?
– Nie znam szczegółów, ale o ile pamię-
tam z rodzinnych opowieści, poprzez kra-
wiectwo, którym zajmowała się chrzest-
na. Niemka służyła przy armii i szła wraz 
z frontem. W taki sposób znalazła się na 
wschodzie, w okolicach Białegostoku, 
gdzie mieszkała chrzestna.

– Chrzestna była pierwszą osobą z Pana 
rodziny w naszym regionie.
– Ściągnęła cioteczną siostrę, swoje ku-
zynki. W roku 60. także ja tu przyjecha-
łem. Miałem piętnaście lat. Zamieszkałem 
w Jeleniej Górze. Pracowałem u ogrodni-
ka. Uczyłem się w zakładach mięsnych za-
wodu rzeźnika. W sumie w Jeleniej Górze 
spędziłem 26 lat – do 1986.

– Jak się Panu wtedy żyło?
– Bardzo dobrze. Pracowałem w zakła-
dach mięsnych, jeździłem do domu pod 
Białystok. Z czasem ściągnąłem tu stam-
tąd żonę. Mieszkała osiem kilometrów 
od moich rodziców, którzy byli chrzest-
nymi jej siostry – dzięki temu się poznali-
śmy. 14 października 1967 wzięliśmy ślub. 
Przez sąd, bo żona Teresa była jeszcze 
dzieckiem… Miała 17 lat, a ja 22.

– Dlaczego od razu nie zamieszkaliście 
razem w Jeleniej Górze?
– Musiała skończyć tam szkołę. Nauczy-
ła się krawiectwa. Dojeżdżałem do niej. 
W Jeleniej Górze znalazła zatrudnienie 
w spółdzielni włókna. W tym samym miej-
scu, w którym pracowała moja chrzestna.

– Kiedy został Pan piekarzem?
– W 1986 roku odkupiłem piekarnię w Ko-
warach – od mojego brata. Zaczął ją re-
montować. Miał już piekarnię we Wleniu, 
ale uznał, że jedna wystarczy. Obawiał 
się, że dwóch nie da rady poprowadzić. 

Dał mi do wyboru: Wleń lub Kowary. Z dwojga złego wybrałem 
drugie z tych miast, bo większe. Dokończyłem remont piekarni.

– Nie miał Pan żadnego doświadczenia w tej branży.
– Pracowałem w zakładach mięsnych. W obu branżach wytwa-
rza się żywność, istotny jest smak. Ukończyłem szybki kurs 
mistrzów piekarskich w Bolesławcu. Dyplom mistrzowski był 
wymagany, gdy ktoś chciał prowadzić piekarnię. Cztery lata 
później zamieszkaliśmy w Kowarach przy ulicy 1 Maja 59 – w bu-
dynku, w którym na dole jest piekarnia. Wykupiliśmy cały dom. 
Dobudowałem do niej sklep.

– Czy w pomieszczeniach, w których piekarnia działa do dzi-
siaj, podobny zakład działał także przed wojną?
– Była tu cukiernia. Niemcy, którzy ją prowadzili, mieszkają 
we Frankfurcie nad Menem. Byli na otwarciu piekarni, ale nie 
utrzymujemy kontaktów. Po wojnie były tu lokale mieszkal-
ne, aż w końcu mój brat dokonał adaptacji lokalu na piekarnię.

– Jak szedł interes?
– Początkowo uczyłem się od dwóch kolegów piekarzy z Jele-
niej Góry, których zatrudniłem. Od nich nauczyłem się prak-
tycznej strony zawodu. To były inne czasy. Za chlebem i buł-
kami ustawiały się ogromne kolejki, a nasi piekarze po pracy 
wychodzili na chodnik posłuchać, co ludzie mówią o pieczywie. 
To byli prawdziwi fachowcy! Nie patrzyli na czas pracy, ale na 
jakość… Bardzo im zależało, by była wysoka. 

– Skąd brały się te kolejki? Czy rynek był regulowany?
– Tak. Z Kamiennej Góry czy Jeleniej Góry nie wolno było przy-
wozić pieczywa do Kowar i sprzedawać go. Tylko kowarskie 
miały tu prawo zbytu. Nam z kolei wolno było jeździć z naszy-
mi wyrobami wyłącznie do Karpacza. Inna sprawa, że możli-
wości produkcyjne były ograniczone. Mąka była na przydziały.

– Czy miał Pan jakieś wcześniejsze doświadczenia biznesowe?
– W okresie pracy w zakładach mięsnych chowałem świnie w obo-
rze w Staniszowie, którą dzierżawiłem od PGR-u. Co pół roku 
sprzedawałem zakładom około 70 sztuk. To był mój początko-
wy kapitał, gdy uruchamiałem piekarnię. Mogłem zaryzykować.

– Skoro były kolejki za chlebem, pewnie Pan szybko ten kapi-
tał pomnożył?
– Piekarnia okazała się bardzo dobrym biznesem. Wszystko 
schodziło od ręki. I to pomimo tego, że w czasach PRL-u w Ko-
warach było pięć piekarni. Piekliśmy prosty chleb, bułki, roga-
liki – to, co wszyscy. Tyle, na ile mąki starczało.

– Co zmieniły zmiany polityczne i gospodarcze przełomu 
1989/90?
– Pojawiło się wiele nowych piekarni i markety, nie ma już 
ograniczeń dotyczących miejsc sprzedaży, więc przywożone 
jest pieczywo z innych regionów. Nasza piekarnia jest jedną 
z trzech, które działają w Kowarach.

– Jak się to stało, że przetrwała?
– Dzięki jakości, czyli tradycyjnym metodom wypieku, oraz 
grzeczności.

Piekarnia 
okazała 
się bardzo  
dobrym 
biznesem. 
Wszystko 
schodziło 
od ręki.
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– Z jednej strony pomaga Pan, a z drugiej 
był Pan wiele lat pracodawcą. Czy Pana 
zdaniem w Kowarach – jak uważa wielu 
– jest bieda?
– Tak naprawdę, to w Kowarach nie ma 
chętnych do pracy.

– Jeśli ktoś jest biedny, to na własne ży-
czenie.
– Tak jest. Pracy jest wiele, a gdy chce się 
pracować, można wiele osiągnąć. Pienią-
dze leżą na ulicy, tylko trzeba umieć je po-
zbierać. 

– Skąd więc w ludziach niemoc, która im 
na to nie pozwala?
– Przez alkohol, który niszczy myśli. Je-
stem zdania, że trzeba ludziom pomagać 
wyzwolić się z tego uzależnienia. Tacy 
ludzie powinni się leczyć, aż do skutku. 
Tym, którzy mają kłopoty finansowe, naj-
lepiej pomożemy umożliwiając im pracę 
i zarabianie pieniędzy. Mogę o tym mó-
wić na swoim przykładzie: opuściłem ro-
dzinny dom w wieku 15 lat, nie mając nic. 
Nawet walizki! Ale nigdy nie piłem, za-
wsze pracowałem i stałem się dość po-
ważnym przedsiębiorcą. Mam kolegów, 
którzy mieli podobny punkt wyjścia i nie 
ruszyli się ani o krok, bo mieli pociąg do 
kieliszka. Do dziś chodzą w porwanych 
butach. Dlatego, gdy ktoś do mnie pod-
chodzi i prosi o 2 złote, mówię: dobrze, 
dam ci, ale zamieć ulicę.

– Jak Pan widzi przyszłość Kowar?
– Przemysł zlikwidowano. Trzeba my-
śleć o turystyce. Przy okazji chciałbym 
podkreślić, że jestem za wyjściem Kowar 
z Karkonoskiego Systemu Wodociągów 
i Kanalizacji. Gdy podejmowano decy-
zję o wejściu, byłem za. Ale zapewniano 
wtedy, że po skończeniu inwestycji unij-
nej, gdy minie pięć lat ,będziemy wziąć 
swój majątek i rozliczyć. Teraz rzuca się 
kłody pod nogi i utrudnia to! Woda, która 
płynie z gór, miała być tańsza, a jest droż-
sza. Uważam, że trzeba spłacić, co należy 
i opuścić KSWiK. To mój priorytet w pra-
cy w Radzie Miejskiej. Podnosiłem rękę 
za przystąpieniem do tego związku, a te-
raz będę podnosił dwie, by go opuścić. To 
moje marzenie!

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Leszek Kosiorowski
Fotografie: Paweł Perłowski
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– Czyli wysokim standardom obsługi klienta, jak się dzisiaj 
mówi…

– Tak jest. W naszej piekarni, obecnie dzierżawionej ode mnie, 
zawsze jest dużo ludzi. Nigdy nie stosowaliśmy sztucznych po-
lepszaczy poza jednym: eko. Zawsze piekliśmy na naturalnym 
zakwasie, wyprowadzanym przez naszych piekarzy.

– Dlaczego zrezygnował Pan z pracy i wydzierżawił piekarnię?
– Wiek robi swoje. Wypaliłem się. Pracowałem i pracowałem, 
początkowo nawet sam rozwoziłem towar. Dostarczaliśmy pie-
czywo do Żabek od Szklarskiej Poręby przez Jelenią Górę po Ka-
mienną Górę. Pracowaliśmy na trzy zmiany. Przez te wszystkie 
lata byłem tylko dwa razy na urlopie nad morzem, raz na Wę-
grzech i raz w Bułgarii. Dawniej było tak, że gdy piekarz szedł na 
urlop, inny w tym okresie przejmował jego punkty sprzedaży.

– Żona Pana wspierała?
– Tak, razem po nocach pracowaliśmy… Zawsze mogłem na nią 
liczyć. Bardzo ją za to szanuję. Nasz pierwszy syn zmarł z nie-
znanych przyczyn, a drugi nie chciał zajmować się tym, co my. 
Zajmuje się dzierżawą sklepów – kupuje, remontuje i wynajmu-
je. Córka poszła za mężem, obecnie przebywa w Anglii. 

– Udziela się Pan także, i to od bardzo dawna, społecznie.
– Już w 1990 roku startowałem w wyborach na radnego, ale 
przegrałem. W 1994 zostałem wybrany, cztery lata później tak-
że. Potem miałem przerwę, ale od 2006 jestem w Radzie Miasta 
bez przerwy.

– Ludzie znają Pana z pomocy ubogim i niezaradnym.
– Jestem współzałożycielem i skarbnikiem Polskiego Komite-
tu Pomocy Społecznej w naszym mieście. Kiedyś jeździłem po 
dary, które przeznaczone były tylko dla Cyganów. Założyliśmy 
PKPS, by móc pomagać także Polakom. Dary bierzemy z maga-
zynów Unii Europejskiej.

Pracy jest 
wiele, a gdy 
chce się 
pracować, 
można wiele 
osiągnąć.
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NOWY SKLEP MOTORYZACYJNY „MIX” 
ZAPRASZA

Sprzedaż części nowych i używanych
czynne pn.– pt. 10°°– 17°°; sob. 10°° – 14°°

Kowary, ul. 1 Maja 92, tel. 606 225 712; 600 321 466
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Slołsity / SPORT

KONIEC snu o potędze

Piłkarska Olimpia Kowary wraca do czwartej ligi. Gra w trze-
ciej kończy się fatalną passą porażek, odejściem wielu gra-

czy, oddaniem meczu w Bielsku-Białej walkowerem z powo-
du braku zawodników oraz zapaścią finansową.

Niestety, czarny scenariusz, częsty w historii klubów, które 
odnoszą sukces ponad swój stan, spełnił się w Kowarach. Olim-
pia awansując do trzeciej ligi odniosła wielki sukces, wręcz 
sensacyjny, jakiego pozazdrościć jej mogły kluby ze znacznie 
większych i zamożniejszych miast.  Początki gry na trzecim 
szczeblu rozgrywek były dość obiecujące. Nawet minimalne 
i pechowe porażki dawały nadzieję, że gdy zespół nabierze 
doświadczenia, zacznie zbierać punkty i powalczy o utrzyma-
nie się w III lidze.

Nic z tego. Wiosna w wykonaniu kowarskiej drużyny jest ka-
tastrofalna. Przegrana za przegraną, w słabym stylu. Jak to 
często bywa w takich sytuacjach, życzliwych i wspierających 
zaczęło ubywać, także z grona sponsorów. W efekcie, gdy za-
częło brakować pieniędzy, z Kowar odeszli niektórzy gracze. 

Nie ma co się jednak załamywać. Spadek z III ligi może być po-
czątkiem czegoś nowego. Jak mówi nowy prezes Olimpii Artur 
Wrona, w czwartej lidze trzeba zebrać zespół, którego celem 
będzie rywalizacja o miejsce w pierwszej piątce. Ma to być moż-
liwe między innymi dzięki utworzeniu funduszu stypendialne-
go dla piłkarzy. Koszty gry w czwartej lidze, z uwagi na znacz-
nie krótsze wyjazdy na mecze wyjazdowe oraz niższy budżet 
wynagrodzeń dla piłkarzy, są o wiele niższe. 

Sympatię kibiców Olimpia można odzyskać tylko skuteczną 
i ambitną grą. Po trzeciej lidze pozostaną wspomnienia i uczu-
cie niedosytu. Szkoda, że nie udało się rozegrać w Kowarach 
meczu z Górnikiem Wałbrzych. Został przeniesiony do Wałbrzy-
cha w obawie przed burdami pseudokibiców jeleniogórskich, 
wałbrzyskich i czeskich, którzy w naszym mieście zamierzali 
wyznaczyć sobie pole bitwy. 

Najważniejsze, by Olimpia utrzymała zainteresowanie piłką 
nożną młodzieży i była w stanie zapewnić jej szkolenie. Dzie-
siątki chłopców, którzy pod wpływem sukcesów kowarskiej 
drużyny zgłosiły się na treningi, to sukces, którego nie wol-
no zmarnować. Z pewnością zaowocuje w przyszłości.      KOS

Euforia podczas meczów Olimpii jest przeszłością. 
Teraz trzeba walczyć o odzyskanie sympatii i zaufania kibiców.

MIEJSCA PARKINGOWE 
tel. 605 409 323
Kowary, ul. Waryńskiego 22
• bezpieczne • wygodne • blisko 
centrum miasta, teren zamknięty  
i monitorowany, dostęp za pomocą 
breloka elektronicznego

2 NOWE APARTAMENTY
NA KOWARSKIEJ 
STARÓWCE 
(2+1 , 6+1) pełne wyposażenie, wi-fi, 
atrakcyjne ceny, parking gratis 
tel. 601 832 098

DO WYNAJĘCIA
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Zmarli dwaj wybitni kowarzanie: Lucjan Łągiewka i Jerzy 
Nalichowski. Pierwszy był genialnym autorem wynalaz-

ku, który zdobył międzynarodowe uznanie. Drugi przeszedł 
do historii jako człowiek niezłomnych zasad – bohater anty-
komunistycznej opozycji z okresu PRL i pierwszy niekomuni-
styczny wojewoda jeleniogórski.

Urodzony w 1949 roku Lucjan Łągiewka – skromny, ale nieby-
wale konsekwentny i metodyczny w działaniu. Genialny fizyk-
-amator, wszechstronnie zdolny, z powodu wczesnej śmierci 
ojca nie mógł sobie pozwolić na wyższe wykształcenie. Praco-
wał jako szlifierz, tokarz i stolarz, tworząc nowatorskie meto-
dy pracy, czego efektem były między innymi znakomite wyniki 
obróbki skrawaniem drewna.

Przez wiele lat – zaczynając w PRL-u – prowadził działalność 
gospodarczą. Równocześnie prowadził badania i eksperymenty. 
Świat dowiedział się o nim w latach 90. poprzedniego stulecia, 
gdy ogłosił, że jest autorem wynalazku podważającego prawa 
fizyki. Jego słynny zderzak zamieniał część energii kinetycznej 
obiektu w ruchu na energię kinetyczną ruchu obrotowego wir-
ników urządzenia zwanego EPAR (Energetycznego Przetworni-
ka Akumulacyjno-Rozpraszającego). 

Lucjan Łągiewka zaprezentował praktyczne działanie swoje-
go wynalazku podczas pokazu na stadionie w Kowarach w 1998 

Slołsity / POŻEGNANIA

Odeszli wybitni kowarzanie
Wynalazca i bohater

roku. Ku zdumieniu setek widzów, mały fiat był w stanie prze-
trwać uderzenia w przeszkodę. Zawdzięczał to właśnie „zde-
rzakowi Łągiewki”, jak określano wynalazek.

Gdy sprawa stała się bardzo głośna, dokumentację, rysunki 
i prototypy zarekwirowały Wojskowe Służby Informacyjne. Jak 
opowiadał później syn Lucjana Łągiewki – Przemysław, część 
z nich udało się odzyskać po latach w Izraelu.

To właśnie Przemek ponowił starania o wykorzystanie wyna-
lazku ojca w przemyśle oraz o nagłośnienie go. Z tym drugim 
poszło mu bardzo dobrze – EPAR został doceniony na prestiżo-
wych, międzynarodowych wystawach w Genewie i Kuwejcie. 
W walce o uznanie wynalazku na poziomie europejskim doszło 
do sporu z naukowcem z angielskiego Cambridge, który opaten-
tował dzieło o podobnym działaniu. 

Praca Lucjana Łągiewki budziła wielki entuzjazm, ale i ogrom-
ne kontrowersje. Byli tacy, którzy dowodzili, że działanie „zde-
rzaka” wykorzystuje prawa dawno znane i podkreślali, że wy-
nalazek nie znalazł seryjnego zastosowania w przemyśle.

Spółki EPAR, które miały doprowadzić do wdrożeń, przed kilko-
ma laty zamilkły. Na profilu facebookowym EPAR ostatni wpis 
został dokonany w 2012 roku. Lucjan Łągiewka przestał być wi-
ceprezesem jednej ze spółek w 2014 roku.  

Jerzy Nalichowski – zanim zaangażował się w politykę – przez 
wiele lat pracował w Kowarach w Zakładach R 1 i Zakładzie 
Doświadczalnym Politechniki Wrocławskiej Hydro-Mech. Gdy 
w 1980 roku powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodo-
wy „Solidarność”, zaangażował się w jego działalność. 

Był jednym z najważniejszych przedstawicieli „Solidarności” 
w regionie jeleniogórskim. Po wprowadzeniu przez komuni-
styczny reżim generała Wojciecha Jaruzelskiego w grudniu 1981 
roku stanu wojennego, Nalichowski znalazł się wśród interno-
wanych aktywistów „Solidarności” – pozbawionych wolności 
i zamkniętych w ośrodkach odosobnienia.

Po uwolnieniu w czerwcu 1982 kontynuował walkę o wolną 
Polskę w antykomunistycznym podziemiu. Angażował się w nie-
zależnych wydawnictwach, brał udział w głodówkach protesta-
cyjnych, wspierał działania organizacyjne mające na celu odbu-
dowę niezależnych związków zawodowych.

Gdy w 1989 roku zdobył władzę obóz demokratyczny i premie-
rem został Tadeusz Mazowiecki, Jerzy Nalichowski został wojewo-
dą jeleniogórskim. Do dziś pamiętany jest jako osoba pozbawiona 
mściwości, ceniąca wysokie kompetencje i niebojąca się podej-
mować odważnych, wręcz wizjonerskich decyzji. Za taką można 
uznać powołanie pierwszego w Polsce Euroregionu „Nysa”, inicju-
jącego owocną współpracę polsko-czesko-niemiecką. 

Wojewodą był do 1995. Potem – do 2003 – pracował jako dyrek-
tor Inspektoratu PZU w Jeleniej Górze. Przez kolejne trzy lata 
kierował Inspektoratem PZU w Lwówku Śl. W 2009 przeszedł 
na emeryturę. W okresie 1998–2002 był radnym wojewódzkim.

Znajomi wspominają go jako człowieka, którego udział we 
władzy nie zmienił. Do końca życia był wierny ideałom pierw-
szej „Solidarności”. 

Tekst i zdjęcia: Leszek Kosiorowski

Jerzy Nalichowski

Lucjan Łągiewka

Praca Lucjana 
Łągiewki budziła 
wielki entuzjazm, 
ale i ogromne 
kontrowersje.

Jerzy Nalichowski 
pamiętany jest jako 
osoba niebojąca 
się podejmować 
odważnych, wręcz 
wizjonerskich decyzji.
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Na byłych 
kortach tenisowych i tuż 
obok istniejących, w pobliżu ośrod-
ka Przedwiośnie, powstaje wyczeki-
wany od dawna Skate Park. Uroczy-
ste otwarcie planowane jest na 7 lipca 
tego roku. Będzie głośno i hip-hopowo.
– Mam nadzieję, że nasza młodzież 
nie będzie – jak do tej pory – próbo-
wać jeździć na deskorolkach na par-
kingach Biedronki czy Netto – mówi 
burmistrz Kowar, Bożena Wiśniew-
ska. – Skate Park to odpowiedź na 
postulaty młodzieży. Liczę na to, że 
wszyscy korzystający z niego będą 
się na nim czuli bezpiecznie i że 
będą mile wspólnie spędzać czas.
Cieszy nas, że w naszym mieście two-
rzy się takie miejsca, ale nie mniej po-
zytywne wydaje sie to, że są w Ko-
warach młodzi i aktywni ludzie 
z pomysłami. Do takich należą z pew-
nością Kacper Kielin, Rafał Musiałek 
i radny Sławek Jakubowski. To z ich 
inicjatywy otwarcie Skate Parku nie 
będzie polegało na przecięciu wstę-
gi i przemówieniach, tylko na mega 
imprezie, jak zapowiadają. Będzie to 
HIP HOP PARTY, jakiego Kowary jesz-
cze nie przeżyły. Koncerty, konkur-
sy dla skatów i freestylowców, gra-
ficiarze w akcji i dobra zabawa. 
Zapraszamy nie tylko skatów! 

Slołsity / DLA MŁODZIEŻY

Fot. Dominika Perłowska

Kuba Jaśkowski – jeden z kowarskich mi-
łośników deski, od 7 lipca będzie mógł 
poświęcac się swojej pasji w znacznie 
lepszych warunkach, niż ulica.

Skate
>>> otwarcie 7 lipca!

Park

Piątek 7 lipca, od 16.00 do 22.00.
Skate Park koło Przedwiośnia 

(byłe korty tenisowe) 
Wstęp wolny!>>> 
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Być, albo 
nie być…

W ostatnim numerze „Slołsity” poruszyłem temat rozmytej od-
powiedzialności za czystość w naszym mieście oraz zmian w sys-
temie odbierania odpadów komunalnych w związku z powoła-
niem miejskiej spółki. Okazało się, że tamten tekst był jedynie 
początkiem dyskusji na ten temat. Toczy się ona do dziś, a ja mam 
wrażenie, że im dalej w las, tym więcej drzew. Ale od początku.

W 2012 roku (na skutek zmian ustawowych) rada miejska sta-
nęła przed decyzją dotyczącą ustalenia opłat za odbiór odpa-
dów dla mieszkańców i przedsiębiorstw. Urząd miasta przed-
stawił wówczas radzie do uchwalenia jedne z najwyższych 
stawek w regionie. Rada zaprotestowała, lecz nie można było 
odrzucić stawek urzędu bez podania innych. Jakieś stawki trze-
ba było przecież uchwalić, a terminy ustawowe goniły. Zaczą-
łem więc zgłębiać tematykę związaną z odbiorem i zagospoda-
rowaniem odpadów komunalnych i kosztów z tym związanych. 
Ostatecznie udało nam się przyjąć stawki o wiele niższe. Prze-
ciętna czteroosobowa rodzina zaoszczędziła od tamtego cza-
su do dziś grubo ponad 1000 zł! Żadnego roku, a stawki funkcjo-
nują już pięć lat, nie zabrakło także w systemie pieniędzy i nie 
trzeba było korygować moich obliczeń. 

Tworząc kalkulację dowiedziałem się, że gmina Kowary płaci 
do Związku Gmin Karkonoskich za każdego mieszkańca 1 zł mie-
sięcznie (dziś 1,56 zł, co daje pokaźną sumę ponad 150 tys. zł 
rocznie, a w ostatnim czasie Związek chciał podnieść tę opła-
tę dwukrotnie, na co się nie zgodziła Burmistrz Wiśniewska) za 
odbiór z „gniazd” selektywnie zbieranych odpadów. Wydało 
mi się to dość dziwne, bo skoro jesteśmy członkami założycie-
lami Związku, płacimy składki (rocznie około 30 tys. zł), a Zwią-
zek prowadzi działalność na mieniu, którego jesteśmy współ-
właścicielami i w końcu odbiera towar (bo odpady selektywne 
to jest towar) i zarabia na jego sprzedaży, to powinien to robić 
nieodpłatnie.

 Próbowałem się dowiedzieć ile wynosi ten zarobek i czy za-
miast dodawać złotówki do stawek nie powinniśmy odjąć jed-
nej, albo dwóch, tak, aby mieszkańcy płacili jeszcze mniej. Mimo 
licznych starań nie udało mi się otrzymać takich kalkulacji. Po-
liczyłem więc sam. Żadna filozofia, każdy może to zrobić. Wy-
starczy przemnożyć ilość odebranych ton danego odpadku 
(dane dostępne publicznie) przez cenę ich skupu (cenników 
pełno w Internecie) i gotowe. Przychód oczywiście należy po-
mniejszyć o koszty jego uzyskania i w ten sposób uzyskamy do-
chód. Oczywiście skalkulowana w ten sposób kwota obarczona 
jest dość sporym błędem, ponieważ tylko czyste frakcje można 
sprzedać z dużym zyskiem. Dzieląc jednak stawki skupu nawet 
o połowę zyski idą w setki tysięcy złotych rocznie. 

W jakim stopniu Kowary partycypują w tym zysku? Powie-
działbym w ograniczonym. Związek i powołane przez niego 
spółka inwestuje np. w remont swojej siedziby, czyli pałacu 
w Bukowcu (najbliższy projekt remontowy wart będzie około 
11 mln zł, uczciwie dodam, że spora część tej kwoty ma zostać 

pozyskana ze źródeł zewnętrznych), spalarnię śmieci (okazuje 
się, że jej próbne odpalenie poczuli w swoich nozdrzach nawet 
mieszkańcy Kowar, a Inspektor Nadzoru Budowlanego wstrzy-
mał inwestycję ze względu na niezgodności z projektem) itp. 

To właśnie zbiórka selektywna i niemożność wytłumaczenia 
się z osiąganych na niej zysków, była głównym zarzewiem kon-
fliktu, ale nie jedynym. Przez lata problemy się nawarstwiały, 
a ze strony Związku nie było widać woli ich rozwiązania. Jakość 
świadczonej usługi odbioru odpadów, niewywiązywanie się 
z postanowień umowy dotyczącej zbiórki śmieci niesegrego-
wanych, mieszanie przy odbiorze frakcji odpadów, które wcze-
śnie segregowane były przez mieszkańców, brak jakiejkolwiek 
reakcji na trwające wiele lat prośby i wnioski radnych odnośnie 
zwiększenia liczby punktów do segregacji, brak transparent-
ności w działaniu, traktowanie jak powietrze radnych, którzy 
pytają o pieniądze swoich mieszkańców, ciągle rosnąca góra 
śmieci na terenie wysypiska, nietrafione inwestycje etc., to nie-
podważalne argumenty świadczące o tym, że Związek działa 
dziś nieudolnie i wypaczył ideę istnienia, która legła u jego pod-
staw przed 25-laty. Realizacja wspólnego interesu gmin stała 
się dziś niestety tylko pustym sloganem na ustach tych, którzy 
bronią tej organizacji. 

Mimo tych wszystkich złych rzeczy, które toczą Związek jak 
ciężka choroba, Kowary podjęły próbę wdrożenia planu na-
prawczego. Próbowała burmistrz, próbowali radni, na wal-
nym posiedzeniu zarządu, na zgromadzeniu, na spotkaniu 
z burmistrzami i wójtami gmin tworzących Związek. Wysunę-
liśmy konkretne postulaty dotyczące zmian w statucie Związ-
ku. Gdy wydawało się, że nastąpiła refleksja i chęć naprawy, to 
jak obuchem w głowę otrzymaliśmy projekt nowego statutu, 
który nie tyle, że nie uwzględnia naszych propozycji, ale idzie 
w całkiem odwrotną stronę próbując ubezwłasnowolnić gmi-
ny, nie dając im szans na swobodne kształtowanie własnej go-
spodarki śmieciowej. 

Chciałbym napisać jeszcze więcej, ale i tak przekroczyłem już 
przyznany mi przez naczelnego limit. Wiele z tych kwestii poru-
szyłem na spotkaniu z mieszkańcami, które odbyło się w Miej-
skim Ośrodku Kultury. Dziękując tym, którzy na nie przybyli 
jednocześnie ubolewam, że było nas tak mało. W przestrzeni 
publicznej pojawia się bardzo wiele nieprawdziwych informacji. 
Szczególnie media społecznościowe pełne są od quasi-fachow-
ców, którzy nie zabrali głosu na sesji, komisji ani na żadnym ze 
spotkań, ale z perspektywy biurka wiedzą najlepiej. Każdy ma 
oczywiście prawo wyrażać swoje zdanie. Apeluję jednak o roz-
sądek i wstrzemięźliwość w przyswajaniu takich poglądów. 

Kowary chcą być w Związku, ale nie w takim, jakim jest dzi-
siaj Związek Gmin Karkonoskich. Nie chcę, aby to brzmiało 
zbyt patetycznie, ale każdy z nas – radnych – zdaje sobie spra-
wę z wagi głosu, jaki odda nad uchwałą o opuszczeniu Związku 
przez Gminę Kowary na sesji w dniu 22.06.2017 roku. Kończąc 
chciałbym Państwu przypomnieć, że przed laty odbyło się po-
dobne głosowanie, ale nad wejściem do spółki Karkonoski Sys-
tem Wodociągów i Kanalizacji. Nazwiska tych, którzy wówczas 
byli temu przeciwni znalazły się na klepsydrze obwieszczającej 
śmierć Kowar. Spójrzcie dziś na rachunek za wodę i ścieki i od-
powiedzcie sobie na pytanie, kto tę śmierć rzeczywiście wte-
dy miastu zafundował.

Paweł Pituch 

Slołsity / GŁOS DLA RADNEGO
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Udało nam się zakończyć sprawę za-
kładu Hydromet sp. z o.o., który bez 
zezwolenia rozpoczął odzysk me-

tali rzadkich z niebezpiecznych odpa-
dów. Dzięki współpracy kilku instytucji, 
związanych z ochroną środowiska, przy 
zainteresowaniu policji i prokuratury, 
doprowadziliśmy do tego, że firma ta za-
przestała działalności na Podgórzu. W po-
zytywnym rozwiązaniu tego problemu 
pomocne było wsparcie naszych miesz-
kańców w postaci protestów złożonych 
do Urzędu Miasta, jak również w zdoby-
waniu i przekazywaniu informacji o tym, 
co się dzieje na terenie Hydrometu. Likwi-
dację działalności, która budziła w Kowa-
rach poważny niepokój, uważam za nasz 
wspólny sukces – mieszkańców i samo-
rządu lokalnego.

W mieście działa już monitoring. Firma 
ochroniarska ma możliwość bezpośred-
niej kontroli sytuacji i – w razie potrzeby 
– szybkiej reakcji. Trwają prace nad podłą-
czeniem monitoringu również dla policji.  

Mamy nadzieję, że dzięki monitoringowi 
poprawi się poczucie bezpieczeństwa ko-
warzan i unikniemy wielu aktów wanda-
lizmu, które zdarzały się do tej pory.  Do-
tyczy to choćby obsadzonych kwiatami 
donic w centrum miasta. Byłoby dobrze, 
gdyby przetrwały w nienaruszonym sta-
nie. Przy okazji bardzo dziękuję wszyst-
kim sponsorom, którzy przyczynili się do 
zakupu ozdobnej zieleni. Są wśród nich 
osoby prywatne – mieszkańcy Kowar. Je-
stem Państwu bardzo wdzięczna!

obszar przy Biedronce będzie utwardzo-
ny. Kolejnym etapem zagospodarowania 
tej okolicy będzie przygotowanie doku-
mentacji i projektu wykonania muszli 
koncertowej. Na ten cel Kowary otrzy-
mają z Unii Europejskiej – za pośrednic-
twem Lokalnej Grupy Działania – 300 ty-
sięcy złotych. 

Beneficjentem tego projektu, przy 
wsparciu organizacyjnym gminy, będzie 
Stowarzyszenie Eurojedynka przy Szkole 
Podstawowej nr 1. Cieszę się, że możemy 
liczyć na niezwykle owocne współdzia-
łanie z Eurojedynką dla dobra naszego 
miasta.

W  sierpniu ma rozpocząć się budo-
wa siedziby komisariatu policji przy ul. 
Pstrowskiego. Funkcjonariusze dbający 
o bezpieczeństwo kowarzan i naszych 
gości będą mieć wreszcie lepsze warun-
ki pracy. Stanie się to możliwe w wyni-
ku działań miasta Kowary, które pokryło 
koszty dokumentacji budowy – 150 ty-
sięcy złotych. Dzięki temu nowy komisa-
riat powstanie u nas, a nie w Lwówku Śl. 
Koszt budowy ma wynieść ponad 6 mln 
zł i zostanie pokryty przez budżet pań-
stwa. Zakończenie inwestycji planowa-
ne jest w 2019 roku.

Zespół Folklorystyczny Kowarskie 
Wrzosy obchodzi w tym roku swoje 15-le-
cie. Serdecznie gratuluję tak pięknego 
jubileuszu.  Mam nadzieję, że przed Ko-
warskimi Wrzosami jeszcze wiele wystę-
pów, podczas których – jak dotąd – bę-
dzie promować Kowary. 

Slołsity / Z RATUSZA

Głos dla burmistrza
Bożena Wiśniewska

Likwidację działalności,  
która budziła w Kowarach 

poważny niepokój,  
uważam za nasz wspólny 

sukces – mieszkańców  
i samorządu lokalnego.

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

R E K L A M A

Jesteśmy w  trakcie utwardzania na-
wierzchni w pobliżu Biedronki w rejonie, 
w którym od lat organizowane są impre-
zy plenerowe cieszące się dużym zain-
teresowaniem kowarzan. To inwestycja 
oczekiwana od dawna, ale wymagająca 
sporo czasu z powodów formalnych. Ko-
nieczna była bowiem zmiana planu prze-
strzennego zagospodarowania. 

Na 15 sierpnia, gdy w Kowarach odbędą 
się duże zawody – Wjazd i Bieg na Okraj, 
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Nasz region ma bardzo ciekawą historię. 
Przez wieki należał do różnych państw, 

był polski, czeski, habsburski czy pruski. 
Przede wszystkim jednak żyli tu ludzie, 
którzy zachwycali się pięknem tej okoli-
cy i tworzyli ją sobie poddaną. To piękno, 
wspólne korzenie i historię starali się od-
kryć uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 
w Kowarach i Základni škola a mateřská 
škola, Svoboda nad Úpou (Czechy), reali-
zując projekt „Śladami przodków”. Celem 
projektu było nawiązanie trwałych kon-
taktów transgranicznych pomiędzy mło-
dzieżą szkolną, poszerzenie wiedzy o kul-
turze i historii regionu sąsiada, integracja 
uczniów ze szkół współpracujących. Pro-
jekt „Śladami przodków” był współfinan-
sowany ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz środków budżetu pań-
stwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa. 
Zarówno szkoła jak i gmina pozyskała na 
realizację zadań kwotę 8 493,51 euro.

W ramach realizacji projektu szukali-
śmy wspólnych korzeni, odkrywali-

śmy ile nas łączy. Atutem było to, że obie 
miejscowości znajdują się na terenie, gdzie 
w dużej mierze historia obu krajów (a tak-
że niektóre rody arystokratyczne mające 
swoje posiadłości na Śląsku i w Czechach), 
wywarły duży wpływ na architekturę pol-
sko-czeskiego pogranicza. Projekt zakła-

dał organizację dwóch kilkudniowych 
spotkań po polskiej stronie Karkonoszy 
(3-dniowe dla uczniów z Polski i Czech od 
7 do 10 roku życia i 5-dniowe dla uczniów 
z Polski i Czech od 11 do 13 roku życia), 
w trakcie których realizowane były działa-
nia związane z poznaniem historii Słowian, 
zwyczajów, wierzeń, kultury, języka. Towa-
rzyszyły temu prezentacje multimedialne, 
wizyty w muzeum, wycieczki tematyczne, 
spotkania przy muzyce, tańcu i śpiewie. 
Wszelkie działania odbywały się w gru-
pach bilateralnych, co niewątpliwie wpły-
nęło na integrację uczniów z obu szkół 
oraz ich kompetencje językowe. Uczestni-
cy projektu w trakcie jego trwania wypra-
cowali mapę ciekawych miejsc polsko-cze-
skiego pogranicza (mapa zostanie wydana 
w formie kalendarza ściennego), polsko-
-czeski słowniczek dla dzieci, książko-baj-
ki polsko-czeskiej literatury dziecięcej. 
Podsumowaniem będzie spotkanie kadry 
pedagogicznej i władz samorządowych 
z Kowar i Svobody, podczas którego prze-
prowadzona zostanie ewaluacja projektu.

Jak się okazało, granica ustanowiona 
między naszymi państwami jest ba-

rierą tylko i wyłącznie administracyjną, 
a ludzie, jeśli mają otwarte serca, wszę-
dzie znajdą przyjaciół. Tego owocnie do-
wiedli uczniowie w czasie tych kilku dni 
wspólnych zajęć, zabaw i przede wszyst-

kim nawiązywania nowych kontaktów. 
Potrafiliśmy zmierzyć się ze stereotypa-
mi, zanurzyć w kulturze, sztuce i życiu co-
dziennym naszych, wspólnych przecież, 
przodków. Mamy nadzieję, że realizacja 
projektu wpłynie na zacieśnienie kontak-
tów między szkołami jako instytucjami kul-
turotwórczymi. Wspólnie wypracowane 
przez kadrę polską i czeską metody i for-
my realizacji projektu w zakresie posze-
rzania wiedzy i doświadczeń uczniów będą 
narzędziem do wykorzystania w kolejnych 
przedsięwzięciach tego typu.

     
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kowarach

Polsko-czeskie wędrowanie 

ŚLADAMI PRZODKÓW

śladami przodków.indd   1 12.06.2017   10:25
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zaprasza

Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach, ul. Szkolna 2, 
rezerwacja biletów: biuro MOK, tel. 718–25–77, kowary.mok@gmail.com
facebook: Kino za Rogiem Kowary; cena biletu: 5 zł. Ilość miejsc na seansie: 20
Uprzejmie prosimy, by dzieci do lat 7 podczas seansów pozostawały z opiekunami.

REPERTUAR LIPIEC 2017 DLA DOROSŁYCH

Sobota 1 lipca, godz. 18 – „Wszyscy albo nikt”, 2015, 
Francja, komediodramat, reż. Kheiron, 1 h 37 min., od 12 lat.
Czwartek, 6 lipca, godz. 18.30 – „Wszyscy albo nikt”, 2015, Francja, 
komediodramat, reż. Kheiron, 1 h 37 min., od 12 lat.
Sobota, 8 lipca, godz. 18 – „Wojna”, 2015, Dania, dramat, reż. T. Lindholm, 
1 h 55 min., od 16 lat.
Czwartek, 13 lipca, godz. 18.30 – „Wojna”, 2015, Dania, dramat, 
reż. T. Lindholm, 1 h 55 min., od 16 lat.
Sobota, 15 lipca, godz. 18 – „Wściekłość”, 2017, Polska, dramat, 
reż. M. Węgrzyn, 1 h 23 min., od 12 lat.
Czwartek, 20 lipca, godz. 18.30 – „Wściekłość”, 2017, Polska, dramat, 
reż. M. Węgrzyn, 1 h 23 min., od 12 lat.
Sobota, 22 lipca, godz. 18 – „Moje wielkie grecki wesele”, USA, komedia, 
reż. K. Jones, 1 h 34 min., od 12 lat.
Czwartek, 27 lipca, godz. 18.30 – „Moje wielkie grecki wesele”, USA, 
komedia, reż. K. Jones, 1 h 34 min., od 12 lat.
Sobota, 29 lipca, godz. 18 – „Mary's Land. Ziemia Maryi”, Hiszpania, 
dok. religijny, reż. J. Cotelo, 1 h 55 min., od 12 lat.

REPERTUAR NA LIPIEC 2017 DLA DZIECI

1 lipca, sobota, godz. 16 – „Jak zostać kotem”, 2016, Chiny, Francja, 
fabularny, reż. B. Sonnenfeld, 1 h 23 min., od 7 lat.
8 lipca, sobota, godz. 16 – „Bajki i baśnie polskie”, 2017, Polska, 
animowany, 4 części, reż. R. Turło, około 1 h, od 5 lat.
15 lipca, sobota, godz. 16 – MIX Bajek: „Parauszek i przyjaciele”, 
„Hip–hip&hura”, „Bali”, animowane, około 1 h, wiek: bez ograniczeń.
22 lipca, sobota, godz. 16 – „Mikołajek”, 2009, Francja, fabularny, 
komedia, reż. L. Tirard, 1 h 36 min, od 7 lat.
29 lipca, sobota, godz. 16 – „Wakacje Mikołajka”, 2014, Francja, 
fabularny, komedia, reż. L. Tirard, 1 h 36 min., od 7 lat.

LGD Partnerstwo Ducha Gór realizuje Lokalną Strategię Rozwoju w ra-

mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – dzia-

łanie LEADER. Udzielamy wsparcia na działania realizujące cele Lokalnej 

Strategii Rozwoju na lata 2014–2020. Wsparcie mogą uzyskać osoby lub 

podmioty mieszkające lub zarejestrowane na obszarze gmin partner-

skich: Mysłakowice, Podgórzyn, Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Pie-

chowice, Szklarska Poręba. Wniosek w ramach ogłoszonych konkursów 

mogą złożyć osoby fizyczne, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe.

Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości:
– Podejmowanie działalności gospodarczej – bezzwrotna premia – 

80.000 zł – pula wolnych środków 320.000 zł (konkurs II poł. 2017) oraz 

pula wolnych środków 800.000 zł (konkurs I poł. 2018)

– Rozwój firmy – refundacja do 300.000 zł, pula wolnych środków 600.000 zł 

(konkurs I poł. 2018)

Wsparcie dla Organizacji Pozarządowych:
– Konkurs otwarty – Inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekre-

acyjną i kulturową – refundacja do 300.000 zł; pula środków 2 100 000 zł 

(II poł. 2017 r.)

– Granty dla organizacji – Włączenie społeczne poprzez realizację Festi-

walu Ducha Gór – maks. kwota wsparcia 25 tys. zł dla 1 grantu; pula środ-

ków 300 000 zł (II poł. 2017 r.)

– Granty dla organizacji – Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania 

dziedzictwa kulturowego – maks. kwota wsparcia 20 tys. zł dla 1 grantu; 

pula środków 200 000 zł (II poł. 2017 r.)

– Granty dla organizacji – Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału spo-

łeczności i organizacji, w tym edukacja w zakresie ochrony środowiska 

i przeciwdziałania zmianom klimatu – maks. kwota wsparcia 20 tys. zł dla 

1 grantu; pula środków 200 000 zł (II poł. 2017 r.)

– Granty dla organizacji – Wspólne działania promocyjne całego obsza-

ru LGD Partnerstwo Ducha Gór pod wspólnym szyldem – Kraina Ducha 

Gór – maks. kwota wsparcia 50 tys. zł dla 1 grantu; pula środków 300 000 zł 

(I poł. 2018 r.)

– Granty dla organizacji – Inwestycje w infrastrukturę turystyczną, re-

kreacyjną i kulturową – maks. kwota wsparcia 42 tys. zł dla 1 grantu; pula 

środków 300 000 zł (II poł. 2018 r.)

Zapraszamy na spotkania informacyjne, doradztwo w biurze LGD oraz 

do kontaktu telefonicznego. Więcej szczegółowych informacji znajduje 

się na naszej stronie: www.duchgor.org

Najbliższe spotkania informacyjne dla przedsiębiorców zostały zapla-

nowane w czerwcu 2017 – podczas spotkań zostaną podane szczegó-

ły dotyczące warunków udzielenia wsparcia oraz lokalnych kryteriów.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestu-
jąca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez LGD Partnerstwo Ducha Gór. 
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 
– Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lo-
kalny kierowany przez społeczność), poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów 
bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

OGŁOSZEN IE

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania 
„Partnerstwo Ducha Gór”
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K U R I E R  K O W A R S K I  /  K R O N I K A  S M K

KRONIKA 
SMK

31 marca – w naszej siedzibie odbył się wernisaż kowarskiego ar-
tysty Romana Tryhubczaka, który uprawia malarstwo i rysu-
nek w technice olejnej i pastelu olejnego.
Tym razem oglądaliśmy grafiki, którymi zilustrowano książkę 
Romualda Witczaka „Lisowczycy w Kowarach”. Wystawę moż-
na było oglądać do 30 kwietnia.

24 marca - uczestniczyliśmy w spotkaniu z Panią Jadwigą Mu-
rawską. Poetka przedstawiła nam swoje wiersze, których wysłu-
chaliśmy, delektując się przepysznym ciastem upieczonym przez 
autorkę. Poznaliśmy też słodką tajemnicę bohaterki wieczoru, 
dowiedzieliśmy się, że pieczenie ciasta jest dla niej inspiracją do 
pisania.

22 kwietnia – po raz siódmy gościliśmy w MOK-u przedstawi-
cieli Teatru Komedia z Wrocławia. Tym razem obejrzeliśmy 
sztukę Willy’ego Rusella, pt. „Edukacja Rity” w  reżyserii Woj-
ciecha Dąbrowskiego. On sam oraz Magdalena Murgulewicz 
byli  odtwórcami głównych ról. Spektakl zorganizowany został 
przez Stowarzyszenie Miłośników Kowar i Miejski Ośrodek Kul-
tury w Kowarach. Bilety wyprzedane były na tydzień przed spek-
taklem, ale to nic dziwnego, ponieważ Teatr Komedia cieszy się 
w  Kowarach popularnością, gdyż jego Dyrektor Wojciech Dą-
browski jest przecież kowarzaninem.

1 maja – Jak zwykle od 13 lat braliśmy udział w Kowarskiej Ma-
jówce.

20 maja – w „Noc Muzeów” podróżnik Mieczysław Ławer za-
prosił mieszkańców Kowar na wycieczkę do Iranu i Zjednoczo-
nych Emiratów Arabskich. Zobaczyliśmy dwa różne światy po 
obu stronach Zatoki Perskiej; starożytne zabytki Iranu i współ-
czesną architekturę Dubaju. Prezentację uzupełniały oryginalne 
eksponaty wypożyczone od przyjaciół oraz przywiezione przez 
pana Ławera. 
Nasz podróżnik przywiózł z  Iranu na to spotkanie ciasteczka 
i prasowane daktyle. Upieczone zostało tradycyjne irańskie cia-
sto z kaszy mannej z migdałem (przepis znalazła Basia Sokołow-
ska – oczywiście w Internecie). 
W  zeszłym roku p. Ławer opowiadał o  Kambodży, a  w  przy-
szłym roku, jak jego plany się powiodą, przybliży nam Indie, 
Egipt, a może Stany Zjednoczone?
Maj 2018 czeka. 

Gabriela Kolaszt

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę 

w w w. s m k-k owa r y. p l

Wrocławski Teatr Komedia na kowarskiej scenie

Otwarcie wystawy Romana Tryhubczaka

Prelekcja Mieczysława Ławera
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K U R I E R  K O W A R S K I  /  P O E Z J A

Jeśli opowiesz wszystko o sobie,
Przyjdzie czas, a obrócą przeciwko Tobie.

cZy ma prawo

Czy mąż ma prawo żonie dokuczyć?
I myśleć frywolnie sobie?
To żona się może, rozpusty nauczyć
Aby przyprawić poroże tobie.

1–2–3 maja 2017 
(refleksje Aliny PAwłowskiej 
o majówce)

Kowary nasze miasto
Zamiast biało-czerwone
Plakatami z „Demolką”
Zostało oblepione.

Kiedyś kwiaty i flagi 
Ulice wszystkie zdobiły
Tradycja i patriotyzm
Zupełnie się pogubiły

I tak między domami
Skromnie gdzieś zawieszona
Powiewa samotna i smutna
Nasza biało-czerwona.

Chcę „ratuszowi” przypomnieć 
Niech każdy ruszy głową
Jak uszanować tradycję
Choć w święta żyć kolorowo.

Sukces kowarzanki
Amcor Tabacco Packaging Polska sp. z.o.o 91–205 Łódź ul. Alek-
sandrowska 55 Drukarnia Opakowań Tytoniowych – to firma 
szwajcarska, która zadomowiła się na polskim rynku 20 lat temu 
i którą stworzył wspaniały człowiek p. Jerzy Czubak. Obecnie 
zarządza firmą w Szwajcarii. Minęło 20 lat od założenia na tere-
nie firmy Amcor Reutóch Polska galerii sztuki pod nazwą GALE-
RIA AMCOR. Skupiła ona pod swoimi opiekuńczymi skrzydłami 
najciekawszych łódzkich artystów. 

27.01.2017 r. na terenie firmy w GALERII AMCOR odbyła się promocja książki pt. 
„Czytanie Sztuki, postawy – interpretacje, druga dekada”. Jej autorem jest p. Dariusz 
Leśnikowski – kulturoznawca, teatrolog, krytyk sztuki oraz adiunkt w Instytucie Kultu-
ry Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego.

Książka zawiera 
– Teksty 9
– Łódź miasto grafiki
– Konkurs im. Wł. Strzemińskiego 
   „Sztuki Piękne” dla studentów 
    ASP w Łodzi 114
– Kalendarium wystaw (lata 2006–2016)
– Artyści galerii – prace
– Konkurs na małą formę grafiki 
   dla studentów ASP im.   
   Wł. Strzemińskiego w Łodzi  
   laureaci konkursu.

Ja ze swojej strony bardzo się cieszę, że 
w tej pięknie wydanej książce znajduje się esej 
o mojej wystawie z cyklu „Kody i szyfry – jaki 
jest twój kod?”. Znajdują się w tej książce też 
dwie fotografie prac: „Dopełniam Cię”, „Do-
pełnij mnie” wykonanych w technice akware-
li 21 cm x 21 cm, które powstały już na terenie 
Karkonoszy w Bukowcu. W 2015 roku wystawa była pokazywana w ODK w Jeleniej Gó-
rze. Niezmiennie cieszę się, że została wydana ta książka, bo wstępy do katalogów jakie 
pisze p. D. Leśniowski są niepowtarzalne. 

Znalazłam się w gronie moich profesorów, kolegów profesorów i wyróżniających się 
studentów. Firma zapowiada dalszą pomoc w wydawaniu katalogów, więc może uda 
mi się jeszcze coś wystawić w GALERII AMCOR. Mam ogromną satysfakcję z posia-
dania tak pięknej książki. 

 Krystyna Matusiak

Co  PiĘkne UMykA

Czasu zatrzymać nie zdoła,
Dzień co przed nocą nie zdąża,
Życie umyka i stop woła,
Choć tuż, tuż śmierć podąża.

W swoim życiu ma dostatek chleba
I za to Panie, dziękować ci trzeba.

Jan Czesław Nowak
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W tym odcinku chciałbym zwró-
cić Państwa uwagę ponownie 
na czasy wojny trzydziestoletniej 

w  naszych okolicach. Pod koniec zeszłego 
roku w Kowarach odbyła się akcja promocyj-
na książki Romualda Witczaka pod tytułem 
Lisowczycy. Jest to sfabularyzowana opo-
wieść o tragicznym dla losów miasta epizo-
dzie z udziałem polskiego wojska. W czasie 
lektury zafrasowałem się kilkoma kwestiami 
poruszonymi i pominiętymi w książce. I tak 
zrodził się pomysł na powrót do tematu.

kim byli lisowcZycy?
Obraz tego wojska jest przedstawiany w hi-

storii naszego miasta zawsze bardzo nega-
tywnie, bo jak można czuć sympatię do ra-
busiów, gwałcicieli i  morderców? Warto 
przytoczyć, skąd wzięła się ta formacja i czy 

była skuteczna? Ta lekka jazda (żołnierze 
również zwani byli elearami, czyli jazdą do 
zadań rozpoznawczych) została powołana 
do życia w 1607 roku pod dowództwem Alek-
sandra Józefa Lisowskiego. Po jego śmierci 
nadal jednostkę nazywano jego imieniem. 
Na początku XVII czasy w Rzeczypospolitej 
były niespokojne. Na Inflantach toczyła się 
wojna ze Szwecją, na południowo-wschod-
nich kresach trzeba było odpierać czambuły 
tatarskie, a  w  państwie moskiewskim trwa-
ła Wielka Smuta stwarzająca szansę łatwe-
go podboju. Skarbiec królewski był notorycz-
nie pusty i nie było pieniędzy na nowe zaciągi 
wojskowe. Jazda Lisowskiego wypełniała tę 
pustkę, ponieważ wojsko za swoją służbę nie 
otrzymywało żołdu, za to mogło za cichym 
przyzwoleniem łupić tereny, na którym przy-
szło im operować. To bardzo wygodne dla 

budżetu państwa rozwiązanie dobrze spraw-
dzało się, gdy lisowczycy działali poza tere-
nem kraju. Gorzej gdy wojsko wracało do 
ojczyzny na zasłużony wypoczynek. Ich me-
tody działania powodowały, że z pewnością 
właśnie dlatego cały czas byli wysyłani poza 
granice. Druga strona medalu przedstawia 
lisowczyków jako najskuteczniejszy tego ro-
dzaju oręż ówczesnej Europy. Przed wyprawą 
demokratycznie wybierali swojego dowódcę, 
któremu w następstwie byli bezwzględnie po-
słuszni. Ich głównymi cechami było znako-
mite wyszkolenie, ogromna dyscyplina na 
polu walki, odwaga i bezwzględność. Kolejną 
cechą przewyższającą inne wojska była nie-
słychana, jak na swoją epokę, szybkość i mo-
bilność. Kiedy Sobieski zjawił się pod Wied-
niem w 1683 ze swoją awangardą, obliczono, 
że poruszał się z prędkością około 50 km na 

MIĘDZY RUDNIKIEM A GÓRĄ WOŁOWĄ 
WĘDRÓWKI PO DZIEJACH DOLINY JEDLICY,

czyli Kowary w 1622 roku

K U R I E R  K O W A R S K I  /  H I S T O R I A
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dzień. Lisowczycy potrafili podkręcić tempo 
trzykrotnie. Dziś na kartach historii chwa-
li się Napoleona, że dotarł do Moskwy, lecz 
nie wspomina się, że nasza lekka jazda gnę-
biła Moskali 1000 km na wschód od rosyj-
skiej stolicy. Dla porównania jeszcze dodam, 
że armie tej epoki poruszały się bardzo po-
woli. Na początku wojny trzydziestoletniej, 
kiedy wojska zbuntowanych Czechów ruszy-
ły na Dolną Austrię poruszały się z prędko-
ścią zaledwie 10 km na dzień. 15-tysięczna 
armia zimowego króla Fryderyka z  Palaty-
natu potrzebowała wozów taborowych, kup-
ców handlujących żywnością, wozów z  żo-
nami i dziećmi żołnierzy, markietanek i wielu 
innych dodatkowych obciążeń. Ocenia się, że 
wraz z wojskiem poruszało się dodatkowo 40 
tysięcy ludzi. Taka armia nie mogła być efek-
tywna. A nasi rodzimi zagończycy nie posia-
dali wozów taborowych w  ogóle. Posiadali 
po kilka koni luzaków, które służyły również 
do wożenia ich dobytku. Stąd ta zabójcza 
prędkość. Kolejną podziwianą umiejętno-
ścią była elastyczność na polu bitwy – po-
trafili walczyć w  każdych warunkach, cza-
sem nawet jako piechota. Najsłynniejsze były 
ich fortele. 29 września 1626 roku, pozorując 
ucieczkę z pola bitwy, wyprowadzili szwedz-
ką jazdę w zasadzkę ogniową przygotowaną 
przez… Szwedów. W 1618 roku 100 lisowczy-
ków rozbiło moskiewski oddział, który miał 
„tylko” trzynastokrotną przewagę w żołnier-
zach. Z premedytacją działali tak, aby się ich 
bano. Zawsze łatwiej bije się wrogów, któ-
rzy trzęsą się ze strachu przed walką. Dzięki 
tym zdolnościom zostali wysłani na pomoc 
Habsburgom, którym państwo rozsypywało 
się na początku wojny trzydziestoletniej. I nie 
ma co ukrywać, pomoc Polaków okazała się 
nieodzowna. W 1619 rozbili siedmiogrodzkie 
wojska Jerzego I  Rakoczego pod Humien-
nem, zdobywając 17 chorągwi. Zbuntowani 
Węgrzy, bojąc się o  swoje zaplecze, musieli 
odstąpić od oblegania Wiednia. Rok później 
w słynnej bitwie pod Białą Górą pod Pragą 
nasi elearzy zdobyli 20 chorągwi. Z drugiej 
strony jako patrioci oddali również pokaźną 
daninę krwi w  obronie ojczyny pod Choci-
miem, w roku następnym, w walce z nawał-
nicą osmańską. Listę zasług można byłoby 
jeszcze długo ciągnąć. 

Co rozsierdziło lisowCzyków?
Znane powszechnie opisy pobytu elearów 

w Kowarach ukazują żołnierzy pełnych zło-
wieszczej furii i dzikości. Z pewnością był to 
element ich strategii zastraszania i  tworze-
nia czarnej legendy. Przejazd kilkutysięcz-
nego oddziału musiał się skończyć tragicz-

nie dla małego, lecz dobrze prosperującego 
miasteczka. Ciekawe jednak, że autorzy nie 
prezentują źródeł obiektywnie i  w  całości. 
Okazuje się, że istnieje inna relacja najazdu 
na Kowary. Lisowczycy mieli swojego kape-
lana księdza Wojciecha Dembołęckiego, któ-
ry opisał zadowolonych, powracających do 
domu żołnierzy z kampanii czeskiej z cesar-
skim żołdem w kieszeni. Kiedy przechodzi-
li przez Góry Izerskie, dotarli do Mirska. Na 
Śląsku nie przywitano ich kwiatami, ponie-
waż mieszkańcy w przewadze byli ewangeli-
kami, a lisowczycy właśnie przegonili prote-
stantów z Królestwa Czeskiego. Koło Mirska 
odkryto, że kilku Polaków, którzy postano-
wili oddalić się od głównych sił i przenoco-
wać w  lesie, zostało bestialsko zamordowa-
nych w  czasie snu przez tubylców. Liczba 
incydentów z  napaściami na pojedynczych 
żołnierzy na górskich drogach rosła. Żołnie-
rze dobrze wiedzieli, co trzeba robić z takimi 
niepokornymi cywilami. I właśnie wtedy nie-
stety na ich drodze stanęły Kowary. Co się 
działo dalej, wiemy doskonale. 

Co nAPrAwdĘ doProwAdziło  
MiAsto do rUiny?

Początek wojny przyniósł dla naszego mia-
sta wzrost zamówień na żelazo. Wiado-
mo, wojna potrzebuje broni. Potem nastąpił 
wzrost cen, następnie głód i na końcu zara-
zy. Tak też było w  przypadku Kowar. Naj-
pierw kozacy, tak nazywano tutaj lisowczy-
ków, plądrowali miasto i okolicę przez kilka 
dni, karząc za niegościnność na Śląsku. Ale 
najgorsze miało dopiero nadejść. Źródła roz-
pisują się na temat trzydniowego epizodu, 
nie wskazując na systematyczne wyniszcza-
nie Dolnego Śląska przez Szwedów. Całkiem 
niedawno wydana reedycja przewodnika 
Eisenmängera z  1910 roku podaje na pię-
ciu stronach o  „dokonaniach” lisowczyków, 
a potem w zaledwie jednym krótkim akapi-
cie możemy przeczytać, że wojska (autor nie 
napisał, z  jakiego kraju) pięciokrotnie splą-
drowały miasto. Wtedy dopiero zniszczo-
no całkowicie kuźnie i zalano kopalnie, czyli 
zniszczono źródło dobrobytu kowarzan. Czy 
nigdy Państwa nie zastanawiało, dlaczego 
ten oczywisty fakt został przemilczany?

dlACzego AUtoroM nie zAleżAło  
nA UjAwnieniU PrAwdy?

Ciekawe, że we wcześniejszych opracowa-
niach nie szuka się przyczyn furii żołnierzy, 
tylko ukazuje się dzicz ze wschodu, która dla 
zaspokojenia własnych zwierzęcych instynk-
tów grabi, gwałci i morduje kowarzan. Czy li-
sowczycy tak bardzo różnili się od wojaków 

z  innych armii? Absolutnie nie! Armie cza-
su wojny trzystoletniej cechowała ogromna 
przemoc. Głównodowodzący wojsk cesar-
skich Wallenstein dla obniżenia kosztów sko-
rzystał z  polskiego pomysłu i  bardzo mało 
płacił swoim żołnierzom, którzy mogli plą-
drować zdobyte tereny przez kilka dni. We-
dle zasady: „wojna karmi się sama” pozwa-
lał nawet na grabież cesarskich terytoriów. 
Znane są liczne opisy gwałtów każdej ar-
mii biorącej udział w wojnie. Dodajmy jesz-
cze okropieństwa żołdaków z  każdej nacji 
biorącej udział w  wojnie, wtedy zrozumie-
my, dlaczego w Boże Ciało modlimy się, żeby 
Bóg uchował nas od wojny. Wracamy zatem 
do kwestii, dlaczego tak szczegółowo opisa-
no rodaków z Polski, a nie Szwedów czy Sa-
sów. Odpowiedź jest prosta. Leniwi autorzy 
przewodników i  lokalnej historii korzysta-
ją z Eisenmängera, a przecież autor nauczał 
w szkole ewangelickiej. Dziś w czasie ekume-
nizmu nie zdajemy sobie sprawy, jak zajadła 
była walka o dusze między luteranami a ka-
tolikami. Autorowi zależało po prostu, aby 
zdyskredytować lisowczyków, a potem prze-
milczeć, że jego współwyznawcy tak bez-
względnie rozprawili się z tyloma zamkami, 
miastami i kopalniami w okolicy. Nie wypa-
dało szkalować braci tego samego wyznania. 
Niszczenie przemysłu też miało swoje wojen-
ne uzasadnienie. W Szwecji do dzisiaj istnie-
ją kopalnie rudy żelaza. Chodziło o usunię-
cie niepożądanej konkurencji. 

Kolejny mit, z  którym należy się rozpra-
wić, to osady powstałe w wyniku wojny. Już 
wielokrotnie spotkałem się w przewodnikach 
z  informacją, że Budniki powstały w  wyni-
ku ataku lisowczyków. Ciekawe, że w czasie 
kilkudniowego plądrowania miasta powstały 
domy na bazie granitowej podmurówki w za-
budowie ryglowo szachulcowej z dachem. Na 
budowę takich „skromnych” domów potrze-
ba wielu tygodni, a nie kilku dni. Na pewno 
powstały i były na tyle solidne, że jeszcze wie-
le lat po wojnie mieszkańcy nie chcieli wra-
cać w  dolinę Jedlicy. Dlaczego? Ponieważ 
nie chcieli płacić podatków. Przez kilka dzie-
sięcioleci kowarzanie lizali rany powojenne 
i w ten sposób chcieli obniżyć koszty swojej 
egzystencji. Ale to już inny temat. 

Jak widać, lisowczycy mieli swoje powo-
dy takiego zachowania. Z  punktu widzenia 
współczesnego człowieka należy się cieszyć, 
że na własnej skórze nie musieliśmy do-
świadczyć okrucieństwa wojny. 

Grzegorz Schmidt

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

Serdeczne podziękowania dla Pana Romana 
Tryhubczaka za udostępnienie grafiki.
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FESTIWAL SZTUKI 
WŁÓKNA – NAJSTARSZY, 
JEDYNY W POLSCE

6

Artykuł w  „Słowie Polskim” z  dn. 
17 grudnia 1986 roku, zatytułowany Wena 
na kilogramy, ukazuje fenomen wełny jako 
narzędzia tkackiego. Zdarzają się niekiedy 
osoby, które zadają twórcom podchwytliwe 
pytania w  rodzaju: skąd przychodzi wena? 
Odpowiedź zawsze jest podobna. Z wor-
ków, w których był i nadal jest dostarcza-
ny materiał do kreacji twórczych w dzie-
dzinie sztuki włókna.

Imperatywy twórcze artystów w  tam-
tych latach były niewątpliwie pobudza-
ne miękką materią tzw. plątanką kowar-
ską, czyli odpadami poprodukcyjnymi, 
które spadały pod krosna mechaniczne. 
Radość była wielka wśród uczestników 
pleneru, gdy pani kierowniczka Wzor-
cowni, mgr szt. Bożenna Burgielska za 
zgodą dyrektora fabryki pozwalała ar-
tystom samodzielnie wybierać wełnę na 
hali produkcyjnej. Wprawdzie wełna była 
przygotowana dla artystów w wielkich ju-
towych workach, ale widok produkcji, 
stukot maszyn i  różnej długości odpady 
wełniane miały ogromny wpływ na do-
znania psychiczne i  zmysł dotyku, a  na-
wet i węchu. Wełna miała specyficzny za-
pach. W każdej hali produkcyjnej unosiła 
się inna woń, np. wyczyszczone białe runo 
pachniało owcami, natomiast wełna wy-
barwiona, jeszcze mokra miała zapach 
octu lub innych środków utrwalających 
kolor. Do dziś w  mojej pamięci zmysło-
wej pozostała woń wełny budząca „wenę 
twórczą” artystów. 

Plenery „Warsztat Tkacki Kowary” były 
już dobrze znane w Polsce, dzięki wybit-
nym, kulturotwórczym sukcesom na Dol-
nym Śląsku. Dzieła sztuki włókna osią-
gały coraz wyższy poziom, dorównując 

ambicjom artystów z  Warszawy, Krako-
wa, Łodzi, Poznania i Gdańska. Państwo-
wa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych we 
Wrocławiu była jedyną uczelnią w kraju, 
która nie kształciła studentów w dyscypli-
nie tkactwa artystycznego. Nie wprowa-
dzono nawet do programu studiów przed-
miotu z propedeutyki tkactwa, nad czym 
bardzo ubolewałam. Jednak tkaniny po-
wstające podczas trzytygodniowych ple-
nerów szybko powiększały dorobek twór-
czy artystów dolnośląskich, a szczególnie 
Grupy Artystycznej „10 x TAK”. Fakt ten 
był wykorzystywany przez ówczesne wła-
dze wojewódzkie, które w  ramach mię-
dzynarodowych politycznych spotkań 
urządzały wystawy tkaniny artystycznej. 
Dzięki temu nasze prace były coraz czę-
ściej prezentowane i  tym samym promo-
wane, np. w  ramach wrocławskich i  jele-
niogórskich Dni Saksonii w czerwcu 1986 

roku tkaniny artystyczne wykonane z weł-
ny kowarskiej były eksponowane w Pałacu 
Japońskim w Dreźnie. Dzięki wystawom 
rozwijały się kontakty z  artystami bloku 
wschodniego. Fenomen wełny przyczynił 
się do utrzymania kontaktów z drezdeń-
skimi artystami niemalże do chwili obec-
nej. Wystawy poplenerowe zazwyczaj były 
organizowane przemiennie w  jednym 
roku w  muzeum jeleniogórskim, w  na-
stępnym we Wrocławiu. W 1986 roku wy-
stawa była eksponowana w Muzeum Ar-
chitektury we Wrocławiu, pisano o  niej, 
że znalazły się tkaniny wykonane przede 
wszystkim z  wełny, świadczące o  tym, jak 
wielkie możliwości artystyczne są zawarte 
potencjalnie w  tym tworzywie. Obok trady-
cyjnych gobelinów Wiktorii Rafy-Słowik, Ja-
dwigi Zgieb-Leśkiewicz i  Marii Boguckiej 
oglądać możemy „rzeźby miękkie” Marge-
ritty Pellegrin oraz ciemne struktury „pa-
jęczyn” Joanny Krzymuskiej-Stokowskiej. 
Fakturowe tkaniny o  motywach architek-
tonicznych Ewy Poradowskiej-Werszler są-
siadują z  ażurowymi, pełnymi prześwitów 
kompozycjami Marii Białowolskiej-Moroń 
i Anny Olczyk-Kocikowej. Nie tylko dzien-
nikarze, także krytycy sztuki podnosi-
li wagę powstających dzieł do najwyższej 
rangi ze względu na zastosowane medium 
tkackie, czyli „plątankę kowarską”. Tak 
jest do dziś, prace wykonane z  tej wełny 
są rozpoznawalne na krajowych i świato-
wych wystawach i utożsamiane są z Festi-
walem Sztuki Włókna, a  przede wszyst-
kim z miastem Kowary.

Prof. Ewa Maria Poradowska-Werszler
Wrocław, 30 maja 2017 r.

Wena na kilogramy 
– pochwała wełny

Pakowanie sizalu Wybór wełny
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Ręce pracują przy tkaniu

Ewa Poradowska-Werszler z naręczem wełny

Artyści w pejzażu Wojkowa

Zdjęcie wszystkich uczestników „XIII Międzynarodowego Pleneru WT – Kowary '86” 
z dyrektorem fabryki Stefanem Połomskim

Bożenna Burgielska 
z naręczem wełny

Natura i wełna
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Carita – Żyć ze szpiczakiem

K U R I E R  K O W A R S K I

Rozmowa z Wiesławą Adamiec, prezesem Fundacji „Ca-
rita – Żyć ze Szpiczakiem” przeprowadzona z okazji otrzy-
mania prestiżowej nagrody" Złoty Otis". Wywiad ukazał się 
w numerze specjalnym magazynu „Świat Lekarza".

Jesteś psychoterapeutą, jak to się stało, że zaczęłaś kiero-
wać fundacją zajmującą się pomocą osobom, które zacho-
rowały na szpiczaka?

Najprościej odpowiedzieć, że kieruję fundacją, którą założy-
łam, gdy sama zachorowałam na szpiczaka. Pamiętam, jaką 
drogę przeszłam, szukając merytorycznej wiedzy o chorobie. In-
formacje znajdowałam w  wystąpieniach specjalistów na kon-
ferencjach, natomiast nie było organizacji, którą by tę wiedzę 
przybliżyła, pokazała, jak przygotować się do walki z chorobą, 
przestać się jej bać. Pacjent, który zaczyna chorować, oczekuje 
wiedzy przekazanej w przystępny sposób.

Długo sama czekałaś na diagnozę szpiczaka?
Zachorowałam 10 lat temu. Moje objawy były bardzo nietypo-

we: miałam często zapalenie gardła, zrobiłam wszelkie możli-
we badania, okazało się, że miałam kilka rodzajów gronkowców 
w gardle. To mnie zaniepokoiło. Poza tym między łopatkami za-
czął mnie boleć kręgosłup, nie mogłam podnosić rąk do góry. 
Pamiętam, że gdy powiedziałam to znajomej pani doktor, odpo-
wiedziała, żebym po prostu nie podnosiła do góry rąk! Innym 
razem usłyszałam, że chorzy nie wyglądają tak jak ja. A jeszcze 
innym – żebym popatrzyła w swój PESEL. Robiłam wszystkie 
możliwe badania, oczywiście prywatnie – ginekologiczne, laryn-
gologiczne, kardiologiczne, gastroskopię, kolonoskopię. Nic nie 
wykazały. W końcu znajomy lekarz poradził mi, żebym zrobiła 
elektroimmunoforezę. Pani w laboratorium, widząc moje wyni-
ki, była przerażona. Od razu powiedziała, że mam myelomamul-
tiple, czyli szpiczaka mnogiego. Nie miałam pojęcia, co to jest.

Diagnoza była szokiem…
Tak. Ale nie złorzeczyłam losowi, nie pytałam: „Dlaczego ja”. 

To była chyba taka psychiczna obrona organizmu. Stwardnia-
łam od środka, nie byłam zdolna do żadnej reakcji, miałam w so-
bie pustkę. Pamiętam, że był wrzesień, siedziałam na tarasie – 
z tarasu mojego domu widać Śnieżkę – piłam kawę i myślałam: 
„Nowotwór: czy to znaczy, że umrę? Ostatni raz będę oglądać to, 
co mam przed sobą?”.

Leczenie, które zaproponowano, było optymalne?
Powiem tak: sama szukałam informacji na temat leczenia w fa-

chowych publikacjach. To z nich dowiedziałam się, jakie lecze-
nie stosuje się w Polsce i  za granicą. Dowiedziałam się też, że 
w Wiedniu pracuje wybitny specjalista hematolog – prof. Ludwig 
Heinz. Pojechałam do niego na konsultację.

A jakie leczenie proponowano w Polsce?
Byłam na wizycie w klinice we Wrocławiu – ale nie w tej, w któ-

rej obecnie się leczę. Profesor powiedział, że mój szpiczak nie jest 
taki zaawansowany, ale zaproponował mi bardzo silną chemio-
terapię „na wszelki wypadek”. Zapytałam wtedy o lenalidomid, 
ale usłyszałam, że to lek strasznie drogi i że pan profesor zna tyl-
ko jedną pacjentkę, która sama go kupuje. Jednak niezależnie od 
tego, czy mnie na daną terapię stać, czy nie, chciałam wiedzieć 
o najnowszych lekach. Po dwóch konsultacjach w kraju pojecha-
łam do prof. Ludwiga Heinza.

W fundacji nadal stosujemy tę zasadę: jeżeli zgłasza się do nas 
nowy pacjent, to proponujemy drugą, niezależną konsultację 
ze specjalistą w kraju. Nie dlatego, że chcemy podważyć decy-
zję pierwszego specjalisty, ale dzięki temu pacjent czuje się bez-
pieczniej. Dowiaduje się w spokojnej atmosferze więcej o swojej 
chorobie i możliwościach leczenia. Od prof. Heinza wiedziałam, 
jakie są metody leczenia szpiczaka. Zapytałam, do których tera-
pii mogłabym się kwalifikować. Profesor wskazał trzy pierwsze 
z pięciu alternatyw. Na pytanie, która byłaby dla mnie najbar-
dziej wskazana, odpowiedział, że wszystko zależy od możliwości 
finansowych pacjenta. W tym czasie w Polsce te terapie nie były 
refundowane.

Lekarz w kraju w ogóle nie powiedział, jakie są inne moż-
liwości leczenia poza tym, które jest refundowane?

Niestety, wtedy większość lekarzy w kraju o  tym nie mówiła. 
Dziś to się bardzo zmieniło i lekarze informują pacjentów o do-
stępnych terapiach oraz o najnowszych lekach stosowanych np. 
tylko w  badaniach klinicznych. Fundacja kładzie nacisk na to, 
aby pacjent miał wiedzę o najnowszych jednostkach lekowych, 
bo ma do tego prawo, nawet jeśli w Polsce są one nierefundowa-
ne. Zdarza się że pacjenci podejmują decyzję o kupnie leku indy-
widualnie i mają możliwość podania go w naszych klinikach, co 
jest zgodne z prawem. 10 lat temu nie było to możliwe.

Tak hipotetycznie: gdybyś 10 lat temu skorzystała z pierw-
szej terapii, która została zaproponowana… Już by Ciebie 
tutaj nie było?

Tego nie mogę powiedzieć na pewno, ale chemioterapia, któ-
rą mi zaproponowano, była bardzo ciężka, obarczona wieloma 
działaniami niepożądanymi. Myślę, że nie byłoby mnie nie z po-
wodu szpiczaka, ale dlatego, że mój organizm mógłby tego nie 
wytrzymać. Jeśli nawet bym żyła, to na pewno nie byłabym w ta-
kiej kondycji jak dziś.

Ile wynosiła wtedy średnia życia po zdiagnozowaniu szpi-
czaka?

3 lata. Dziś lekarze mówią o  6-7 latach, ale są pacjenci któ-
rzy żyją dłużej. Od mojej diagnozy i rozpoczęcia leczenia minie 
w tym roku 10 lat, a w naszej fundacji są pacjenci, którzy żyją 
12, 15, 17 lat. Bardzo ważne jest, żeby pacjent miał wiedzę na te-
mat swojej choroby, bo lekarz – mimo najlepszych chęci – często 
musi być raczej urzędnikiem, nie ma czasu dla chorego, bo jest 
obciążony ogromem tzw. papierologii. Warto może zastanowić 
się nad zmianami systemowymi, aby lekarz miał możliwość wła-
ściwego wykonywania swojego zawodu. Rozmowy z pacjentem 
o chorobie, o  sposobie leczenia, jej przebiegu to często zdania 
niedokończone, pytania bez odpowiedzi. Po prostu brak czasu 
dla pacjenta. Zmiany systemowe powinny iść również w kierun-
ku postrzegania pacjenta holistycznie, a nie tylko jako jednost-
ki chorobowej. Należałoby objąć pacjenta wsparciem innych spe-
cjalistów takich jak psycholog, psychiatra, neurolog, ortopeda, 
rehabilitant czy dietetyk.

Pacjenci ze szpiczakiem to często osoby ciche, słuchają-
ce lekarza, niepotrafiące walczyć o siebie. Czego ich uczy-
cie jako fundacja?

Przede wszystkim asertywności i wiary w to, że sobie poradzą. 
Musimy zbudować na nowo psychikę chorego i całej rodziny. Na 
spotkania zapraszamy pacjenta wraz z osobą towarzyszącą. Naj-
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częściej to mąż, żona, córka, ciocia, wujek, przyjaciel – osoba, któ-
ra towarzyszy w chorobie i jest wsparciem. Pacjent w tym okresie 
nie powinien być sam, lepiej nieść z kimś swój ból, swoje emocje, 
móc się na kimś się wesprzeć. Powiedziałabym tak: podzielić cier-
pienie na pół. Wtedy niesiemy połowę cierpienia. Natomiast dzie-
lenie radości z drugim człowiekiem to podwójna radość. Niezwy-
kle ważne jest także to, aby mieć kogoś obok siebie podczas wizyt 
u lekarza, bo często pacjent jest w takim stresie, że nie potrafi za-
dać pytań albo czegoś nie zrozumie, a sam nie dopyta.

Na warsztatach pokazujemy też, że pacjent może przenosić 
góry. Mariola, chorująca na szpiczaka 9 lat, po chemioterapii 
i krótkim odpoczynku wylatuje w najdalsze zakątki świata: Bir-
ma, Bhutan, Galapagos, Japonia i wiele innych pięknych miejsc. 
Przywozi wspaniale zdjęcia, filmy, pamiątki i  egzotyczne opo-
wieści. Trzeba mieć wielką siłę woli i wiarę w to, że nie choroba 
nas, tylko my ją pokonamy.

O takim wsparciu bardzo rzadko się mówi. W zrozumie-
niu, jak ważna jest psychika, pomogła Ci wiedza terapeuty?

Tak. Staram się pokazywać, jak ważna jest rola psychiki w każ-
dej chorobie, a  szczególnie w nowotworowej. Po diagnozie pa-
cjent przeżywa wielką traumę, podobnie jak przy śmierci naj-
bliższej osoby. Często nie jest świadomy, że ma depresję albo 
anhedonię – obniżenie nastroju. Żyje, funkcjonuje, ale jakość 
tego życia jest niepełna. A my chcielibyśmy, żeby pacjent ze szpi-
czakiem też mógł czuć radość z  życia, z bycia we wspierającej 
się nawzajem grupie. Właśnie tak się dzieje na organizowanych 
przez fundację warsztatach, gdzie najważniejsze jest wsparcie, 
jakie chorzy dają sobie nawzajem. Pacjenci także bardzo cenią 
wiedzę zdobywaną na wykładach zapraszanych specjalistów: or-
topedy, neurologa, hematologa, specjalisty leczenia bólu, diete-
tyka czy rehabilitanta.

Można powiedzieć, że te warsztaty to jak ośrodek kom-
pleksowej opieki. Walczycie też o  nowe metody leczenia 
i leki. Czy leczenie w Polsce jest już optymalne? Takie jak 
w innych krajach Europy?

Na pewno jest dużo lepsze niż 10 lat temu, ale jeszcze nie takie, 
jak w Europie. Nie mamy na razie dostępności do najnowszych 
leków takich jak pomalidomid czy daratumumab. Jednak wiele 
leków jest dostępnych w badaniach klinicznych, a kwalifikujący 
się pacjenci mogą z nich skorzystać. Zależy nam, aby najnowsze 
leki były dostępne w programach lekowych. Ogromnym utrud-
nieniem w Polsce jest biurokracja. Bywa, że jest już program le-
kowy, a pacjenci zanim się do niego dostaną, czekają nawet kilka 
miesięcy. Ile osób nie doczeka nowej terapii lekowej? Oczywiście 
są także takie kliniki, gdzie wdrożenie pacjenta do programu le-
kowego następuje dużo szybciej.

Gdy na Ciebie się popatrzy, to nie widać, że od 10 lat cho-
rujesz na śmiertelną chorobę. Masz radość w oczach. Co 
daje Ci siłę?

Kocham siebie i życie z wadami i zaletami, czerpię radość z da-
wania i  otrzymywania. Jeśli tą lepszą częścią siebie dzielę się 
z drugim człowiekiem i widzę w nim chęć walki i aktywnego ży-
cia z chorobą, to daje mi wielką siłę. Żyję przede wszystkim dla 
swojej rodziny, ale fundacja, w której działaniach moja rodzina 
tak bardzo mnie wspiera, jest dla mnie ciągłym otwieraniem się 
na świat człowieka chorego i wielkim motorem aktywności.

Dla zdrowych osób wydaje się to dziwne: jak to – ludzie, 
którzy chorują bądź co bądź na śmiertelną chorobę dają 
siłę? Powinni się martwić, że są w takim stanie…

To stereotypy, etykietowanie ludzi chorujących na nowotwory. 
Staramy się pokazywać, że mimo walki o życie jest też radość. 
W działaniach fundacji nie jestem sama, nie byłabym w stanie 
poradzić sobie bez zaangażowania grupy oddanych wolonta-
riuszy, a także wielu pacjentów i ich bliskich. Ci wszyscy ludzie 
wspierają fundację, dając nadzieję. W chorobie boleśnie zdajemy 
sobie sprawę ze swej śmiertelności, dlatego fundacja uczy i po-
maga żyć w tym trudnym czasie. Robimy wiele, aby pacjent kie-
rował świadomie swoim życiem, by mógł dłużej się nim cieszyć.

Rozmawiała Katarzyna Pinkosz

K U R I E R  K O W A R S K I
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Oświata
Rozwojowi kultury oświatowej w Kowa-

rach towarzyszyło gwałtowne i niestabil-
ne osadnictwo, zgłaszane pilne potrzeby 
kadrowe uruchamianych fabryk, kopal-
ni, usług (szczególnie medycznych) i han-
dlu, zaskakujący planistów proces zmian 
urbanistycznych i  demograficznych przy 
jednocześnie bardzo skromnych warun-
kach w pozyskanych obiektach szkolnych. 
Szkoła musiała otworzyć swoje podwoje 
nie tylko dzieciom i  uczniom młodocia-
nym o  różnej rozpiętości wieku spowo-
dowanej działaniami wojennymi, ale tak-
że dorosłym ze stygmatem analfabetyzmu 
lub zapomnieniem języka ojców.

 W pierwszym powojennym dziesięciole-
ciu, oprócz osadników z centralnych wo-
jewództw Polski, garstki autochtonów, 
przesiedleńców zza Buga i  z  głębi tery-
torium Związku Radzieckiego, w  Ko-
warach osiedliło się kilkadziesiąt rodzin 
górniczych – repatriantów z Francji, Bel-
gii i Niemiec, zaś w latach 1949–1950 kil-
kanaście rodzin uchodźców politycznych 
z Grecji i Macedonii. W ten konglomerat 
wmieszano 43 radzieckich specjalistów 
górniczych z  rodzinami. Wkrótce także 
będą musiały osiąść na stałe romskie ta-
bory. Kowary w tym czasie były w istocie 
miastem wielu narodów.

Ubogie przekazy informacyjne doku-
mentujące tamte lata nie pozwalają pre-
cyzyjnie określić trudności, na jakie na-
potykała organizowana pierwsza polska 
szkoła. Przypuszczać należy, że długo-
trwały proces osadnictwa, permanent-
ne migracje wewnętrzne ludności, nie 
sprzyjały egzekucji obowiązku szkolne-
go, a znaczny odsetek przerośniętej mło-

dzieży trafi do podstawowych szkół dla 
dorosłych, które działalność rozpoczę-
ły równolegle ze szkołami zrzeszający-
mi uczniów zgodnie z kwalifikacją wieku. 
Z uwagi na zróżnicowany poziom przygo-
towania uczniów dla wyrównania wieko-
wych szeregów częstym zjawiskiem była 
promocja śródroczna.

 W pierwszych latach po wojnie skrom-
na komunikacja autobusowa nie ułatwia-
ła kowarskim dzieciom dostępu do szkoły. 
Rozległa zabudowa uliczkowo – rzędowa 
Kowar z oddalonymi od centrum peryfe-
ryjnymi osadami (osiedle Podgórze, Zaci-
sze–Krzaczyna, Wysoka Łąka –Wojków) 
wymuszała uruchamianie punktów szkol-
nych, a  pozostawione przez niemieckich 
poprzedników szkółki z konieczności sta-
nowiły bazę zabezpieczającą naukę dzie-
ciom polskich rodzin tam osiadłych.

Dopiero lata pięćdziesiąte przysporzą 
z  demograficznej konieczności kilka do-
datkowych placówek oświatowych, rów-
nież z  zabytkową przeszłością, by na 
przełomie XX i  XXI wieku z  motywacji 
demograficznej i  sytuacji społeczno-go-
spodarczej dokonać ich likwidacji.

Szkolnictwo podstawowe 
– od początku do lat 
dziewięćdziesiątych

Polską szkołę i  szerokie nauczanie ję-
zyka polskiego, w obecności jeszcze wie-
lu niemieckich gospodarzy, zainaugu-
rowała w  dniu 11 września 1945 roku 
Publiczna Szkoła Powszechna w  Krzy-
żatce, w  siedzibie byłej szkoły i  plebanii 
kościoła augsbursko–ewangelickiego przy 
ul. Kościelnej (później ul. Unii Lubelskiej, 
a obecnie ul. Staszica 16). 

 Pierwotnie był to tylko jeden budynek 
przy kościele, następnie szkoła otrzyma-
ła w pobliżu drugi, o czym informuje pi-
smo burmistrza do Starostwa Powiato-
wego w Jeleniej Górze z dnia 17 kwietnia 
1947 roku: „Dom dla pastora (…) został 
przejęty przez Zarząd Miejski Kowary 
i kosztem 500.000 zł przerobiony na szko-
łę, w której odbywa się już normalna na-
uka. Należy wyjaśnić, że dom po pastorze 
jest bliźniaczym budynkiem starego bu-
dynku szkolnego i  leży naprzeciw niego. 
Stary budynek nie był w stanie pomieścić 
wszystkich dzieci ludności polskiej”1.  

O trudnych początkach szkoły świadczy 
protokół rady pedagogicznej z 6 września 
1945 roku, w którym czytamy: „Rada pe-
dagogiczna ustaliła tymczasowy plan go-
dzin uwzględniając wszystkie przedmioty 
nauczania z  ilością 30 godzin tygodnio-
wo dla poszczególnych sił” i  dalej „Do 
czasu otrzymania nowego ministerialne-
go programu nauczania używać będzie-
my starego programu III stopnia2. W do-
kumentacji szkoły brak jest określenia 
przygotowania fachowego i  kwalifikacji 
zawodowych ówczesnych nauczycieli, na-
tomiast protokoły potwierdzają powięk-
szanie się składu osobowego grona. Pro-
tokół posiedzenia w dniu 29 X 1945 notuje 
obecność 5 nauczycieli, 26 I 1946 – 6 na-
uczycieli, 3 IX 1946 – 7, 18 XII 1946 – 8, 
6 XI 1947 – 11, a 7 IX 1949 w posiedzeniu 
uczestniczy 13 nauczycieli.

 Organizatorem i  pierwszym jej kie-
rownikiem jest Jan Garszczyński3, któ-
ry przewodniczył pierwszemu posiedze-
niu rady pedagogicznej 6 września 1945 
roku, podczas sprawowania urzędu bur-
mistrza przez Polaka – Antoniego Wie-
snera. W  protokole odnotowano nazwi-

OŚWIATA W KOWARACH
Rozpoczynamy publikację materiałów na temat kowarskiej oświaty opracowanych przez nieżyjącego 
już naszego redakcyjnego kolegi Zbyszko Brudniaka. Ostatnie momenty swojego życia spędził nad 
analizowaniem i zbieraniem informacji na bliski mu temat. Do sprawy podszedł bardzo rzetelnie, 

tak jak zawsze podchodził do powierzonych mu zadań. Tekst miał się ukazać w monografii 
Kowar, ale ostatecznie do tego nie doszło. Czujemy się zobowiązani do tego, by praca ta ujrzała 
światło dzienne i została zapisana na kartach historii, dlatego, pomimo dość obszernej objętości, 

decydujemy się na zamieszczenie materiałów w całości, w kolejnych numerach Kuriera Kowarskiego. 
Z pewnością niejeden badacz przeszłości naszego miasta sięgnie do tej skarbnicy wiedzy. 
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ska pierwszych nauczycieli w  polskiej 
szkole. W posiedzeniu uczestniczyli: Jani-
na Dyduch, Eugenia Fedzin, Zofia Wik-
torowska i  Czesław Kala. W  dokumen-
tacji szkoły nie znajdziemy odnotowania 
liczby uczniów w dniu rozpoczęcia dzia-
łalności. Przypuszczać należy, że inau-
gurowała skromna grupa uczniów, gdyż 
w  sierpniu 1945 szacowano liczbę Pola-
ków osiadłych w Kowarach na 500 osób 
wobec 7 tysięcy ludności niemieckiej4. 
Jak burzliwe procesy migracyjne doty-
kały wówczas Kowar (Krzyżatki), po-
twierdzają gwałtownie narastające zapi-
sy uczniów do szkoły: w  roku szkolnym 
1947/48 w  „Jedynce” podjęło naukę 543, 
w 1948/49 – 620, 1949/50 – 654 polskich 
dzieci. Utworzona szkoła wieczorowa 
we wspólnych pomieszczeniach ze szko-
łą dzienną wraz z kursami dla analfabe-
tów i  reemigrantów rozwiązywała pro-
blem nauczania masowo napływających 
kandydatów. Również szkoła, jako jedyna 
w mieście, musiała wchłonąć liczne grupy 
objęte kształceniem zawodowym dla po-
trzeb zakładów pracy.

Przestrzenne sale wiekowych budynków 
z trudem mieszczą bardzo liczne zespoły 
uczniowskie prowadzone przez niestabil-
ną, nieliczną, częstokroć bez kwalifikacji 
kadrę nauczycielską. Na dłużej w  zawo-
dzie pozostali: Anna Płaneta, Maria Fitz-
ke, Kazimiera Knotz. W  1949 r. Kowa-
ry opuszcza Jan Garszczyński – twórca 
Szkoły Podstawowej Nr 1. W  latach 
1949/52 zmieniają się następni kierownicy 
– Eugeniusz Dębicki i Mieczysław Pietru-
siewicz. Przejściowo poprawę warunków 
pracy przyniesie uruchomienie w  1951 r. 
nowej szkoły na osiedlu górniczym. Licz-
ba uczniów w  „Jedynce” spadła do 309, 

by po dziesięciu latach w roku szkolnym 
1961/62 osiągnąć stan 582.

 W latach 1952–1978 kierownictwo szko-
ły pełni Stanisław Kasiński. Były to lata 
trudnej walki o  stabilizację. „Lata pięć-
dziesiąte nie były dla Szkoły Nr 1 w Ko-
warach korzystne. Coraz głośniej mówiło 
się o tym, że „Jedynka” przewidziana jest 
do likwidacji.” – z okazji 50-lecia SP Nr 
1 wspomina dyrektor Kasiński – „ Rady-
kalne i szybkie poprawienie bazy szkolnej 
(…) widzieliśmy w  sąsiednim budynku, 
od którego odgrodzona była nasza szko-
ła trzymetrowym płotem z desek. Był on 
własnością Zakładów R–1. Mieściło się 
w nim laboratorium do badania rudy ura-
nowej”5. 

W roku 1956 opuszczony budynek labo-
ratorium R-1 (uprzednio historyczna sie-
dziba niemieckiego sądu grodzkiego) zaj-
muje szkoła, tracąc jednak decyzją władz 
miasta budynek parafialny, przeznaczony 
na mieszkania komunalne, a wraz z nim 
utracono pracownię fizyko-chemiczną, 
kuchnię, jadalnię, mieszkania funkcyj-
ne oraz siedzibę szkoły wieczorowej dla 
pracujących, którą przeniesiono do Szko-
ły Podstawowej Nr 3. Zaczną się długie, 
kosztowne remonty i  roboty adaptacyjne 
w budynku posądowym oraz drobne pra-
ce modernizacyjne w budynku poewange-
lickim. Przez lata rodziców niepokoić bę-
dzie laboratoryjna pouranowa przeszłość 
pozyskanego obiektu. Badania specjali-
styczne wykluczyły zagrożenie promie-
niowaniem. Na zawsze zniknęło widmo li-
kwidacji szkoły, do której przez dziesiątki 
lat corocznie uczęszczać będzie pół tysią-
ca dzieci kowarskich, otoczonych opieką 
i  serdecznością przez nauczycieli zwią-
zanych z  „Jedynką” na wiele lat. W  niej 
przez lata sześćdziesiąte, siedemdziesią-
te i dłużej grono nauczycielskie tworzyli: 
Elżbieta Awramienko, Lucyna Bielecka-
-Kasińska, Maria Całka-Dubielak, Kry-
styna Figiel-Krenz, Leokadia Grodzka, 
Kamila Komborska, Dobrosława Mich-
nowska, Krystyna Śliwa-Surmacz, Józe-
fa Wirbuł, Alina Zwierzchowska-Szabla, 
Kazimierz Radomski.

Po odejściu Stanisława Kasińskiego pra-
cą SP Nr 1 kierować będą: Stanisław Soł-
tys (w  latach 1978–1980), Tomasz Kęska 
(1980–1984), przez kolejnych 15 lat Le-
chosław Murzyn, a od 1 stycznia 2002 r. 
dyrektor Małgorzata Krysiak.

Dla organizujących się polskich władz 
w  pierwszych latach bardzo istotne było 
skrócenie drogi dziecka do szkoły. Naj-
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1 Archiwum Urzędu Miasta – Org. Kat. A  tecz-
ka 9 (Stan z 1980 roku). W cyt. Zachowano ory-
ginalną pisownię.

2 „Protokół pierwszego zebrania organizacyj-
nego grona nauczycielskiego odbytego w  dniu 
6  IX  1945 r. w  Szkole Powszechnej Poewange-
lickiej w  Krzyżatce pod przewodnictwem kier. 
Szkoły p. Garszczyńskiego” – księga protoko-
łów w aktach Szkoły podstawowej Nr 1 w Kowa-
rach. Organizacja wg założeń rady pedagogicz-
nej była statutem Publicznej Szkoły Powszechnej 
Siedmioklasowej (Dz. Urz. MWR i OP 1933 nr 
14 poz. 194), sądzić więc należy, że szkoła wów-
czas podjęła realizację planu z  liczbą ponad 
210 uczniów, spodziewając się narastania liczby 
uczniów.

3 Zapewne zawodowy nauczyciel z  przedwojen-
nym doświadczeniem, świadczy o  tym sposób 
prowadzenia rady. W  1947roku przynależał do 
władz Związku Nauczycielstwa Polskiego jako 
członek Zarządu Ogniska ZNP w Cieplicach.

4 Za: PPS na Dolnym Śląsku (…). Otwarcie loka-
lu PPS w Krzyżatce. „Naprzód Dolnośląski”, z. 5 
– 11 IX 1945 r.

5 „Kurier Kowarski” 1995,  Dodatek Specjalny, s. 3.

wcześniej spośród peryferyjnych dzielnic 
uruchomiono niżej zorganizowaną szko-
łę w odległym od centrum o 4 km Osie-
dlu Podgórze – dzielnicy w  południowej 
części miasta zasiedlonej głównie przez 
rodziny górników Kopalni „Wolność”, 
wśród których znalazła się także grupa 
reemigrantów z  Belgii i  Francji, bardzo 
tęskniących za polską szkołą. W zasobach 
archiwum miasta zachowała się księga 
uczniów klas I–IV prowadzona przez kie-
rownika szkoły R. Siekluckiego. Rejestr 
uczniów wskazuje na przerwę w  funk-
cjonowaniu placówki w  roku szkolnym 
1948/1949, a której działalność rozpoczę-
to w marcu 1947 roku z liczbą 41 uczniów. 
Po roku przerwy we wrześniu 1949 r. reak-
tywowano „Publiczną Szkołę Powszech-
ną w Osiedlu Podgórze k/Kowar pow. Je-
lenia Góra” (tak brzmi pełna nazwa na 
ostemplowanych dokumentach). Ucznio-
wie kończący szkołę w Osiedlu Podgórze 
musieli kontynuować naukę w Publicznej 
Szkole Powszechnej w Kowarach (później 
zwanej Szkołą Podstawową Nr 1) lub – od 
roku 1951 – w nowej szkole stopnia pod-
stawowego na Osiedlu Górniczym (od lat 
60-tych mianowanej Szkołą Podstawową 
Nr 4).
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