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œwiat” w ramach warsztatów tkackich   –  I re n eusz Kwiatosz – skarbnik
w  „Hoteliku  nad  Jedlic¹”. – Marek Mikrut – cz³onek

19 listopada – Ekspozycja zdjêæ To-
masza Raczyñskiego pt. „U³amki sekund” DNI KOWAR: 
po³¹czona z koncertem Magdaleny Król.  11-12 wrzeœnia – Obchodziliœmy œwiê-
Wystawa zorganizowana w uroczym, jes- to naszego miasta, czyli Dni Kowar.  SMK 
iennym  Pa³acu  Kowary. by³o jednym z wspó³organizatorów tej 

9 lutego – SMK otrzyma³o od Bur- imprezy.  Wraz  ze  Stowarzyszeniem  Sañ 
mistrza Kowar czek w wysokoœci 10 tys. WSPÓ£PRACA Z MIESZKAÑCAMI Rogatych zorganizowaliœmy konferencjê 
z³.  na  dzia³alnoœæ  w  roku  2010  r. SCHÕNAU–BERZDORF: dotycz¹c¹ historii  miasta i legend z nim 

10 lipca – Wspólnie z mieszkañcami zwi¹zanych,  paradê  duchów  zamków          
WYSTAWY: zaprzyjaŸnionego miasta zwiedziliœmy Gõ- i podziemi, nocne  zwiedzanie kowarskich 

23 kwietnia – Otwarcie wystawy rliz, Muzeum Historii Œl¹ska oraz obser- zabytków i wystêp Wroc³awskiego Teatru 
„Szlakiem kowarskich pomników”. Uro- watorium  astronomiczne.  25  wrzeœnia     K  o m e dia. 
czystoœæ odby³a siê w hotelu „Wiktoria”, – Goœciliœmy przyjació³ z Niemiec. Ra- NOWY P£OT:
obok którego, przy wspó³pracy cz³onków zem  powêdrowaliœmy  na  Œnie¿kê.  PaŸdziernik – Ca³y miesi¹c trwa³y pra-
SMK, zosta³ odnowiony pomnik poœwiê- ce nad uporz¹dkowaniem terenu dzia³ki od 
cony  ofiarom  I  wojny  œwiatowej. MAJÓWKA: strony ul. Pocztowej. Zosta³ równie¿ po-

3 wrzeœnia – Wernisa¿ wystawy „Ce- 1 maja – Organizacja Majówki sta³a stawiony  nowy  p³ot.
sarski Wiedeñ”. W piêknej scenerii Pa³acu siê ju¿ tradycj¹. Do wspó³pracy zapro-
Kowary  ogl¹daliœmy  zdjêcia  Grzegorza siliœmy kowarskie szko³y, przedszkole, PRZEDSTAWIENIE:
Schmidta przedstawiaj¹ce stolicê Austrii. stowarzyszenia, towarzystwa, a tak¿e ar- 6 listopada – Na scenie Miejskiego 
Podczas prezentacji multimedialnej pozna- tystów, którzy tego dnia mieli okazjê Oœrodka Kultury zaprezentowa³a siê Anna 
liœmy niektóre fakty z historii Wiednia,    z a p re z entowaæ siebie i swoje artystyczne  Branny (Krakowiak) w spektaklu „Do Cie-
a tak¿e smakowaliœmy najpopularniejsze- dokonania na przygotowanych specjalnie bie sz³am…”, który  jest wspomnieniem   
go  ciasta  wiedeñskiego  –  tortu  Sachera. na  tê  okazjê  stoiskach. o  Kalinie  Jêdrusik.

15 wrzeœnia – XXXVII Miêdzynaro-
dowe Sympozjum Warsztat Twórczy – Ko- WYBÓR ZARZ¥DU: BARBÓRKA:
wary 2010. Jak co roku w naszej siedzi- Mijaj¹cy rok by³ szczególny, poniewa¿ na 5 grudnia – Tradycyjnie zorganizowa-
bie zosta³a zaprezentowana wystawa au- walnym zebraniu 27 maja wybraliœmy liœmy uroczystoœæ dla górników z okazji 
torska. Tym razem swoje prace przedsta- nowych cz³onków zarz¹du stowarzyszenia. ich œwiêta. Obchodom Barbórki towa-
wia³a pani prof. Ewa Maria Poradow- Funkcje  objêli: rzyszy³ wystêp uczniów Szko³y Podsta-
ska–Werszler.  Jej  miniwystawa  nosi³a – Gabriela Kolaszt – przewodnicz¹ca wowej  nr  3.
nazwê  „Wczoraj  –  Dziœ”. – Jerzy Wroñski – z-ca przewodnicz¹cego Opracowa³a: 

25 wrzeœnia – Otwarcie wystawy „Mój – Bogumi³a Donhefner – sekretarz Katarzyna Borówek - Schmidt
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wania, oklaski i ³zy wzruszenia, a potem ryczna piosenka z musicalu „Metro” pt. 
wszyscy „œpiewaj¹co” rozeszli siê do swo- „Szyba”. Dziêkujemy Pani Marii Weth za 
ich domów. Kalina œpiewa³a kiedyœ: „Nie, udostêpnienie  lokalu. 
nie, nie budŸcie mnie, œni mi siê ca³kiem 
ciekawie, jest piêkniej w moim œnie ni¿ 5 grudnia  – Koniec roku w Stowa-
tam na waszej jawie” – jej sen trwa, a na rzyszeniu mia³ akcent górniczy. Jako mi-
naszej jawie by³o chyba tym razem piêk- ³oœnicy tego miasta kultywujemy jego his-
niej… toriê i staramy siê podtrzymywaæ tradycje. 

Jedn¹ z nich jest to górnicze œwiêto.          
19 listopada – Jesienna aura sprzyja W kawiarni „Urszulka” zorganizowaliœmy 

zadumaniu, wzmaga pragnienie spêdzania biesiadê dla górników. By³y kie³baski, ser, 
wieczorów z przyjació³mi, przy odpowied- piwo, a przede wszystkim najwa¿niejsze   
niej oprawie muzycznej, w piêknym miej- – œpiew, dowcipy górnicze i ciep³o z ko-
scu…. Naprzeciw takim oczekiwaniom minka. Pan Franciszek Gawor wprowadzi³ 
wyszli cz³onkowie SMK. W wyj¹tkowo niepowtarzalny klimat górniczej biesiady. 
jesiennym  Pa³acu  Kowary  mogliœmy Na spotkaniu wyst¹pi³y dzieci ze Szko³y 
uczestniczyæ w wernisa¿u wystawy zdjêæ Podstawowej nr 3 pod kierunkiem Bogu-
„U³amki sekund” Tomasza Raczyñskiego. mi³y  Donhefner
Uroczystoœci towarzyszy³ koncert Magda- Anna Szablicka
leny Król. Obydwoje s¹ nauczycielami      
w ZSO w Kowarach. Tomasz jak ka¿dy 
fotograf uwielbia zatrzymywaæ chwile, 
chwytaæ to, co nieuchwytne. Na zdjêciach 
jego autorstwa podziwialiœmy auta za-
styg³e w powietrzu, krople b³ota opadaj¹ce 
na karoseriê, wyczynowych rowerzystów 
podczas akrobacji powietrznych, moto-
cykle „wchodz¹ce” w zakrêt, kajaki wy-
wracaj¹ce siê tu¿ nad powierzchni¹ wo-
dy….  Sekundy,  u³amki  sekund…..

Magda  wszechstronnie  uzdolniona 
m³oda kobieta tym razem ukaza³a swoje 
muzyczne  oblicze.  Dla  bardzo  licznie 
zgromadzonej publicznoœci to by³y cu-
downe chwile, Magda potrafi oczarowaæ 
zarówno swoj¹ osob¹, jak i piosenkami, 
które œpiewa. Przy pomocy mê¿a czuwa-
j¹cego nad sprzêtem zaœpiewa³a przejmu-
j¹co „Sambê przed rozstaniem”, filuternie 
„¯egnaj, kotku” Hanny Banaszak. Reszty 
dope³ni³o powtarzane na bis „Moje serce 
to jest muzyk” Ewy Bem i niezwykle li-

2

KRONIKA SMK
pojawi³a siê na scenie Miejskiego Oœrodka PaŸdziernik – Ca³y miesi¹c, przy zaan-
Kultury w sobotê 6 listopada. Moim zda-ga¿owaniu wielu cz³onków SMK, trwa³y 
niem tam wyst¹pi³a przede wszystkim prace nad uporz¹dkowaniem terenu dzia³-
Anna Branny (Krakowiak) – aktorka kra-ki od strony ul. Pocztowej.  Zosta³ równie¿ 
kowskiego Teatru Bagatela. Ta kowarzan-postawiony nowy p³ot, za prace nad któ-
ka debiutuj¹ca nie tak dawno na szkolnych rym na szczególne wyró¿nienie i po-
apelach to teraz dojrza³a artystka fascy-dziêkowania zas³uguj¹:  Kamil Œlusarczyk, 
nuj¹ca g³osem i swobod¹ sceniczn¹. I choæ Bernard Utrata, Eugeniusz Kaleta, Józef 
nie by³o blichtru, kontrowersji i prowo-Kolaszt.

nieszki Osieckiej ukaza³y aktorkê o wielu 
twarzach – od skromnej i spragnionej mi-
³oœci  z  „Do  Ciebie  sz³am…”,  przez 
pragn¹c¹ mi³oœæ wybawiæ z martwicy w 
„S.O.S.”, zalotn¹ i kontrowersyjn¹  „Ciep-
³¹ wdówkê na zimê”, po pe³n¹ kobiecego 
wdziêku  z  „Bo  we  mnie  jest  seks”.  

Dope³nieniem muzycznej opowieœci 
by³a sceneria z³o¿ona z luster, w które 
Kalina Jêdrusik kocha³a siê wpatrywaæ             
i zawsze mia³a przy sobie. Liczne stroje, 
przebieranie siê oddawa³y jej zmienny 
charakter kobiety prowokuj¹cej, ¿yj¹cej na 
przekór innym  ludziom, czasom, ale i  so-
bie.kacji charakterystycznych dla Kaliny 6 listopada – Kalina Jêdrusik – pio-

Czaruj¹ca,   wra¿liwa,   obdarzona Jêdrusik,  Ania  w  niezwykle  delikatny,          senkarka, aktorka, naczelna prowokatorka 
dziewczêcym wdziêkiem Ania oczarowa³a a zarazem przekonuj¹cy sposób przybli-PRL-u,  ta  „najlepiej  napisana  postaæ 
kowarsk¹ widowniê. Po spektaklu natu-¿y³a jej osobê. Teksty piosenek  Jeremiego Stanis³awa Dygata” – jak mówi³ o niej 
ralnie znalaz³a siê chwila na podziêko-Przybory, Wojciecha M³ynarskiego i Ag-Kazimierz Kutz – tylko w pewnym sensie 
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Wystêp Magdy Król.

Wystawa U³amki sekund. 

Anna Branny. Tomasz Raczyñski i jego zdjêcia
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CB powsta³o w latach 40. XX wieku,  dzy wrony… Dzisiaj nie tylko mi to nie 
a do Europy przenios³o siê ze Stanów przeszkadza, ale wrêcz przeciwnie – je-
Zjednoczonych w latach 60. W Polsce tak stem gor¹cym zwolennikiem tej odrêb-
naprawdê rozgoœci³o siê od lipca 2004 ro- noœci. Zreszt¹ jêzyk ten jest nadzwyczaj 
ku (ale wówczas trzeba by³o mieæ na nie prosty: kiedy s³yszê pytanie o wlocik, to 
odpowiedni¹ licencjê), a tak naprawdê od wiem, ¿e ktoœ pyta czy na wjeŸdzie np. do 
2007 r., gdy Ministerstwo Infrastruktury Jeleniej Góry jest bezpiecznie. Albo ¿e 
rozporz¹dzeniem wprowadzi³o pozwolenie krokodyle gryz¹ patelniê lub na którymœ 
u¿ywania CB bez pozwolenia. I wtedy za- tam kilometrze mamy efekt cieplarniany, 
czê³o siê. Obroty sklepów handluj¹cych to wiadomo, ¿e koledzy z TIR-ów musz¹ 
tym sprzêtem podskoczy³y wprost propor- siê mieæ na bacznoœci. Ci¹gle zreszt¹ siê 
cjonalnie do tego, o ile spad³y dochody uczê. Ju¿ wiem, ¿e „skakanka” to po pro-
drogówki z mandatów. Bo kierowcy bar- stu SCANIA, „redbull” to cysterna, a „ma-
dzo szybko uznali, ¿e inwestycja w sprzêt nik” to zwyczajny kilkudziesiêciotonowy 
(œredniej jakoœci radio + antena to razem MAN. Odró¿niam te¿ „sa³aciarza” (taxi) 
koszt ok. 300-400 z³) szybko siê zwraca   od  „krawaciarza”  lub  „umys³owego” 
w postaci oszczêdnoœci. I nie chodzi tu (przedstawiciele handlowi je¿d¿¹cy tzw. 
oczywiœcie o unikanie korków, sprawne „wiêŸniark¹” czyli ma³ym samochodem 
wyszukiwanie (dziêki kolegom z sieci) dostawczym), a warto te¿ zapamiêtaæ 
punktów docelowych, czy te¿ informacje  „czerwone leppery”, co oznacza kombajn 
o wypadkach. Kiedy wiêc w radiu s³y- lub inn¹ du¿¹ maszynê rolnicz¹. Warto te¿ 
szysz, ¿e jest „czysto”, to chodzi oczywiœ- pamiêtaæ, ¿e u¿ytkownicy CB to ludzie 
cie o brak patroli policyjnych lub „inspek- bardzo uprzejmi i uczynni. Wielokrotnie 
torków”, a nie o stan chocia¿by poboczy. s³ysza³em, jak jakiœ mobil czeka³ na in-
Je¿eli wiêc „kolega podrzuci³ ci, ¿e na nego tylko po to, by bezpiecznie dopro-
œcie¿ce do Kowar misiaki susz¹ i robi¹ wadziæ go do jakiejœ hurtowni; czêsto te¿ 
zdj¹tka”, to noga z gazu kole¿ko i tylko ze s³ychaæ uwagi, ¿e ktoœ nie ma „prawego 
wspó³czuciem patrzysz na „krawaciarza”, oczka” (czyli prawej ¿arówki z ty³u), a gdy 
który nieœwiadomy zagro¿enia wyprzedza ktoœ szuka jakiegoœ adresu lub siê zgubi 
ciê tryumfalnie, mimo ¿e na tym odcinku poproszony jest, by przeszed³ na dwa 
mo¿na jechaæ jedynie 5 z³ (50 km./ha) po jeden lub dwa oczka do góry (czyli prze-
chwili mijasz go i jesteœ pewny, ¿e ju¿ szed³ z kana³u drogowego nr 19 na kana³ 
wkrótce i on dokona odpowiedniego za- 21) – tam ¿yczliwy kolega pomo¿e mu 
kupu. trafiæ do celu. Czêsto te¿ s³ychaæ, ¿e „uli-

Mnie do zakupu namówi³ przed waka- c¹ pomyka karetka na sygnale” – wtedy 
cjami Micha³, przekonuj¹c, ¿e w podró¿y wszyscy robi¹ miejsce i maj¹ poczucie 
taniej nam wyjdzie szukanie siê przez CB dobrze spe³nionego obowi¹zku. W Jeleniej 
ni¿ przy pomocy komórek. Nie uwierzy- Górze jakiœ emerytowany kolega siedzi     
³em i pierwszy sprzêt po¿yczy³em, ale po z CB w swoim mieszkaniu w okolicach 
powrocie z wakacji kupi³em i teraz bardzo TESCO i  ka¿dy potrzebuj¹cy pomocy         
rzadko wyje¿d¿am bez wyci¹gania anteny z pewnoœci¹ u niego j¹ znajdzie – to on 
z baga¿nika. Czasami tylko ¿ona siê dener- pierwszy przekazuje informacje o korkach, 
wuje, bo podczas podró¿y zamiast poœ- „zwê¿kach” lub wypadkach. Dlatego cho-
wiêcaæ ca³¹ uwagê jej, od czasu do czasu cia¿ w eterze lec¹ te¿ wulgaryzmy (z re-
gadam do „gruszki” pytaj¹c o „dró¿kê”. gu³y natychmiast ktoœ takiego u¿ytkow-
Obs³uga urz¹dzenia jest banalna: dwa po- nika upomina), to jednak przewa¿a „po-
krêt³a i mikrofon z prze³¹cznikiem; du¿o dziêkowa³”, „bajo”, „szerokoœci i przy-
wiêksz¹ trudnoœæ sprawia specyficzny jê- czepnoœci”, czyli najlepsze ¿yczenia dla 
zyk  u¿ytkowników  radyjka. kierowców. 

Pocz¹tkowo  œmia³em  siê  z  tych Lubiê podró¿owaæ z CB, szczególnie 
wszystkich zdrobnieñ typu misiaczki (po- gdy jadê daleko. Wtedy wiem, ¿e nie je-
licjanci), suszareczka (radar rêczny), mar- stem sam, ¿e ktoœ ze mn¹ pogawêdzi i po-
ginesik (pobocze). I to ci¹g³e kolegowanie: ratuje, gdy wpadnê w tarapaty. A ¿e przy 
„Podziêkowa³  kolego.  Bajo  kole¿anko!”. okazji us³yszê, gdzie krêci siê meganka             
Próbowa³em wiêc „panowaæ”, ale odpo- z telewizorkiem? To ju¿ tak tylko przy 
wiedzi¹ by³y „drewniane anteny”, czyli okazji.  Bajo! 
zupe³na cisza, gdy pyta³em o „drogê do Jaros³aw Kotliñski
Karpacza”. Trudno, skoro wpadniesz miê-

Kiedyœ, gdy wolnoœæ, a tym bardziej œrodki masowego odbioru i nadawania by³y 
bardziej reglamentowane ni¿ kie³basa, pomarañcze i buty na zimê, posiadanie w³asnej 
radiostacji by³o czymœ niewyobra¿alnym. W grê wchodzi³o jedynie s³uchanie Radia 
Luxemburg i ewentualna przynale¿noœæ do klubu krótkofalowców, o ile takowy           
w mieœcie istnia³. Dlatego z niedowierzaniem ogl¹daliœmy film z Krisem Kristoferso-
nem (który w s³ynnym „Konwoju” zosta³ nie mniej s³ynn¹ Gumow¹ Kaczk¹), gdy 
przez CB wywo³ywa³ swoich kumpli – kierowców ciê¿arówek. Wówczas taki sprzêt          
w Polsce posiada³o jedynie pogotowie ratunkowe i milicja. Od tamtych czasów jednak 
wiele siê zmieni³o.
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CZY JESTEŒ NA RADYJKU?sce  zamieszkania.
Na drug¹ wystawê, ju¿ niestety poœ-

miertn¹, ja i moja mama otrzymaliœmy 
zaproszenie do Jeleniej Góry do „Muzeum 
Etnograficznego” – o ile dobrze pamiêtam. 
Spotka³em tam wielu znanych podówczas 
ludzi z Warszawy i z naszego regionu. By³ 
tam miêdzy innymi uczeñ artysty grafika  
– pan Bruno Podjaski, którego widywa³em 
doœæ czêsto wychodz¹cego z mieszkania 
pañstwa Gielniaków. Na tej wystawie by³o 
kilka prac wykonanych innymi technikami 
ni¿  linoryt.

Œciany mieszkania pana Józefa zdobi³o 
kilka prac plastycznych – obraz Witka-
cego, prawos³awna ikona malowana na 
desce, trzy miniatury olejem w wykonaniu 
autora cyklu „Improwizacji dla Gra¿ynki”, 
a przedstawiaj¹ce portrety cz³onków ro-
dziny  artysty.

 Zapamiêta³em pana Józefa Gielniaka 
jako bardzo skromnego cz³owieka. 

Ju¿ wtedy by³ przecie¿ znanym i uz-
nanym artyst¹, zdobywaj¹cym liczne na-
grody i wyró¿nienia zarówno w kraju jak  
i zagranic¹. Zapamiêta³em piêkny medal 
odlany w metalu w kolorze patyny jako 
dodatkowe wyró¿nienie biennale w Lu-
blianie. Kiedy rozpocz¹³em naukê w li-
ceum ogólnokszta³c¹cym w Kowarach, 
mieliœmy zajêcia z wychowania plas-
tycznego na bardzo wysokim poziomie            
i chc¹c sprostaæ wymaganiom naszego 
nauczyciela, kilka razy radzi³em siê Pana 
Józefa co do techniki i sposobu realizacji 
moich prac szkolnych. Zawsze traktowa³ 
mnie bardzo ciep³o i powa¿nie. Przy 
okazji przerabiania przez nas w szkole 
technik graficznych otrzyma³em od s³yn-
nego grafika kilka kawa³ków linoleum, 
wa³ek drukarski, puszkê czarnej farby 
drukarskiej, d³utko i specjaln¹ szczoteczkê 
do zêbów, której r¹czk¹ dociska³o siê pa-
pier odbitkowy do nasmarowanej farb¹ 
ryciny wykonanej w linoleum. Do dzisiaj 
uda³o mi siê zachowaæ kilka w³asnych 
linorytów z okresu szkolnego. Pan Giel-
niak mia³ rozleg³¹ wiedzê z zakresu sztuki 
i konserwacji zabytków, o czym parê razy 
z nim rozmawia³em. Przy innej okazji 
moich zajêæ szkolnych z zakresu plastyki 
udzieli³ mi nieocenionych porad w za-
kresie kowalstwa artystycznego. W pew-
nym momencie zacz¹³ mi sugerowaæ, 
abym mo¿e spróbowa³ malowania na 
szkle. Niestety nie zd¹¿y³em ju¿ Tego 
zrealizowaæ,  a  szkoda.

Korzystaj¹c z okazji, chcia³bym po-
dziêkowaæ pani Gra¿ynie i Józkowi Giel-
niakom, gdy¿ nie mia³em ku temu okazji, 
za przekazanie mi w po³owie lat siedem-
dziesi¹tych pracy pana Józefa pt. „Mezo-
tinta” jako upominek dla pana profesora 
Micha³a Kraus, który wykona³ 21 skom-
plikowanych  operacji  chirurgicznych, 
przywracaj¹c w ten sposób mojej twarzy 
wygl¹d  sprzed  wypadku.

Bardzo  Pañstwu  dziêkujê!

    Zbigniew Sobek

czy³em poœwiatê elektrycznych lamp fil-Kiedy moja pi³ka potoczy³a siê pod 
mowych. Po trzech miesi¹cach w telewizji jego nogi, schyli³ siê i trzymaj¹c j¹ w rê-
obejrza³em w³aœnie wtedy nakrêcony film kach, cichym g³osem wypowiedzia³ moje 
pt. „Azyl”. Zarówno na tym filmie, jak i na imiê. By³em zdziwiony, ale podszed³em 
dwóch wystawach twórczoœci s³ynnego nieœmia³o, odbieraj¹c z jego r¹k tê du¿¹ 
kowarzanina, w jakich bra³em udzia³, kolorow¹ pi³kê. Na jego kolanach zau-
mówiono g³ównie o grafice, a dok³adniej wa¿y³em kawa³ek sklejki lub deski, na 
mówi¹c o technikach rycinowych, którymi powierzchni której le¿a³ prostok¹tny ka-
zajmowa³ siê pan Gielniak. Dopiero po wa³ek, jak siê za chwilê dowiedzia³em, 
latach skonstatowa³em, ¿e ten znakomity linoleum. Podszed³em jeszcze bli¿ej le¿aka 
artysta kowarski wykona³ spor¹ iloœæ prac i przyjrza³em siê temu, co pan Gielniak 
w innych technikach. Z tego co mi wia-robi³. W rêku trzyma³ oprawione w drewno 
domo, powsta³y prace w oleju, tuszu, miechn¹³ siê lekko i podszed³ do d³ugiej wyd³u¿one d³utko, a miodowo br¹zowy 
o³ówku, kredce. Szkoda, ¿e te prace nie pó³ki, na której sta³o wiele pude³ek z taœ-kawa³ek linoleum na pod³o¿u grubo w³ó-
by³y przez artystê katalogowane, bo mami szpulowymi. Wyj¹³ dwie z nich               kiennym w po³owie by³ g³adki, a druga 
stanowi³oby to wydatne uzupe³nienie jego i otworzy³ pokrywê magnetofonu polskiej czêœæ pokryta by³a drobniutkimi naciê-
bardzo  ciekawej  osobowoœci  twórczej. produkcji „tonette” i nastawi³ odtwarzanie. ciami, które powodowa³y zmatowienie 

By³ cz³owiekiem o du¿ej wra¿liwoœci By³a to wysublimowana i trudno dostêpna normalnej powierzchni tego materia³u.
na ludzi i sztukê. Kiedy uczêszcza³em do wtedy muzyka. Kiedy wychodzi³em od Wielokrotnie w s³oneczne dni widy-
klasy maturalnej, rodzina mojej ciê¿ko pañstwa Gielniaków, pan Józef wrêczy³ mi wa³em pana Gielniaka siedz¹cego na le-
chorej kole¿anki klasowej zwróci³a siê do te dwa pude³ka i zaproponowa³, abym ¿aku na tej w³aœnie ³¹ce lub przed jego 
niego z proœb¹ o pomoc w sprowadzeniu sobie je po¿yczy³ i w spokoju przes³ucha³ mieszkaniem w budynku g³ównym sana-
niezwykle potrzebnego, a niedostêpnego w domu. Ku mojemu du¿emu zaskoczeniu torium „Bukowiec”. Zawsze towarzyszy³a 
wtedy w naszych aptekach leku. Bez chwi- parê miesiêcy temu przy porz¹dkowaniu mu nieroz³¹czna deska z kawa³kiem li-
li wahania pan Józef, wykorzystuj¹c swoje przedmiotów wywiezionych z Kowar zna-noleum  i  d³utko.
zagraniczne kontakty i znajomoœci, ten lek laz³em jedno z tych dwóch pude³ek z taœ-Kiedy po paru latach wraca³em ze 
za³atwi³. m¹ szpulow¹, której ju¿ nie zd¹¿y³em od-szko³y z Kowar, zobaczy³em zaparkowany 

Kiedyœ, bêd¹c w mieszkaniu tego ar- daæ w³aœcicielowi. Bez trudu rozpozna³em w pobli¿u mieszkania mistrza linorytu 
tysty grafika, rozpocz¹³em z nim rozmowê muzykê Modern Jazz Quartet, któr¹ zdy-zachodni samochód Opel „Record”, który 
na temat muzyki i stwierdzi³em, ¿e za- gitalizowa³em. Wprawdzie jakoœæ tej mu-by³ w tamtych latach czymœ niespoty-
czyna mi siê podobaæ muzyka jazzowa. zyki nie jest najwy¿sza, ale ma ona dla kanym. Dowiedzia³em siê od s¹siadów,   
Pan Józef zapyta³ oczywiœcie, kto z jazz- mnie du¿¹ wartoœæ archiwaln¹ i emocjo-¿e przyjechali operatorzy filmowi i krêc¹ 
manów szczególnie mi odpowiada i nie naln¹.film o znanym ju¿ wtedy kowarskim 
potrafi³em ich zbyt wielu wymieniæ, a na Kiedyœ ku mojej wielkiej radoœci ma-grafiku. Zaaferowany podszed³em bli¿ej 
has³o Louis Armstrong pan Gielniak uœ- ma poinformowa³a mnie, ¿e otrzymaliœmy okien mieszkania pana Gielniaka i zoba-

zaproszenie na wystawê twórczoœci pana 
Józefa Gielniaka w Muzeum Narodowym 
we Wroc³awiu. W jej otwarciu wzi¹³ udzia³ 
artysta zawieziony tam samochodem przez 
lekarza – dra Józefa Gardulskiego, który 
siê nim opiekowa³. By³em wtedy jednym  
z najm³odszych uczestników wernisa¿u 
wystawy i niezwyk³e zaciekawienie wy-
wo³ywa³y we mnie urz¹dzenia techniczne 
towarzysz¹ce temu, co pan Józef Gielniak 
mówi³. Liczna grupa dziennikarzy z apa-
ratami fotograficznymi z fleszami, mikro-
fony na teleskopowo sk³adanych dŸwig-
niach, kamery filmowe i telewizyjne. Za-
pamiêta³em cichy, spokojny, ale bardzo 
sympatyczny g³os pana Józefa, kiedy opo-
wiada³ o swojej twórczoœci, a potem odpo-
wiada³ na pytania dziennikarzy. Obszerny 
opis z tej uroczystoœci z kilkoma foto-
grafiami znalaz³ siê w sobotnim maga-
zynie  „Gazety  Robotniczej”.

Jak siê póŸniej okaza³o, by³ to jedyny 
wyjazd pana Józefa Gielniaka poza miej-
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Józef Gielniak - grafika, tusz.

Józef Gielniak, Bukowiec - olej.

Pana Józefa Gielniaka ujrza³em pierwszy raz w jakieœ letnie przedpo³udnie w pierw-
szej po³owie lat szeœædziesi¹tych, kiedy wyszed³em ze swoj¹ pi³k¹ pla¿ow¹ na poblisk¹ 
³¹kê. Na tej polanie w górnej jej czêœci na roz³o¿onym le¿aku siedzia³ szczup³y 
mê¿czyzna w okularach o specyficznym kszta³cie – same szk³a w delikatnej drucianej 
oprawie.

WSPOMNIENIE 
O JÓZEFIE GIELNIAKU



 

CB powsta³o w latach 40. XX wieku,  dzy wrony… Dzisiaj nie tylko mi to nie 
a do Europy przenios³o siê ze Stanów przeszkadza, ale wrêcz przeciwnie – je-
Zjednoczonych w latach 60. W Polsce tak stem gor¹cym zwolennikiem tej odrêb-
naprawdê rozgoœci³o siê od lipca 2004 ro- noœci. Zreszt¹ jêzyk ten jest nadzwyczaj 
ku (ale wówczas trzeba by³o mieæ na nie prosty: kiedy s³yszê pytanie o wlocik, to 
odpowiedni¹ licencjê), a tak naprawdê od wiem, ¿e ktoœ pyta czy na wjeŸdzie np. do 
2007 r., gdy Ministerstwo Infrastruktury Jeleniej Góry jest bezpiecznie. Albo ¿e 
rozporz¹dzeniem wprowadzi³o pozwolenie krokodyle gryz¹ patelniê lub na którymœ 
u¿ywania CB bez pozwolenia. I wtedy za- tam kilometrze mamy efekt cieplarniany, 
czê³o siê. Obroty sklepów handluj¹cych to wiadomo, ¿e koledzy z TIR-ów musz¹ 
tym sprzêtem podskoczy³y wprost propor- siê mieæ na bacznoœci. Ci¹gle zreszt¹ siê 
cjonalnie do tego, o ile spad³y dochody uczê. Ju¿ wiem, ¿e „skakanka” to po pro-
drogówki z mandatów. Bo kierowcy bar- stu SCANIA, „redbull” to cysterna, a „ma-
dzo szybko uznali, ¿e inwestycja w sprzêt nik” to zwyczajny kilkudziesiêciotonowy 
(œredniej jakoœci radio + antena to razem MAN. Odró¿niam te¿ „sa³aciarza” (taxi) 
koszt ok. 300-400 z³) szybko siê zwraca   od  „krawaciarza”  lub  „umys³owego” 
w postaci oszczêdnoœci. I nie chodzi tu (przedstawiciele handlowi je¿d¿¹cy tzw. 
oczywiœcie o unikanie korków, sprawne „wiêŸniark¹” czyli ma³ym samochodem 
wyszukiwanie (dziêki kolegom z sieci) dostawczym), a warto te¿ zapamiêtaæ 
punktów docelowych, czy te¿ informacje  „czerwone leppery”, co oznacza kombajn 
o wypadkach. Kiedy wiêc w radiu s³y- lub inn¹ du¿¹ maszynê rolnicz¹. Warto te¿ 
szysz, ¿e jest „czysto”, to chodzi oczywiœ- pamiêtaæ, ¿e u¿ytkownicy CB to ludzie 
cie o brak patroli policyjnych lub „inspek- bardzo uprzejmi i uczynni. Wielokrotnie 
torków”, a nie o stan chocia¿by poboczy. s³ysza³em, jak jakiœ mobil czeka³ na in-
Je¿eli wiêc „kolega podrzuci³ ci, ¿e na nego tylko po to, by bezpiecznie dopro-
œcie¿ce do Kowar misiaki susz¹ i robi¹ wadziæ go do jakiejœ hurtowni; czêsto te¿ 
zdj¹tka”, to noga z gazu kole¿ko i tylko ze s³ychaæ uwagi, ¿e ktoœ nie ma „prawego 
wspó³czuciem patrzysz na „krawaciarza”, oczka” (czyli prawej ¿arówki z ty³u), a gdy 
który nieœwiadomy zagro¿enia wyprzedza ktoœ szuka jakiegoœ adresu lub siê zgubi 
ciê tryumfalnie, mimo ¿e na tym odcinku poproszony jest, by przeszed³ na dwa 
mo¿na jechaæ jedynie 5 z³ (50 km./ha) po jeden lub dwa oczka do góry (czyli prze-
chwili mijasz go i jesteœ pewny, ¿e ju¿ szed³ z kana³u drogowego nr 19 na kana³ 
wkrótce i on dokona odpowiedniego za- 21) – tam ¿yczliwy kolega pomo¿e mu 
kupu. trafiæ do celu. Czêsto te¿ s³ychaæ, ¿e „uli-

Mnie do zakupu namówi³ przed waka- c¹ pomyka karetka na sygnale” – wtedy 
cjami Micha³, przekonuj¹c, ¿e w podró¿y wszyscy robi¹ miejsce i maj¹ poczucie 
taniej nam wyjdzie szukanie siê przez CB dobrze spe³nionego obowi¹zku. W Jeleniej 
ni¿ przy pomocy komórek. Nie uwierzy- Górze jakiœ emerytowany kolega siedzi     
³em i pierwszy sprzêt po¿yczy³em, ale po z CB w swoim mieszkaniu w okolicach 
powrocie z wakacji kupi³em i teraz bardzo TESCO i  ka¿dy potrzebuj¹cy pomocy         
rzadko wyje¿d¿am bez wyci¹gania anteny z pewnoœci¹ u niego j¹ znajdzie – to on 
z baga¿nika. Czasami tylko ¿ona siê dener- pierwszy przekazuje informacje o korkach, 
wuje, bo podczas podró¿y zamiast poœ- „zwê¿kach” lub wypadkach. Dlatego cho-
wiêcaæ ca³¹ uwagê jej, od czasu do czasu cia¿ w eterze lec¹ te¿ wulgaryzmy (z re-
gadam do „gruszki” pytaj¹c o „dró¿kê”. gu³y natychmiast ktoœ takiego u¿ytkow-
Obs³uga urz¹dzenia jest banalna: dwa po- nika upomina), to jednak przewa¿a „po-
krêt³a i mikrofon z prze³¹cznikiem; du¿o dziêkowa³”, „bajo”, „szerokoœci i przy-
wiêksz¹ trudnoœæ sprawia specyficzny jê- czepnoœci”, czyli najlepsze ¿yczenia dla 
zyk  u¿ytkowników  radyjka. kierowców. 

Pocz¹tkowo  œmia³em  siê  z  tych Lubiê podró¿owaæ z CB, szczególnie 
wszystkich zdrobnieñ typu misiaczki (po- gdy jadê daleko. Wtedy wiem, ¿e nie je-
licjanci), suszareczka (radar rêczny), mar- stem sam, ¿e ktoœ ze mn¹ pogawêdzi i po-
ginesik (pobocze). I to ci¹g³e kolegowanie: ratuje, gdy wpadnê w tarapaty. A ¿e przy 
„Podziêkowa³  kolego.  Bajo  kole¿anko!”. okazji us³yszê, gdzie krêci siê meganka             
Próbowa³em wiêc „panowaæ”, ale odpo- z telewizorkiem? To ju¿ tak tylko przy 
wiedzi¹ by³y „drewniane anteny”, czyli okazji.  Bajo! 
zupe³na cisza, gdy pyta³em o „drogê do Jaros³aw Kotliñski
Karpacza”. Trudno, skoro wpadniesz miê-

Kiedyœ, gdy wolnoœæ, a tym bardziej œrodki masowego odbioru i nadawania by³y 
bardziej reglamentowane ni¿ kie³basa, pomarañcze i buty na zimê, posiadanie w³asnej 
radiostacji by³o czymœ niewyobra¿alnym. W grê wchodzi³o jedynie s³uchanie Radia 
Luxemburg i ewentualna przynale¿noœæ do klubu krótkofalowców, o ile takowy           
w mieœcie istnia³. Dlatego z niedowierzaniem ogl¹daliœmy film z Krisem Kristoferso-
nem (który w s³ynnym „Konwoju” zosta³ nie mniej s³ynn¹ Gumow¹ Kaczk¹), gdy 
przez CB wywo³ywa³ swoich kumpli – kierowców ciê¿arówek. Wówczas taki sprzêt          
w Polsce posiada³o jedynie pogotowie ratunkowe i milicja. Od tamtych czasów jednak 
wiele siê zmieni³o.

LUDZKA RZECZ

75Nr 4/2010
dodatek do Gazety Kowarskiej

Kurier Kowarski

CZY JESTEŒ NA RADYJKU?sce  zamieszkania.
Na drug¹ wystawê, ju¿ niestety poœ-

miertn¹, ja i moja mama otrzymaliœmy 
zaproszenie do Jeleniej Góry do „Muzeum 
Etnograficznego” – o ile dobrze pamiêtam. 
Spotka³em tam wielu znanych podówczas 
ludzi z Warszawy i z naszego regionu. By³ 
tam miêdzy innymi uczeñ artysty grafika  
– pan Bruno Podjaski, którego widywa³em 
doœæ czêsto wychodz¹cego z mieszkania 
pañstwa Gielniaków. Na tej wystawie by³o 
kilka prac wykonanych innymi technikami 
ni¿  linoryt.

Œciany mieszkania pana Józefa zdobi³o 
kilka prac plastycznych – obraz Witka-
cego, prawos³awna ikona malowana na 
desce, trzy miniatury olejem w wykonaniu 
autora cyklu „Improwizacji dla Gra¿ynki”, 
a przedstawiaj¹ce portrety cz³onków ro-
dziny  artysty.

 Zapamiêta³em pana Józefa Gielniaka 
jako bardzo skromnego cz³owieka. 

Ju¿ wtedy by³ przecie¿ znanym i uz-
nanym artyst¹, zdobywaj¹cym liczne na-
grody i wyró¿nienia zarówno w kraju jak  
i zagranic¹. Zapamiêta³em piêkny medal 
odlany w metalu w kolorze patyny jako 
dodatkowe wyró¿nienie biennale w Lu-
blianie. Kiedy rozpocz¹³em naukê w li-
ceum ogólnokszta³c¹cym w Kowarach, 
mieliœmy zajêcia z wychowania plas-
tycznego na bardzo wysokim poziomie            
i chc¹c sprostaæ wymaganiom naszego 
nauczyciela, kilka razy radzi³em siê Pana 
Józefa co do techniki i sposobu realizacji 
moich prac szkolnych. Zawsze traktowa³ 
mnie bardzo ciep³o i powa¿nie. Przy 
okazji przerabiania przez nas w szkole 
technik graficznych otrzyma³em od s³yn-
nego grafika kilka kawa³ków linoleum, 
wa³ek drukarski, puszkê czarnej farby 
drukarskiej, d³utko i specjaln¹ szczoteczkê 
do zêbów, której r¹czk¹ dociska³o siê pa-
pier odbitkowy do nasmarowanej farb¹ 
ryciny wykonanej w linoleum. Do dzisiaj 
uda³o mi siê zachowaæ kilka w³asnych 
linorytów z okresu szkolnego. Pan Giel-
niak mia³ rozleg³¹ wiedzê z zakresu sztuki 
i konserwacji zabytków, o czym parê razy 
z nim rozmawia³em. Przy innej okazji 
moich zajêæ szkolnych z zakresu plastyki 
udzieli³ mi nieocenionych porad w za-
kresie kowalstwa artystycznego. W pew-
nym momencie zacz¹³ mi sugerowaæ, 
abym mo¿e spróbowa³ malowania na 
szkle. Niestety nie zd¹¿y³em ju¿ Tego 
zrealizowaæ,  a  szkoda.

Korzystaj¹c z okazji, chcia³bym po-
dziêkowaæ pani Gra¿ynie i Józkowi Giel-
niakom, gdy¿ nie mia³em ku temu okazji, 
za przekazanie mi w po³owie lat siedem-
dziesi¹tych pracy pana Józefa pt. „Mezo-
tinta” jako upominek dla pana profesora 
Micha³a Kraus, który wykona³ 21 skom-
plikowanych  operacji  chirurgicznych, 
przywracaj¹c w ten sposób mojej twarzy 
wygl¹d  sprzed  wypadku.

Bardzo  Pañstwu  dziêkujê!

    Zbigniew Sobek

czy³em poœwiatê elektrycznych lamp fil-Kiedy moja pi³ka potoczy³a siê pod 
mowych. Po trzech miesi¹cach w telewizji jego nogi, schyli³ siê i trzymaj¹c j¹ w rê-
obejrza³em w³aœnie wtedy nakrêcony film kach, cichym g³osem wypowiedzia³ moje 
pt. „Azyl”. Zarówno na tym filmie, jak i na imiê. By³em zdziwiony, ale podszed³em 
dwóch wystawach twórczoœci s³ynnego nieœmia³o, odbieraj¹c z jego r¹k tê du¿¹ 
kowarzanina, w jakich bra³em udzia³, kolorow¹ pi³kê. Na jego kolanach zau-
mówiono g³ównie o grafice, a dok³adniej wa¿y³em kawa³ek sklejki lub deski, na 
mówi¹c o technikach rycinowych, którymi powierzchni której le¿a³ prostok¹tny ka-
zajmowa³ siê pan Gielniak. Dopiero po wa³ek, jak siê za chwilê dowiedzia³em, 
latach skonstatowa³em, ¿e ten znakomity linoleum. Podszed³em jeszcze bli¿ej le¿aka 
artysta kowarski wykona³ spor¹ iloœæ prac i przyjrza³em siê temu, co pan Gielniak 
w innych technikach. Z tego co mi wia-robi³. W rêku trzyma³ oprawione w drewno 
domo, powsta³y prace w oleju, tuszu, miechn¹³ siê lekko i podszed³ do d³ugiej wyd³u¿one d³utko, a miodowo br¹zowy 
o³ówku, kredce. Szkoda, ¿e te prace nie pó³ki, na której sta³o wiele pude³ek z taœ-kawa³ek linoleum na pod³o¿u grubo w³ó-
by³y przez artystê katalogowane, bo mami szpulowymi. Wyj¹³ dwie z nich               kiennym w po³owie by³ g³adki, a druga 
stanowi³oby to wydatne uzupe³nienie jego i otworzy³ pokrywê magnetofonu polskiej czêœæ pokryta by³a drobniutkimi naciê-
bardzo  ciekawej  osobowoœci  twórczej. produkcji „tonette” i nastawi³ odtwarzanie. ciami, które powodowa³y zmatowienie 

By³ cz³owiekiem o du¿ej wra¿liwoœci By³a to wysublimowana i trudno dostêpna normalnej powierzchni tego materia³u.
na ludzi i sztukê. Kiedy uczêszcza³em do wtedy muzyka. Kiedy wychodzi³em od Wielokrotnie w s³oneczne dni widy-
klasy maturalnej, rodzina mojej ciê¿ko pañstwa Gielniaków, pan Józef wrêczy³ mi wa³em pana Gielniaka siedz¹cego na le-
chorej kole¿anki klasowej zwróci³a siê do te dwa pude³ka i zaproponowa³, abym ¿aku na tej w³aœnie ³¹ce lub przed jego 
niego z proœb¹ o pomoc w sprowadzeniu sobie je po¿yczy³ i w spokoju przes³ucha³ mieszkaniem w budynku g³ównym sana-
niezwykle potrzebnego, a niedostêpnego w domu. Ku mojemu du¿emu zaskoczeniu torium „Bukowiec”. Zawsze towarzyszy³a 
wtedy w naszych aptekach leku. Bez chwi- parê miesiêcy temu przy porz¹dkowaniu mu nieroz³¹czna deska z kawa³kiem li-
li wahania pan Józef, wykorzystuj¹c swoje przedmiotów wywiezionych z Kowar zna-noleum  i  d³utko.
zagraniczne kontakty i znajomoœci, ten lek laz³em jedno z tych dwóch pude³ek z taœ-Kiedy po paru latach wraca³em ze 
za³atwi³. m¹ szpulow¹, której ju¿ nie zd¹¿y³em od-szko³y z Kowar, zobaczy³em zaparkowany 

Kiedyœ, bêd¹c w mieszkaniu tego ar- daæ w³aœcicielowi. Bez trudu rozpozna³em w pobli¿u mieszkania mistrza linorytu 
tysty grafika, rozpocz¹³em z nim rozmowê muzykê Modern Jazz Quartet, któr¹ zdy-zachodni samochód Opel „Record”, który 
na temat muzyki i stwierdzi³em, ¿e za- gitalizowa³em. Wprawdzie jakoœæ tej mu-by³ w tamtych latach czymœ niespoty-
czyna mi siê podobaæ muzyka jazzowa. zyki nie jest najwy¿sza, ale ma ona dla kanym. Dowiedzia³em siê od s¹siadów,   
Pan Józef zapyta³ oczywiœcie, kto z jazz- mnie du¿¹ wartoœæ archiwaln¹ i emocjo-¿e przyjechali operatorzy filmowi i krêc¹ 
manów szczególnie mi odpowiada i nie naln¹.film o znanym ju¿ wtedy kowarskim 
potrafi³em ich zbyt wielu wymieniæ, a na Kiedyœ ku mojej wielkiej radoœci ma-grafiku. Zaaferowany podszed³em bli¿ej 
has³o Louis Armstrong pan Gielniak uœ- ma poinformowa³a mnie, ¿e otrzymaliœmy okien mieszkania pana Gielniaka i zoba-

zaproszenie na wystawê twórczoœci pana 
Józefa Gielniaka w Muzeum Narodowym 
we Wroc³awiu. W jej otwarciu wzi¹³ udzia³ 
artysta zawieziony tam samochodem przez 
lekarza – dra Józefa Gardulskiego, który 
siê nim opiekowa³. By³em wtedy jednym  
z najm³odszych uczestników wernisa¿u 
wystawy i niezwyk³e zaciekawienie wy-
wo³ywa³y we mnie urz¹dzenia techniczne 
towarzysz¹ce temu, co pan Józef Gielniak 
mówi³. Liczna grupa dziennikarzy z apa-
ratami fotograficznymi z fleszami, mikro-
fony na teleskopowo sk³adanych dŸwig-
niach, kamery filmowe i telewizyjne. Za-
pamiêta³em cichy, spokojny, ale bardzo 
sympatyczny g³os pana Józefa, kiedy opo-
wiada³ o swojej twórczoœci, a potem odpo-
wiada³ na pytania dziennikarzy. Obszerny 
opis z tej uroczystoœci z kilkoma foto-
grafiami znalaz³ siê w sobotnim maga-
zynie  „Gazety  Robotniczej”.

Jak siê póŸniej okaza³o, by³ to jedyny 
wyjazd pana Józefa Gielniaka poza miej-

dodatek do Gazety Kowarskiej

4 Kurier Kowarski
Nr 4/2010

Józef Gielniak - grafika, tusz.

Józef Gielniak, Bukowiec - olej.

Pana Józefa Gielniaka ujrza³em pierwszy raz w jakieœ letnie przedpo³udnie w pierw-
szej po³owie lat szeœædziesi¹tych, kiedy wyszed³em ze swoj¹ pi³k¹ pla¿ow¹ na poblisk¹ 
³¹kê. Na tej polanie w górnej jej czêœci na roz³o¿onym le¿aku siedzia³ szczup³y 
mê¿czyzna w okularach o specyficznym kszta³cie – same szk³a w delikatnej drucianej 
oprawie.

WSPOMNIENIE 
O JÓZEFIE GIELNIAKU



przyniesie  urodzaj  w  domu  i  zagrodzie.
By³ przeœliczny wiosenny poranek. Oœ-

nie¿one kwiatami konary wiœni i jab³oni 
rozbrzmiewa³y ptasim trelem. Na rozkwie-
conych ³¹kach, okalaj¹cych zamek fruwa³y 
barwne motyle i s³ychaæ by³o brzêczenie 
owadów, uwijaj¹cych siê poœród wonnych 
kwiatów.

W ten to czas zajecha³ pod bramy 
zamkowe rycerz w œnie¿nobia³ej zbroi    
na bia³ym, pe³nym ognia rumaku. Wnet 
opuszczono most zwodzony i bramê zam-
kow¹ otwarto, a kasztelan wyszed³ na 
dziedziniec, by nieznanego jeŸdŸca osobiœ-a wieœæ o œlicznej i okrutnej kasztelance Dawno temu u stóp góry BrzeŸnik, nad 
cie powitaæ. Ju¿ to pacho³ki konia ku rozesz³a  siê  a¿  po  oœcienne  kraje.rzek¹ Jedlic¹ sta³ warowny zamek. Jego 
stajniom oporz¹dziæ prowadz¹. Ju¿ to goœ-Pewnego zimowego wieczoru pod mu-dzielna za³oga strzeg³a wjazdu do osady 
cia pan zamku na komnaty prowadzi. Ju¿ ry zamkowe zawita³ wêdrowiec, a ¿e mróz Kowalsk¹ Gór¹ zwanej. Broni³a te¿ jele-
to rozpytuje siê, sk¹d¿e on przybywa i do-w tym dniu okrutny by³, litoœciwy kasz-niogórskich kupców, zd¹¿aj¹cych z towa-
k¹d zmierza. telan cz³eka tego do zamku wpuœciæ kaza³, rami do pobliskich Czech, przed licznymi 

Ledwie zasiedli za sto³em, dzbany          przy ciep³ym kominku usadzi³ i grzanym wtedy  bandami  rabusiów.
z piwem, zimne miêsiwa i bochny chleba piwem uczêstowa³. 
przed nim postawiono. Syc¹c pragnienie        Dziwny  by³  to 
i g³ód, weso³o rozprawiano o sprawach goœæ: ni m³ody, ni 
ró¿nych, jak zawsze przy takich okazjach stary, ni to rycerz, 
bywa. Gospodarz chêtnie s³ucha³ wieœci         ni to pacho³ek, ni 
z krajów dalekich, czasem tylko krótkie piêkny, ni brzydki, 
zapytanie rzuca³. Wielkie ukontentowanie za to jakaœ dziwna 
z rozmowy z g³adkolicym acz tajemni-moc od niego bi³a. 
czym rycerzem znajdowa³. Gdy tylko tru-W podziêce za goœ-
nek jêzyk bardziej gibkim uczyni³, a i ser-cinnoœæ   ciekawy-
ca w b³ogi nastrój wprawi³, m³odzieniec mi  opowieœciami 
ów  w  te s³owa  siê  odezwa³:gospodarzy   bawi³. 
– Zacny kasztelanie, ponoæ cudny skarb Kasztelanka z uwa-
przed œwiatem w tym ponurym zamku g¹  wielk¹  tych 
chowasz?bajañ  s³ucha³a . A 

Kasztelan, od ust dzban odstawiwszy, jeszcze bardziej za-
bacznie  na  goœcia  spojrza³  i  odrzek³:dziwia³  j¹  by³  ten  
– Skarbu nie mam ja ¿adnego, bom skrom-tajemniczy  goœæ.
ny s³uga ksi¹¿êcy, jedynie co najcenniej-Czas mi³o up-
szego mam, to moje dziewczê – Klotyld¹ ³ywa³ i rych³o pora 
zwane.  Na  to  rycerz  odrzek³:wieczerzy nasta³a. Gospodarz goœcia do Kasztelan stra¿nicy, cz³owiek prawy             
– B³ogos³awieñstwa waszego, drogi kasz-sto³u prosi, lecz ten uprzejmie odmawia          i uczciwy, sterany d³ugim i burzliwym ¿y-
telanie, i rêki waszej córki dopraszam siê i  powiada:ciem, przedwczeœnie owdowia³y, z trosk¹ 

– ³askawie. Daleka droga przede mn¹, miesi¹czek na spogl¹da³ na swoj¹ przeœliczn¹ córkê Klo-
Uradowa³ siê gospodarz bardzo, bo niebie, to i drogê rozœwietli. Dziêki ci, tyldê. By³o to dziewczê cudownej urody, 

m³odzian dumnego i piêknego oblicza i ry-kasztelanie, za goœcinê. A ty, œliczna kasz-ale okrutnego serca. Mi³oœæ ku niej, wielu 
cerz znamienity o rêkê jedynej córki prosi. telanko, nim ksiê¿yc trzykrotnie pe³ni¹ dzielnych m³odzieñców do zguby przy-
Wnet po Klotyldê pos³aæ kaza³. Kaszte-zab³yœnie poœlubisz dzielnego rycerza. wiod³a.
lance na widok rycerza serce zadr¿a³o. Lecz jeœli twoje serce siê nie odmieni, Martwi³ siê tym stary ojciec okrutnie, 
Oczy w zawstydzeniu spuœci³a i rumieñ-spotka  ciê  okrutny  los.bo kocha³ córuchnê sw¹ bardzo i ona jedna 
cem siê obla³a. I sta³o siê. M³odzi zapa³ali Wypowiedziawszy te s³owa, tajem-mu na tym œwiecie osta³a. Ukochana ¿ona 
do  siebie  mi³oœci¹  nag³¹  i  wielk¹. niczy goœæ nagle znikn¹³, jakby siê pod przed wieloma laty zmar³a, wkrótce po 

ziemiê zapad³. W tym jak powi³a dzieciê p³ci ¿eñskiej, któ-
komnacie powia³o remu  imiê  Klotylda  nadano.
groz¹. Wiele  razy  j¹  zapytywa³:

– O wydarzeniu  Kiedy¿ droga córko wybierzesz jednego 
tym pamiêtano ja-spoœród dzielnych rycerzy, którzy o rêkê 
kiœ czas, lecz sza-twoj¹ siê staraj¹? Jestem ju¿ stary i scho-
roœæ dnia codzien-rowany i nied³ugo przyjdzie mi z tego 
nego zaciera³a po-œwiata odejœæ. Chcia³bym nacieszyæ swoje 
woli wspomnienie stare oczy widokiem wnucz¹t, a i kasz-
tego niesamowite-telaniê tego¿ zamku w godne rêce rad bym 
go  wieczoru.przekazaæ. Niedobre dziewczê za ka¿dym 

Minê³a d³uga i razem œmia³o siê staremu ojcu w twarz           
œnie¿na zima i na-i  mówi³o:

– sta³ czas wiosen- Jeszcze nie spotka³am takiego, który by³-
ny. Przyroda wo-by  mnie  godzien.
kó³ budzi³a siê do Zasmucony ojciec odpowiada³ wtedy: 

– ¿ycia, a w sercach  Obyœ droga córko za jakiegoœ ciurê 
ludzi  rozkwita³a wyjœæ  nie  musia³a
nadzieja,  ¿e  rok I tak mija³y dni, tygodnie i miesi¹ce,        
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Pewnie nie wszyscy wiedz¹, ¿e w Kowarach by³ zamek. Wspominaj¹ o tym 
dokumenty z 1421r. Mia³ on siê znajdowaæ w Dolnych Kowarach u podnó¿a 

1BrzeŸnika, przy zbiegu Jedlicy, Kalnicy i Bystrej . Istnieje ju¿ przynajmniej jedna 
wersja legendy o zamku kowarskim, a cz³onkowie naszej redakcji pokusili siê o na-
pisanie  w³asnej  interpretacji.  Zapraszamy  do  lektury.
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Wiele dni m³odzieniec w kasztelañ-
skiej goœcinie bawi³. Wœród œmiechu, we-
so³ej zabawy, na przeja¿d¿kach konnych            
i przechadzkach czas zakochanym szybko 
up³ywa³. I nasta³ dzieñ œlubu w zamkowej 
kaplicy i hucznego wesela. Radowa³o siê 
serce starego ojca, a i nadziej¹ zap³onê³o 
na myœl o dziatwie, co rozweseli wnêtrza 
ponurej  warowni.

Ledwie miodowy miesi¹c koñca do-
bieg³, jak do nowo poœlubionego ma³¿onka 
goniec z daleka z pismem przyby³. ¯egna Nied³ugo nasze Kowary bêd¹ obcho- noœæ” – 300 robotników. Poza tym Fa-
siê rycerz z po³owic¹ i teœciem i mówi: dziæ piêæsetlecie nadania praw miejskich. bryka Dywanów Smyrneñskich, Bielnik, 
– Pilne sprawy rodzinne mnie wzywaj¹. Szukaj¹c w ró¿nych starych opracowa- Tkalnia Lnu, Fabryka Narzêdzi Chi-
Ostañcie  z  Bogiem.  Wrócê  niebawem. niach wiadomoœci o Kowarach, znalaz³am rurgicznych, Fabryka Fartuchów, Fabryka 

Uca³owawszy czule ¿onê, konia do- przewodnik po Karkonoszach – Das Rie- myd³a, Fabryka Aksamitu. Dzia³a³a 
siad³  i  odjecha³  w  nieznane. sengebirge – Richters Reisenführer”  równie¿  Dolnoœl¹ska  Szko³a  Koronkar-

Kasztelanka têsknie mê¿a wyczeki- wydany w roku1914/15, a w nim  spory  stwa. 
wa³a, a gdy minê³o lato i jesieñ, a on nie rozdzia³ dotycz¹cy naszego miasta. Wy- Dzieci i m³odzie¿ uczêszcza³y do 4 
wraca³, w ¿a³oœæ okrutn¹ wpad³a. Stary bra³am niektóre fragmenty, aby pokazaæ szkó³: ewangelickiej i katolickiej szko³y 
kasztelan wkrótce siê ze œwiatem rozsta³. jak wygl¹da³o ono sto lat temu. Oprócz powszechnej, wy¿szej szko³y prywatnej                
Nowy pan zamku, co staremu ojcu przy- znanych informacji dotycz¹cych po³o¿enia i preparandi (zak³ad przygotowawczy do 
rzek³ córkê opiek¹ otoczyæ, wnet ku niej mo¿na wyczytaæ ¿e: … miasto liczy³o stanu  nauczycielskiego)… 
ogromnym afektem zapa³a³. I sta³o siê, co wtedy 6200 mieszkañców. Do Kowar mo¿- Autor przewodnika zapewnia tak¿e,     
mia³o siê staæ. ¯a³oœæ opuszczonej ¿ony     n a    b y ³o dotrzeæ poci¹giem  z Wroc³awia, ¿e w Kowarach panowa³y  bardzo dobre 
w ramionach m³odego kasztelana ukojenie Berlina lub Drezna przez Jeleni¹ Górê,    w  ar u nki higieniczne, by³y tam wodoci¹g         
znalaz³a. a tak¿e jad¹c z Sêdzis³awia do Kamiennej i miejska rzeŸnia. Ksi¹¿ka ta podaje rów-

Wielu gorszy³a ta grzeszna mi³oœæ, Góry. W mieœcie znajdowa³y siê cztery nie¿  opisy  krótkich  tras  spacerowych            
lecz byli i tacy, co korzyœæ w tym znaj- dworce kolejowe: Dworzec G³ówny, Ko- i d³u¿szych wycieczek w okolice miasta. 
dowali. Kasztelan oddawszy siê rozpust- wary Œrednie, Górne i  Kowary – Œciegny. Od wycieczki np. do „Radziwi³³ówki” po 
nym zabawom za dnia i mi³osnym igrasz- Z Kowar mo¿na by³o dojechaæ kolej¹ ca³odniow¹ wyprawê na Œnie¿kê czy 
kom w nocy, zaniedbywa³ siê w obo- elektryczn¹ przez Krzaczynê i Œciegny do Prze³êcz Okraj. Jest ich wszystkich 20                 
wi¹zkach pana zamku. Stra¿e na murach Karpacza. Turysta chc¹cy pozostaæ w tych i chcia³abym je w nastêpnych numerach 
coraz rzadziej czuwa³y, a i nie raz nie mia³ okolicach d³u¿ej, móg³ zamieszkaæ w ho- Kuriera Kowarskiego przybli¿yæ czytel-
kto mostu zwodzonego podnieœæ i bramy telu „Pod Z³ot¹ Gwiazd¹” – niedaleko nikom. Mo¿e ktoœ spróbuje sprawdziæ, czy 
zamkowej  zawrzeæ. koœcio³a katolickiego lub w „Pruskim mo¿na jeszcze dzisiaj tymi szlakami wêd-

I wróci³ ma³¿onek niewiernej. A noc Dworze”, „Czarnym Rumaku”, „Z³otym rowaæ, by podziwiaæ wci¹¿ tak samo 
by³a ciemna i parna. Czuæ by³o, ¿e wnet S³oñcu”, „Z³otym Lwie”, „Karczmie pod piêkne jak przed stu laty okolice naszego 
straszna burza siê rozpêta. Nie nêkany Z³otym Mieczem czy w „Trzech Koro- miasta.
przez stra¿e, co pijanym snem spa³y, ry- nach”. Wszystkie lokale znajdowa³y siê           Gabriela Kolaszt
cerz do alkowy wkroczy³ i jednym pchniê- w centrum, dysponowa³y restaura-
ciem miecza wiaro³omn¹ ma³¿onkê i jej cj¹  i  prysznicem.  Przy  dworcu  
kochanka ubi³. Okrutnym ¿alem i boleœci¹ g³ównym mieœci³ siê „Hotel Schre-
targany na koñ wskoczy³ i w piekiel-    bera”. W Kowarach Górnych mo¿-
nym  galopie  w  noc  ciemn¹  odjecha³. na by³o przenocowaæ w „Górnej 

Wkrótce rozpêta³a siê straszna nawa³- Karczmie” lub  w  gospodzie  „Pod  
nica. Pioruny raz za razem wali³y, a¿ zie- Jeleniem” z basenem. Przy stacji 
mia jêcza³a. Wichura wyrywa³a drzewa    k ol ej o w ej  Kowary Œrednie  znaj-
z korzeniami i nios³a przed sob¹ wszystko, dowa³a  siê karczma „Przy Kolei 
co tylko napotka³a. Trafiony gromem Karkonoskiej”, a w okolicy kapli-
zamek w p³omieniach stan¹³. I tak spe³ni³a cy œw. Anny najstarsza karczma            
siê okrutna przepowiednia, onego czasu w mieœcie – „Karczma przy Sztol-
objawiona. Ma³o kto ¿yw z zamku uszed³, ni”. W Kowarach by³y poczta, te-
a kochanków ¿ywio³ w proch obróci³. legraf i telefon. O zdrowie miesz-

S³oneczny i rzeœki ranek miast dum- kañców troszczy³o siê trzech le-
nego niegdyœ kasztelu jeno zgliszcza ujr- karzy. By³a  tak¿e apteka.  Podró¿-
za³. Okoliczni ludzie z czasem mury zam- ny wysiadaj¹c na dworcu  g³ów-
kowe rozebrali, tak ¿e najmniejszy œlad po nym, móg³ skorzystaæ z doro¿ki. 
nim nie osta³ siê. W d³ugie zimowe wie- Czeka³y one zawsze przed budyn-
czory historiê wiaro³omnej Klotyldy opo- kiem dworca, kiedy na peron wje¿-
wiadano. Byli te¿ tacy, co mówili, ¿e to d¿a³  poci¹g.
Duch Gór, Liczyrzep¹ zwany, niedobrej W mieœcie istnia³o wiele zak³a-
dziewczynie  tak  okrutny  los  zgotowa³. dów przemys³owych. Najwiêksz¹ 

fabryk¹ by³a „Fabryka Porcelany” 
Tekst: Bogumi³a Donhefner, zatrudniaj¹ca oko³o 1000 robot-

Bernard Utrata ników,  nastêpnie  „Przêdzalnia 
We³ny” zatrudniaj¹ca 500 robot-

Rysunki: Stanis³aw Kanonowicz ników, kopalnia rudy ¿elaza „Wol-
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przyniesie  urodzaj  w  domu  i  zagrodzie.
By³ przeœliczny wiosenny poranek. Oœ-

nie¿one kwiatami konary wiœni i jab³oni 
rozbrzmiewa³y ptasim trelem. Na rozkwie-
conych ³¹kach, okalaj¹cych zamek fruwa³y 
barwne motyle i s³ychaæ by³o brzêczenie 
owadów, uwijaj¹cych siê poœród wonnych 
kwiatów.

W ten to czas zajecha³ pod bramy 
zamkowe rycerz w œnie¿nobia³ej zbroi    
na bia³ym, pe³nym ognia rumaku. Wnet 
opuszczono most zwodzony i bramê zam-
kow¹ otwarto, a kasztelan wyszed³ na 
dziedziniec, by nieznanego jeŸdŸca osobiœ-a wieœæ o œlicznej i okrutnej kasztelance Dawno temu u stóp góry BrzeŸnik, nad 
cie powitaæ. Ju¿ to pacho³ki konia ku rozesz³a  siê  a¿  po  oœcienne  kraje.rzek¹ Jedlic¹ sta³ warowny zamek. Jego 
stajniom oporz¹dziæ prowadz¹. Ju¿ to goœ-Pewnego zimowego wieczoru pod mu-dzielna za³oga strzeg³a wjazdu do osady 
cia pan zamku na komnaty prowadzi. Ju¿ ry zamkowe zawita³ wêdrowiec, a ¿e mróz Kowalsk¹ Gór¹ zwanej. Broni³a te¿ jele-
to rozpytuje siê, sk¹d¿e on przybywa i do-w tym dniu okrutny by³, litoœciwy kasz-niogórskich kupców, zd¹¿aj¹cych z towa-
k¹d zmierza. telan cz³eka tego do zamku wpuœciæ kaza³, rami do pobliskich Czech, przed licznymi 

Ledwie zasiedli za sto³em, dzbany          przy ciep³ym kominku usadzi³ i grzanym wtedy  bandami  rabusiów.
z piwem, zimne miêsiwa i bochny chleba piwem uczêstowa³. 
przed nim postawiono. Syc¹c pragnienie        Dziwny  by³  to 
i g³ód, weso³o rozprawiano o sprawach goœæ: ni m³ody, ni 
ró¿nych, jak zawsze przy takich okazjach stary, ni to rycerz, 
bywa. Gospodarz chêtnie s³ucha³ wieœci         ni to pacho³ek, ni 
z krajów dalekich, czasem tylko krótkie piêkny, ni brzydki, 
zapytanie rzuca³. Wielkie ukontentowanie za to jakaœ dziwna 
z rozmowy z g³adkolicym acz tajemni-moc od niego bi³a. 
czym rycerzem znajdowa³. Gdy tylko tru-W podziêce za goœ-
nek jêzyk bardziej gibkim uczyni³, a i ser-cinnoœæ   ciekawy-
ca w b³ogi nastrój wprawi³, m³odzieniec mi  opowieœciami 
ów  w  te s³owa  siê  odezwa³:gospodarzy   bawi³. 
– Zacny kasztelanie, ponoæ cudny skarb Kasztelanka z uwa-
przed œwiatem w tym ponurym zamku g¹  wielk¹  tych 
chowasz?bajañ  s³ucha³a . A 

Kasztelan, od ust dzban odstawiwszy, jeszcze bardziej za-
bacznie  na  goœcia  spojrza³  i  odrzek³:dziwia³  j¹  by³  ten  
– Skarbu nie mam ja ¿adnego, bom skrom-tajemniczy  goœæ.
ny s³uga ksi¹¿êcy, jedynie co najcenniej-Czas mi³o up-
szego mam, to moje dziewczê – Klotyld¹ ³ywa³ i rych³o pora 
zwane.  Na  to  rycerz  odrzek³:wieczerzy nasta³a. Gospodarz goœcia do Kasztelan stra¿nicy, cz³owiek prawy             
– B³ogos³awieñstwa waszego, drogi kasz-sto³u prosi, lecz ten uprzejmie odmawia          i uczciwy, sterany d³ugim i burzliwym ¿y-
telanie, i rêki waszej córki dopraszam siê i  powiada:ciem, przedwczeœnie owdowia³y, z trosk¹ 

– ³askawie. Daleka droga przede mn¹, miesi¹czek na spogl¹da³ na swoj¹ przeœliczn¹ córkê Klo-
Uradowa³ siê gospodarz bardzo, bo niebie, to i drogê rozœwietli. Dziêki ci, tyldê. By³o to dziewczê cudownej urody, 

m³odzian dumnego i piêknego oblicza i ry-kasztelanie, za goœcinê. A ty, œliczna kasz-ale okrutnego serca. Mi³oœæ ku niej, wielu 
cerz znamienity o rêkê jedynej córki prosi. telanko, nim ksiê¿yc trzykrotnie pe³ni¹ dzielnych m³odzieñców do zguby przy-
Wnet po Klotyldê pos³aæ kaza³. Kaszte-zab³yœnie poœlubisz dzielnego rycerza. wiod³a.
lance na widok rycerza serce zadr¿a³o. Lecz jeœli twoje serce siê nie odmieni, Martwi³ siê tym stary ojciec okrutnie, 
Oczy w zawstydzeniu spuœci³a i rumieñ-spotka  ciê  okrutny  los.bo kocha³ córuchnê sw¹ bardzo i ona jedna 
cem siê obla³a. I sta³o siê. M³odzi zapa³ali Wypowiedziawszy te s³owa, tajem-mu na tym œwiecie osta³a. Ukochana ¿ona 
do  siebie  mi³oœci¹  nag³¹  i  wielk¹. niczy goœæ nagle znikn¹³, jakby siê pod przed wieloma laty zmar³a, wkrótce po 

ziemiê zapad³. W tym jak powi³a dzieciê p³ci ¿eñskiej, któ-
komnacie powia³o remu  imiê  Klotylda  nadano.
groz¹. Wiele  razy  j¹  zapytywa³:

– O wydarzeniu  Kiedy¿ droga córko wybierzesz jednego 
tym pamiêtano ja-spoœród dzielnych rycerzy, którzy o rêkê 
kiœ czas, lecz sza-twoj¹ siê staraj¹? Jestem ju¿ stary i scho-
roœæ dnia codzien-rowany i nied³ugo przyjdzie mi z tego 
nego zaciera³a po-œwiata odejœæ. Chcia³bym nacieszyæ swoje 
woli wspomnienie stare oczy widokiem wnucz¹t, a i kasz-
tego niesamowite-telaniê tego¿ zamku w godne rêce rad bym 
go  wieczoru.przekazaæ. Niedobre dziewczê za ka¿dym 

Minê³a d³uga i razem œmia³o siê staremu ojcu w twarz           
œnie¿na zima i na-i  mówi³o:

– sta³ czas wiosen- Jeszcze nie spotka³am takiego, który by³-
ny. Przyroda wo-by  mnie  godzien.
kó³ budzi³a siê do Zasmucony ojciec odpowiada³ wtedy: 

– ¿ycia, a w sercach  Obyœ droga córko za jakiegoœ ciurê 
ludzi  rozkwita³a wyjœæ  nie  musia³a
nadzieja,  ¿e  rok I tak mija³y dni, tygodnie i miesi¹ce,        
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Pewnie nie wszyscy wiedz¹, ¿e w Kowarach by³ zamek. Wspominaj¹ o tym 
dokumenty z 1421r. Mia³ on siê znajdowaæ w Dolnych Kowarach u podnó¿a 

1BrzeŸnika, przy zbiegu Jedlicy, Kalnicy i Bystrej . Istnieje ju¿ przynajmniej jedna 
wersja legendy o zamku kowarskim, a cz³onkowie naszej redakcji pokusili siê o na-
pisanie  w³asnej  interpretacji.  Zapraszamy  do  lektury.
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Wiele dni m³odzieniec w kasztelañ-
skiej goœcinie bawi³. Wœród œmiechu, we-
so³ej zabawy, na przeja¿d¿kach konnych            
i przechadzkach czas zakochanym szybko 
up³ywa³. I nasta³ dzieñ œlubu w zamkowej 
kaplicy i hucznego wesela. Radowa³o siê 
serce starego ojca, a i nadziej¹ zap³onê³o 
na myœl o dziatwie, co rozweseli wnêtrza 
ponurej  warowni.

Ledwie miodowy miesi¹c koñca do-
bieg³, jak do nowo poœlubionego ma³¿onka 
goniec z daleka z pismem przyby³. ¯egna Nied³ugo nasze Kowary bêd¹ obcho- noœæ” – 300 robotników. Poza tym Fa-
siê rycerz z po³owic¹ i teœciem i mówi: dziæ piêæsetlecie nadania praw miejskich. bryka Dywanów Smyrneñskich, Bielnik, 
– Pilne sprawy rodzinne mnie wzywaj¹. Szukaj¹c w ró¿nych starych opracowa- Tkalnia Lnu, Fabryka Narzêdzi Chi-
Ostañcie  z  Bogiem.  Wrócê  niebawem. niach wiadomoœci o Kowarach, znalaz³am rurgicznych, Fabryka Fartuchów, Fabryka 

Uca³owawszy czule ¿onê, konia do- przewodnik po Karkonoszach – Das Rie- myd³a, Fabryka Aksamitu. Dzia³a³a 
siad³  i  odjecha³  w  nieznane. sengebirge – Richters Reisenführer”  równie¿  Dolnoœl¹ska  Szko³a  Koronkar-

Kasztelanka têsknie mê¿a wyczeki- wydany w roku1914/15, a w nim  spory  stwa. 
wa³a, a gdy minê³o lato i jesieñ, a on nie rozdzia³ dotycz¹cy naszego miasta. Wy- Dzieci i m³odzie¿ uczêszcza³y do 4 
wraca³, w ¿a³oœæ okrutn¹ wpad³a. Stary bra³am niektóre fragmenty, aby pokazaæ szkó³: ewangelickiej i katolickiej szko³y 
kasztelan wkrótce siê ze œwiatem rozsta³. jak wygl¹da³o ono sto lat temu. Oprócz powszechnej, wy¿szej szko³y prywatnej                
Nowy pan zamku, co staremu ojcu przy- znanych informacji dotycz¹cych po³o¿enia i preparandi (zak³ad przygotowawczy do 
rzek³ córkê opiek¹ otoczyæ, wnet ku niej mo¿na wyczytaæ ¿e: … miasto liczy³o stanu  nauczycielskiego)… 
ogromnym afektem zapa³a³. I sta³o siê, co wtedy 6200 mieszkañców. Do Kowar mo¿- Autor przewodnika zapewnia tak¿e,     
mia³o siê staæ. ¯a³oœæ opuszczonej ¿ony     n a    b y ³o dotrzeæ poci¹giem  z Wroc³awia, ¿e w Kowarach panowa³y  bardzo dobre 
w ramionach m³odego kasztelana ukojenie Berlina lub Drezna przez Jeleni¹ Górê,    w  ar u nki higieniczne, by³y tam wodoci¹g         
znalaz³a. a tak¿e jad¹c z Sêdzis³awia do Kamiennej i miejska rzeŸnia. Ksi¹¿ka ta podaje rów-

Wielu gorszy³a ta grzeszna mi³oœæ, Góry. W mieœcie znajdowa³y siê cztery nie¿  opisy  krótkich  tras  spacerowych            
lecz byli i tacy, co korzyœæ w tym znaj- dworce kolejowe: Dworzec G³ówny, Ko- i d³u¿szych wycieczek w okolice miasta. 
dowali. Kasztelan oddawszy siê rozpust- wary Œrednie, Górne i  Kowary – Œciegny. Od wycieczki np. do „Radziwi³³ówki” po 
nym zabawom za dnia i mi³osnym igrasz- Z Kowar mo¿na by³o dojechaæ kolej¹ ca³odniow¹ wyprawê na Œnie¿kê czy 
kom w nocy, zaniedbywa³ siê w obo- elektryczn¹ przez Krzaczynê i Œciegny do Prze³êcz Okraj. Jest ich wszystkich 20                 
wi¹zkach pana zamku. Stra¿e na murach Karpacza. Turysta chc¹cy pozostaæ w tych i chcia³abym je w nastêpnych numerach 
coraz rzadziej czuwa³y, a i nie raz nie mia³ okolicach d³u¿ej, móg³ zamieszkaæ w ho- Kuriera Kowarskiego przybli¿yæ czytel-
kto mostu zwodzonego podnieœæ i bramy telu „Pod Z³ot¹ Gwiazd¹” – niedaleko nikom. Mo¿e ktoœ spróbuje sprawdziæ, czy 
zamkowej  zawrzeæ. koœcio³a katolickiego lub w „Pruskim mo¿na jeszcze dzisiaj tymi szlakami wêd-

I wróci³ ma³¿onek niewiernej. A noc Dworze”, „Czarnym Rumaku”, „Z³otym rowaæ, by podziwiaæ wci¹¿ tak samo 
by³a ciemna i parna. Czuæ by³o, ¿e wnet S³oñcu”, „Z³otym Lwie”, „Karczmie pod piêkne jak przed stu laty okolice naszego 
straszna burza siê rozpêta. Nie nêkany Z³otym Mieczem czy w „Trzech Koro- miasta.
przez stra¿e, co pijanym snem spa³y, ry- nach”. Wszystkie lokale znajdowa³y siê           Gabriela Kolaszt
cerz do alkowy wkroczy³ i jednym pchniê- w centrum, dysponowa³y restaura-
ciem miecza wiaro³omn¹ ma³¿onkê i jej cj¹  i  prysznicem.  Przy  dworcu  
kochanka ubi³. Okrutnym ¿alem i boleœci¹ g³ównym mieœci³ siê „Hotel Schre-
targany na koñ wskoczy³ i w piekiel-    bera”. W Kowarach Górnych mo¿-
nym  galopie  w  noc  ciemn¹  odjecha³. na by³o przenocowaæ w „Górnej 
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kowe rozebrali, tak ¿e najmniejszy œlad po nym, móg³ skorzystaæ z doro¿ki. 
nim nie osta³ siê. W d³ugie zimowe wie- Czeka³y one zawsze przed budyn-
czory historiê wiaro³omnej Klotyldy opo- kiem dworca, kiedy na peron wje¿-
wiadano. Byli te¿ tacy, co mówili, ¿e to d¿a³  poci¹g.
Duch Gór, Liczyrzep¹ zwany, niedobrej W mieœcie istnia³o wiele zak³a-
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jednej z pierwszych w kraju resekcji 
tkanki p³ucnej (15.08.1955). Dawa³ po-
miary pojemnoœci z podzia³em na p³uco 
lewe i prawe. W Sanatorium „Bukowiec” 
odbywa³y siê systematycznie konsultacje 
dla poradni i zak³adów z ca³ej Kotliny 
Jeleniogórskiej.

Kolejny etap doposa¿enia zak³adów 
nast¹pi³ w latach 1955–1965. Wdra¿ano 
nowoczesne metody diagnostyki i lecze-
nia. W historii lecznictwa gruŸlicy i chorób 
p³uc w Kowarach nie mo¿na pomin¹æ 
postêpu w leczeniu farmakologicznym. 
Pocz¹wszy od 1946 r. stosowano coraz (dr Zbigniew Keciuk–Szczerbiñski), zwie-W czerwcu 1949 r. Zak³ady przecho-
nowsze leki przeciwpr¹tkowe we w³aœ-rzêtarnia do prób biologicznych (dr P. dz¹ na centralny bud¿et Ministerstwa 
ciwych zestawach, z dobrym wynikiem Ama³³owicz,  dr  A.  Majchrzak).Zdrowia, a obowi¹zki dyrektora „Pañ-
terapeutycznym. Dziêki temu od 1963 r. W roku 1967 utworzono w budynku stwowego Zespo³u Sanatoriów Przeciw-
zaprzestano wytwarzania odm op³ucno-dyrekcji Zespo³u Centralne Laboratorium gruŸliczych w Kowarach” obj¹³ dr Bro-
wych i zabiegów Jacobeusa, odm otrzew-Bakteriologiczne pr¹tka gruŸlicy (dr Alicja nis³aw Wagner. Pe³ni³ je przez 18 lat. Jest 
nowych, torakoplastyk i plomb. Pozosta³y Cha³upczyñska) dla po³udniowo–zachod-to okres najwiêkszego rozkwitu, stabi-
jedynie resekcje tkanki p³ucnej stosowane niej czêœci woj. wroc³awskiego. Zatem na lizacji finansowej i administracyjnej Zes-
w wybranych przypadkach. W zwi¹zku           koniec 1949 r. Zespó³ liczy³ 1150 ³ó¿ek         po³u. W jego sk³ad wesz³o osiem pla-
z takim rozwojem sytuacji w sali opera-w tym 210 dla dzieci szkolnych (w Kar-cówek:
cyjnej „Bukowca” przeprowadzano za-paczu).– Sanatorium „Bukowiec” – 280 ³ó¿ek 
biegi operacyjne z zakresu chirurgii ogól-Z powodu nieodpowiednich warunków ciê¿kich stanów, w tym oddzia³ torako-
nej.bytowych z koñcem grudnia zamkniêto chirurgii,

Wracaj¹c do sytuacji organizacyjnej         „Leœny Dwór” w Górzyñcu, ale dyrekcja – Sanatorium „Wysoka £¹ka” – 300 ³ó¿ek 
i potrzeb epidemiologicznych gruŸlicy         Zespo³u przejê³a w Œciegnach k/Karpacza dla  gruŸlicy  p³uc,
w kraju: w r. 1954 dyrekcja Zespo³u dom wypoczynkowy Centralnego Komite-– Sanatorium „Kowary” – 100 ³ó¿ek dla 
przejê³a w Karpaczu budynek po domu tu PZPR i po remoncie uruchomiono sana-gruŸlicy  p³uc  i  stanów  ciê¿kich
wypoczynkowym Naczelnej Izby Lekar-torium – 120 ³ó¿ek dla ciê¿kich postaci – Sanatorium „Sosnówka” – 50 ³ó¿ek sta-
skiej. Dla uzupe³nienia pe³nego profilu gruŸlicy. Równie¿ w 1950 r. przejêto szpi-nów  lekkich,
wiekowego Pañstwowego Zespo³u Sanato-tal ortopedyczny ss. El¿bietanek w Szklar-– Zak³ad „Górzyniec” – 100 ³ó¿ek reha-
riów PrzeciwgruŸliczych w Kowarach 1 skiej Porêbie Górnej i zorganizowano sa-bilitacji  prac¹,
lipca 1955 r. otworzy³a Sanatorium „Nil” natorium nr 2 (ul. Szpitalna) dla 100 cho-– Sanatorium nr 1 w Szklarskiej Porêbie – 
dla dzieci w wieku 3–6 lat chorych na rych na gruŸlicê p³uc. W ten sposób Zespó³ 110  ³ó¿ek  dla  gruŸlicy  p³uc 
gruŸlicê – 80 ³ó¿ek. Dyrektorem zosta³a  liczy³ 9 jednostek przyjmuj¹cych chorych – Sanatorium „Œwietlana Góra” – 105 ³ó-
dr Teresa Grzegorczyk–Skibiñska. W mia-na gruŸlicê kierowanych przez Wojewódz-¿ek  dla  ch³opców  z  gruŸlic¹  p³uc,
rê potrzeby przyjmowano dzieci m³odsze  kie Przychodnie PrzeciwgruŸlicze z ca³ej – Sanatorium „Zarzecze” – 105 ³ó¿ek dla 
– od 1. roku ¿ycia, a w czasie epidemii Polski. Zapewnia³ nowoczesn¹ diag-dziewcz¹t  z  gruŸlic¹  p³uc.
choroby Heine-Medina w r. 1958, kiedy nostykê i nowoczesne leczenie. Wszystkie Zespó³ przechodzi wewnêtrzn¹ reorga-
wroc³awski szpital zamieniono na oddzia³ sanatoria posiada³y aparaty rentgenowskie. nizacjê, uzyskuje nowe aparaty rentge-
zakaŸny, w „Nilu” leczono dzieciêce za-„Bukowiec” i „Wysoka £¹ka” wykony-nowskie, wyposa¿a laboratoria, warsztaty. 
palenia opon mózgowych i ostre przypadki wa³y zdjêcia warstwowe i kostne. W lat-Dyrektor Wagner wydziela z Zespo³u Sa-
gruŸlicy – przez ca³y rok.ach 50. rozpoczêto wykonywanie bron-natorium w Kamiennej Górze przezna-

W roku 1965 do Zespo³u Kowarskiego choskopii  –  wziernikowania  oskrzeli,                 czone do leczenia gruŸlicy kostno-stawo-
zostaje w³¹czony Szpital PrzeciwgruŸliczy w r. 1955 otrzymano szwedzki aparat wej. W „Wysokiej £¹ce” powstaje labo-
w Gryfowie Œl¹skim – 120 ³ó¿ek, który    pirograficzny, co pozwoli³o na wykonanie ratorium bakteriologiczne pr¹tka gruŸlicy 
w 2 lata póŸniej przekazano szpitalowi 
powiatowemu we Lwówku Œl. z innym 
przeznaczeniem. Podobnie Szpital Prze-
ciwgruŸliczy w Mys³akowicach przejêty  
w r. 1967 ju¿ w 1972 oddano na szpital 
zakaŸny.

Po 18 latach dyrektury i urz¹dzeniu 
Centralnego Laboratorium Bakteriolo-
gicznego Pr¹tka GruŸlicy 1lutego 1967r. 
przechodzi na emeryturê dr Prons³aw 
Wagner.

Nowy dyrektor Zespo³u dr Zbigniew 
Marczyñski w zwi¹zku ze zmian¹ finan-
sowania (Zespó³ przechodzi na bud¿et 
wojewódzki) i zmianami w sytuacji epi-
demiologicznej gruŸlicy w kraju dokonuje 
reorganizacji Zespo³u. W wyniku tego 
powstaj¹  trzy  sanatoria:
– Pañstwowe Sanatorium PrzeciwgruŸlicze 
w Kowarach: dyr. Zbigniew Marczyñski:
– Sanatorium   „ Kowary”  –  160  ³ó¿ek;
– Sanatorium „Bukowiec” – 350 ³ó¿ek;
– Sanatorium „Wysoka £¹ka” – 250 ³ó¿ek;
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– Sanatorium „Œciegny” – 120 ³ó¿ek;
– Sanatorium „Gryfów Œ1.” – 80 ³ó¿ek; 
– Szpital Mys³akowice – 100 ³ó¿ek;
– Pañstwowe Sanatorium w Szklarskiej 
Porêbie:  dyr.  Stanis³aw  Kuniewski;        
– Sanatorium nr 1– 100 ³ó¿ek;
– Sanatorium nr 2 – 110 ³ó¿ek;
– Pañstwowe Sanatorium PrzeciwgruŸlicze 
w  Karpaczu:  dyrektor  Tadeusz  Latoœ;      
– Sanatorium „Zarzecze” – 125 ³ó¿ek;
– Sanatorium „Œwietlana Góra” – 120 ³ó-
¿ek; 
– Sanatorium „Nil”– 80 ³ó¿ek;
– Przychodnia PrzeciwgruŸlicza w Jeleniej 
Górze. 

Najistotniejsz¹  rolê  odgrywa³y  nadal 
sanatoria kowarskie, gdzie odbywa³y siê 
konsultacje i sta¿e specjalistyczne. Spadek 
zachorowalnoœci na gruŸlicê w kraju spo-
wodowa³ redukcjê ³ó¿ek, o czym pisaliœmy 
wy¿ej. Sanatorium „Œciegny” zakoñczy³o 
dzia³alnoœæ w r. 1968, a budynek przej¹³ 
Wojewódzki Wydzia³ Zdrowia we Wroc-
³awiu.

Obserwowany po roku 1975 wzrost za-
chorowañ na nowotwory uk³adu oddecho-

staje dr Teresa Grzegorczyk–Skibiñska.   n o zu j¹ c a i lecz¹ca gruŸlicê i choroby p³uc wego i nieswoistych chorób p³uc spo-
W r. 1992 zainstalowano spirometr AEG     f i n ansowana  przez  Narodowy  Fundusz wodowa³ w³¹czenie ich w zainteresowanie 
i bie¿niê do prób wysi³kowych. Zakupiono Zdrowia  i  Samorz¹d  Województwa pionu przeciwgruŸliczego. By³o to ko-
dalsze zestawy bronchoskopowe, wypo- Dolnoœl¹skiego. Spe³nia ona nadal wio-nieczne ze wzglêdu na diagnostykê i le-
sa¿ono sale zabiegowe w kardiomonitor. d¹c¹ rolê dla opanowania gruŸlicy po-czenie ca³oœci uk³adu oddechowego.  
W r. 1996 zainstalowano nowy wielo- ³udniowo–zachodniej czêœci Dolnego Œl¹-Nastêpstwem zmian administracyjnych 
czynnoœciowy  aparat  rentgenowski. ska i nie tylko. Nieodparcie nasuwa siê by³o wyodrêbnienie województwa jelenio-

Od lat 80. odbywaj¹ siê systematyczne wniosek, ¿e system leczenia gruŸlicy po II górskiego  i powo³anie Specjalistycznego 
2x w miesi¹cu konsultacje ftyzjopneu- wojnie œwiatowej ulega³ zmianom stru-Zespo³u GruŸlicy i Chorób P³uc w Jeleniej 
monologiczne (prof. Karol Sosnowski), to- kturalno–organizacyjnym  wynikaj¹cym  z Górze z siedzib¹ dyrekcji w Kowarach. 
rakochirurgiczne (prof. Tadeusz Or³owski, sytuacji epidemiologicznej, jak i z czyn-Dyrektorem zosta³a dr Alina Sienkiewicz 
póŸniej dr n. med. M. Marciniak). W la- ników  ustrojowych.–Wodoklis, a w sk³ad Zespo³u wesz³y: 
tach 90. urz¹dzono salê podawania cy- Do zrozumienia dziejów i losów pawilon „Kowary” – 140 ³ó¿ek i pawilon 
tostatyków i konsultacje onkologiczne (dr zak³adów, postaci ludzi dzia³aj¹cych w „Bukowiec” – 250 ³ó¿ek, w tym 70. od-
Burakowska). nich, pomocn¹ jest zorganizowana w maju dzia³ chirurgiczny, pawilon „Wysoka £¹-

W lutym 1996 dyrektorem Zespo³u zo- 1980 roku Sala Tradycji, obecnie znaj-ka” – 260 ³ó¿ek, pawilon „Szklarska 
staje dr Marian Krakowiak, który doko- duj¹ca  siê  w  Szpitalu  „Wysoka  £¹ka”. Porêba” nr 1 – 100 ³ó¿ek, „Szklarska 
nuje zmian organizacyjnych. Powo³ano Scenariusz opracowa³a dr Teresa Grze-Porêba” nr 2 – 110 ³ó¿ek, Szpital Prze-
„Samodzielny Publiczny Zespó³ GruŸlicy  gorczyk–Skibiñska,  oprawê  plastyczn¹ ciwgruŸliczy „Bolków” – 100 ³ó¿ek oraz 
i Chorób P³uc” w Kowarach, w sk³ad wykona³ Micha³ Orlicz. Salê mo¿na zwie-Wojewódzka Przychodnia GruŸlicy i Cho-
którego wchodz¹: Szpital GruŸlicy i Cho- dzaæ po uprzednim uzgodnieniu w Dziale rób P³uc w Jeleniej Górze i Poradnia 
rób P³uc „Wysoka £¹ka”, Zak³ad Opiekuñ- Organizacji i Nadzoru szpitala (tel. 75 64 PrzeciwgruŸlicza  w  Szklarskiej  Porêbie.
czo–Leczniczy „Bolków”, Zak³ad Opie- 58 866). S¹ tam udokumentowane posta-Kolejne lata  przynosz¹ dalsze zmiany. 
kuñczo–Leczniczy „Szklarska Porêba” nr cie dwu wybitnych pielêgniarek odznaczo-1 lutego pawilon „Kowary” zostaje prze-
2 i Przychodnia GruŸlicy i Chorób P³uc    nych medalem miêdzynarodowym Flo- kazany aa oddzia³ wewnêtrzny szpitala 
w Jeleniej Górze. £¹cznie 550 ³ó¿ek, ale rentyny Ninghtigal – Wandy Barbary Pe-rejonowego w Kowarach. Centralne Labo-
ju¿ po roku oddano Zak³ad w Szklarskiej szke i Joanny Kozery–W¹s. Obie pe³ni³y ratorium Bakteriologiczne Pr¹tka GruŸlicy 
Porêbie dawnemu, sprywatyzowanemu Sa- funkcje  Naczelnych  Pielêgniarek.przenosi siê do wschodniego skrzyd³a pa-
natorium Kolejowemu w Szklarskiej Po- Podsumowuj¹c znaczenie 108 lat dzia-wilonu „Bukowiec”. W 1982 r. zamkniête 
rêbie  (ob.  Izermed). ³ania oœrodka lecznictwa przeciwgruŸ-zostaje Sanatorium „Bukowiec”, w którym 

W podsumowaniu ponad stuletniej his- liczego, jakim sta³y siê Kowary,  nale¿y po licznych remontach powstanie szpital 
torii, a po II wojnie œwiatowej blisko 65- podkreœliæ, i¿ mia³y i maj¹ wielki wk³ad       rejonowy. W 1988 r. do remontu wy³¹czo-
letniej pracy lecznictwa gruŸlicy i chorób w opanowanie chorób p³uc w kraju, a w no Sanatorium nr 1 w Szklarskiej Porêbie, 
p³uc w Kowarach nale¿y podkreœliæ wy- szczególnoœci na Dolnym Œl¹sku i Zie-które przekazano Wojewódzkiemu Wy-
j¹tkowy wk³ad œrodowiska lekarskiego, miach  Zachodnich.dzia³owi Zdrowia na dom wypoczynkowo 
pielêgniarskiego oraz personelu admini- Szpital „Wysoka £¹ka”, zachowuj¹c –konferencyjny.
stracyjno–technicznego Sanatoriów Ko- zabytkow¹ architekturê, ³¹czy w sobie Dla podniesienia poziomu diagnostyki 
warskich, zachowanie zak³adów, w latach tradycjê, nowoczesn¹ diagnostykê, opiekê pulmonologicznej Instytut gruŸlicy prze-
pionierskich, rozwiniêcie dzia³alnoœci dla wysokokwalifikowanego personelu, za-kaza³ nowoczesny aparat gazometryczny 
skutecznej walki z gruŸlic¹ p³uc. Nie mo¿- pewniaj¹c idealne warunki skutecznego le-firmy Corning (1982), a w 1990 r. bron-
na pomin¹æ roli kszta³cenia kadr do or- czenia. Jest specyficzn¹ wizytówk¹ Ko-chospirometr Olympus (zestaw). Zakupio-
ganizacji  walki  z  gruŸlic¹  –  ftyzjatrów       w   a r.no nowoczesn¹ aparaturê spirometryczn¹, 
i  pulmonologów. Autorzy: Bernard Utrata, zakoñczono budowê sieci przewodów cen-

W Kowarach pozosta³a tylko jedna Teresa Grzegorczyk-Skibiñska tralnej  pró¿ni  i  tlenowni.
placówka – Szpital „Wysoka £¹ka” diag-1.02.1990 r. dyrektorem Zespo³u zo-
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SZKIC DZIEJÓW LECZNICTWA  
PRZECIWGRU�LICZEGO 

W KOWARACH

Szpital “Wysoka £¹ka” - widok wspó³czesny.

Sanatorium “Wysoka £¹ka” na przedwojennej pocztówce.
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jednej z pierwszych w kraju resekcji 
tkanki p³ucnej (15.08.1955). Dawa³ po-
miary pojemnoœci z podzia³em na p³uco 
lewe i prawe. W Sanatorium „Bukowiec” 
odbywa³y siê systematycznie konsultacje 
dla poradni i zak³adów z ca³ej Kotliny 
Jeleniogórskiej.

Kolejny etap doposa¿enia zak³adów 
nast¹pi³ w latach 1955–1965. Wdra¿ano 
nowoczesne metody diagnostyki i lecze-
nia. W historii lecznictwa gruŸlicy i chorób 
p³uc w Kowarach nie mo¿na pomin¹æ 
postêpu w leczeniu farmakologicznym. 
Pocz¹wszy od 1946 r. stosowano coraz (dr Zbigniew Keciuk–Szczerbiñski), zwie-W czerwcu 1949 r. Zak³ady przecho-
nowsze leki przeciwpr¹tkowe we w³aœ-rzêtarnia do prób biologicznych (dr P. dz¹ na centralny bud¿et Ministerstwa 
ciwych zestawach, z dobrym wynikiem Ama³³owicz,  dr  A.  Majchrzak).Zdrowia, a obowi¹zki dyrektora „Pañ-
terapeutycznym. Dziêki temu od 1963 r. W roku 1967 utworzono w budynku stwowego Zespo³u Sanatoriów Przeciw-
zaprzestano wytwarzania odm op³ucno-dyrekcji Zespo³u Centralne Laboratorium gruŸliczych w Kowarach” obj¹³ dr Bro-
wych i zabiegów Jacobeusa, odm otrzew-Bakteriologiczne pr¹tka gruŸlicy (dr Alicja nis³aw Wagner. Pe³ni³ je przez 18 lat. Jest 
nowych, torakoplastyk i plomb. Pozosta³y Cha³upczyñska) dla po³udniowo–zachod-to okres najwiêkszego rozkwitu, stabi-
jedynie resekcje tkanki p³ucnej stosowane niej czêœci woj. wroc³awskiego. Zatem na lizacji finansowej i administracyjnej Zes-
w wybranych przypadkach. W zwi¹zku           koniec 1949 r. Zespó³ liczy³ 1150 ³ó¿ek         po³u. W jego sk³ad wesz³o osiem pla-
z takim rozwojem sytuacji w sali opera-w tym 210 dla dzieci szkolnych (w Kar-cówek:
cyjnej „Bukowca” przeprowadzano za-paczu).– Sanatorium „Bukowiec” – 280 ³ó¿ek 
biegi operacyjne z zakresu chirurgii ogól-Z powodu nieodpowiednich warunków ciê¿kich stanów, w tym oddzia³ torako-
nej.bytowych z koñcem grudnia zamkniêto chirurgii,

Wracaj¹c do sytuacji organizacyjnej         „Leœny Dwór” w Górzyñcu, ale dyrekcja – Sanatorium „Wysoka £¹ka” – 300 ³ó¿ek 
i potrzeb epidemiologicznych gruŸlicy         Zespo³u przejê³a w Œciegnach k/Karpacza dla  gruŸlicy  p³uc,
w kraju: w r. 1954 dyrekcja Zespo³u dom wypoczynkowy Centralnego Komite-– Sanatorium „Kowary” – 100 ³ó¿ek dla 
przejê³a w Karpaczu budynek po domu tu PZPR i po remoncie uruchomiono sana-gruŸlicy  p³uc  i  stanów  ciê¿kich
wypoczynkowym Naczelnej Izby Lekar-torium – 120 ³ó¿ek dla ciê¿kich postaci – Sanatorium „Sosnówka” – 50 ³ó¿ek sta-
skiej. Dla uzupe³nienia pe³nego profilu gruŸlicy. Równie¿ w 1950 r. przejêto szpi-nów  lekkich,
wiekowego Pañstwowego Zespo³u Sanato-tal ortopedyczny ss. El¿bietanek w Szklar-– Zak³ad „Górzyniec” – 100 ³ó¿ek reha-
riów PrzeciwgruŸliczych w Kowarach 1 skiej Porêbie Górnej i zorganizowano sa-bilitacji  prac¹,
lipca 1955 r. otworzy³a Sanatorium „Nil” natorium nr 2 (ul. Szpitalna) dla 100 cho-– Sanatorium nr 1 w Szklarskiej Porêbie – 
dla dzieci w wieku 3–6 lat chorych na rych na gruŸlicê p³uc. W ten sposób Zespó³ 110  ³ó¿ek  dla  gruŸlicy  p³uc 
gruŸlicê – 80 ³ó¿ek. Dyrektorem zosta³a  liczy³ 9 jednostek przyjmuj¹cych chorych – Sanatorium „Œwietlana Góra” – 105 ³ó-
dr Teresa Grzegorczyk–Skibiñska. W mia-na gruŸlicê kierowanych przez Wojewódz-¿ek  dla  ch³opców  z  gruŸlic¹  p³uc,
rê potrzeby przyjmowano dzieci m³odsze  kie Przychodnie PrzeciwgruŸlicze z ca³ej – Sanatorium „Zarzecze” – 105 ³ó¿ek dla 
– od 1. roku ¿ycia, a w czasie epidemii Polski. Zapewnia³ nowoczesn¹ diag-dziewcz¹t  z  gruŸlic¹  p³uc.
choroby Heine-Medina w r. 1958, kiedy nostykê i nowoczesne leczenie. Wszystkie Zespó³ przechodzi wewnêtrzn¹ reorga-
wroc³awski szpital zamieniono na oddzia³ sanatoria posiada³y aparaty rentgenowskie. nizacjê, uzyskuje nowe aparaty rentge-
zakaŸny, w „Nilu” leczono dzieciêce za-„Bukowiec” i „Wysoka £¹ka” wykony-nowskie, wyposa¿a laboratoria, warsztaty. 
palenia opon mózgowych i ostre przypadki wa³y zdjêcia warstwowe i kostne. W lat-Dyrektor Wagner wydziela z Zespo³u Sa-
gruŸlicy – przez ca³y rok.ach 50. rozpoczêto wykonywanie bron-natorium w Kamiennej Górze przezna-

W roku 1965 do Zespo³u Kowarskiego choskopii  –  wziernikowania  oskrzeli,                 czone do leczenia gruŸlicy kostno-stawo-
zostaje w³¹czony Szpital PrzeciwgruŸliczy w r. 1955 otrzymano szwedzki aparat wej. W „Wysokiej £¹ce” powstaje labo-
w Gryfowie Œl¹skim – 120 ³ó¿ek, który    pirograficzny, co pozwoli³o na wykonanie ratorium bakteriologiczne pr¹tka gruŸlicy 
w 2 lata póŸniej przekazano szpitalowi 
powiatowemu we Lwówku Œl. z innym 
przeznaczeniem. Podobnie Szpital Prze-
ciwgruŸliczy w Mys³akowicach przejêty  
w r. 1967 ju¿ w 1972 oddano na szpital 
zakaŸny.

Po 18 latach dyrektury i urz¹dzeniu 
Centralnego Laboratorium Bakteriolo-
gicznego Pr¹tka GruŸlicy 1lutego 1967r. 
przechodzi na emeryturê dr Prons³aw 
Wagner.

Nowy dyrektor Zespo³u dr Zbigniew 
Marczyñski w zwi¹zku ze zmian¹ finan-
sowania (Zespó³ przechodzi na bud¿et 
wojewódzki) i zmianami w sytuacji epi-
demiologicznej gruŸlicy w kraju dokonuje 
reorganizacji Zespo³u. W wyniku tego 
powstaj¹  trzy  sanatoria:
– Pañstwowe Sanatorium PrzeciwgruŸlicze 
w Kowarach: dyr. Zbigniew Marczyñski:
– Sanatorium   „ Kowary”  –  160  ³ó¿ek;
– Sanatorium „Bukowiec” – 350 ³ó¿ek;
– Sanatorium „Wysoka £¹ka” – 250 ³ó¿ek;
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– Sanatorium „Œciegny” – 120 ³ó¿ek;
– Sanatorium „Gryfów Œ1.” – 80 ³ó¿ek; 
– Szpital Mys³akowice – 100 ³ó¿ek;
– Pañstwowe Sanatorium w Szklarskiej 
Porêbie:  dyr.  Stanis³aw  Kuniewski;        
– Sanatorium nr 1– 100 ³ó¿ek;
– Sanatorium nr 2 – 110 ³ó¿ek;
– Pañstwowe Sanatorium PrzeciwgruŸlicze 
w  Karpaczu:  dyrektor  Tadeusz  Latoœ;      
– Sanatorium „Zarzecze” – 125 ³ó¿ek;
– Sanatorium „Œwietlana Góra” – 120 ³ó-
¿ek; 
– Sanatorium „Nil”– 80 ³ó¿ek;
– Przychodnia PrzeciwgruŸlicza w Jeleniej 
Górze. 

Najistotniejsz¹  rolê  odgrywa³y  nadal 
sanatoria kowarskie, gdzie odbywa³y siê 
konsultacje i sta¿e specjalistyczne. Spadek 
zachorowalnoœci na gruŸlicê w kraju spo-
wodowa³ redukcjê ³ó¿ek, o czym pisaliœmy 
wy¿ej. Sanatorium „Œciegny” zakoñczy³o 
dzia³alnoœæ w r. 1968, a budynek przej¹³ 
Wojewódzki Wydzia³ Zdrowia we Wroc-
³awiu.

Obserwowany po roku 1975 wzrost za-
chorowañ na nowotwory uk³adu oddecho-

staje dr Teresa Grzegorczyk–Skibiñska.   n o zu j¹ c a i lecz¹ca gruŸlicê i choroby p³uc wego i nieswoistych chorób p³uc spo-
W r. 1992 zainstalowano spirometr AEG     f i n ansowana  przez  Narodowy  Fundusz wodowa³ w³¹czenie ich w zainteresowanie 
i bie¿niê do prób wysi³kowych. Zakupiono Zdrowia  i  Samorz¹d  Województwa pionu przeciwgruŸliczego. By³o to ko-
dalsze zestawy bronchoskopowe, wypo- Dolnoœl¹skiego. Spe³nia ona nadal wio-nieczne ze wzglêdu na diagnostykê i le-
sa¿ono sale zabiegowe w kardiomonitor. d¹c¹ rolê dla opanowania gruŸlicy po-czenie ca³oœci uk³adu oddechowego.  
W r. 1996 zainstalowano nowy wielo- ³udniowo–zachodniej czêœci Dolnego Œl¹-Nastêpstwem zmian administracyjnych 
czynnoœciowy  aparat  rentgenowski. ska i nie tylko. Nieodparcie nasuwa siê by³o wyodrêbnienie województwa jelenio-

Od lat 80. odbywaj¹ siê systematyczne wniosek, ¿e system leczenia gruŸlicy po II górskiego  i powo³anie Specjalistycznego 
2x w miesi¹cu konsultacje ftyzjopneu- wojnie œwiatowej ulega³ zmianom stru-Zespo³u GruŸlicy i Chorób P³uc w Jeleniej 
monologiczne (prof. Karol Sosnowski), to- kturalno–organizacyjnym  wynikaj¹cym  z Górze z siedzib¹ dyrekcji w Kowarach. 
rakochirurgiczne (prof. Tadeusz Or³owski, sytuacji epidemiologicznej, jak i z czyn-Dyrektorem zosta³a dr Alina Sienkiewicz 
póŸniej dr n. med. M. Marciniak). W la- ników  ustrojowych.–Wodoklis, a w sk³ad Zespo³u wesz³y: 
tach 90. urz¹dzono salê podawania cy- Do zrozumienia dziejów i losów pawilon „Kowary” – 140 ³ó¿ek i pawilon 
tostatyków i konsultacje onkologiczne (dr zak³adów, postaci ludzi dzia³aj¹cych w „Bukowiec” – 250 ³ó¿ek, w tym 70. od-
Burakowska). nich, pomocn¹ jest zorganizowana w maju dzia³ chirurgiczny, pawilon „Wysoka £¹-

W lutym 1996 dyrektorem Zespo³u zo- 1980 roku Sala Tradycji, obecnie znaj-ka” – 260 ³ó¿ek, pawilon „Szklarska 
staje dr Marian Krakowiak, który doko- duj¹ca  siê  w  Szpitalu  „Wysoka  £¹ka”. Porêba” nr 1 – 100 ³ó¿ek, „Szklarska 
nuje zmian organizacyjnych. Powo³ano Scenariusz opracowa³a dr Teresa Grze-Porêba” nr 2 – 110 ³ó¿ek, Szpital Prze-
„Samodzielny Publiczny Zespó³ GruŸlicy  gorczyk–Skibiñska,  oprawê  plastyczn¹ ciwgruŸliczy „Bolków” – 100 ³ó¿ek oraz 
i Chorób P³uc” w Kowarach, w sk³ad wykona³ Micha³ Orlicz. Salê mo¿na zwie-Wojewódzka Przychodnia GruŸlicy i Cho-
którego wchodz¹: Szpital GruŸlicy i Cho- dzaæ po uprzednim uzgodnieniu w Dziale rób P³uc w Jeleniej Górze i Poradnia 
rób P³uc „Wysoka £¹ka”, Zak³ad Opiekuñ- Organizacji i Nadzoru szpitala (tel. 75 64 PrzeciwgruŸlicza  w  Szklarskiej  Porêbie.
czo–Leczniczy „Bolków”, Zak³ad Opie- 58 866). S¹ tam udokumentowane posta-Kolejne lata  przynosz¹ dalsze zmiany. 
kuñczo–Leczniczy „Szklarska Porêba” nr cie dwu wybitnych pielêgniarek odznaczo-1 lutego pawilon „Kowary” zostaje prze-
2 i Przychodnia GruŸlicy i Chorób P³uc    nych medalem miêdzynarodowym Flo- kazany aa oddzia³ wewnêtrzny szpitala 
w Jeleniej Górze. £¹cznie 550 ³ó¿ek, ale rentyny Ninghtigal – Wandy Barbary Pe-rejonowego w Kowarach. Centralne Labo-
ju¿ po roku oddano Zak³ad w Szklarskiej szke i Joanny Kozery–W¹s. Obie pe³ni³y ratorium Bakteriologiczne Pr¹tka GruŸlicy 
Porêbie dawnemu, sprywatyzowanemu Sa- funkcje  Naczelnych  Pielêgniarek.przenosi siê do wschodniego skrzyd³a pa-
natorium Kolejowemu w Szklarskiej Po- Podsumowuj¹c znaczenie 108 lat dzia-wilonu „Bukowiec”. W 1982 r. zamkniête 
rêbie  (ob.  Izermed). ³ania oœrodka lecznictwa przeciwgruŸ-zostaje Sanatorium „Bukowiec”, w którym 

W podsumowaniu ponad stuletniej his- liczego, jakim sta³y siê Kowary,  nale¿y po licznych remontach powstanie szpital 
torii, a po II wojnie œwiatowej blisko 65- podkreœliæ, i¿ mia³y i maj¹ wielki wk³ad       rejonowy. W 1988 r. do remontu wy³¹czo-
letniej pracy lecznictwa gruŸlicy i chorób w opanowanie chorób p³uc w kraju, a w no Sanatorium nr 1 w Szklarskiej Porêbie, 
p³uc w Kowarach nale¿y podkreœliæ wy- szczególnoœci na Dolnym Œl¹sku i Zie-które przekazano Wojewódzkiemu Wy-
j¹tkowy wk³ad œrodowiska lekarskiego, miach  Zachodnich.dzia³owi Zdrowia na dom wypoczynkowo 
pielêgniarskiego oraz personelu admini- Szpital „Wysoka £¹ka”, zachowuj¹c –konferencyjny.
stracyjno–technicznego Sanatoriów Ko- zabytkow¹ architekturê, ³¹czy w sobie Dla podniesienia poziomu diagnostyki 
warskich, zachowanie zak³adów, w latach tradycjê, nowoczesn¹ diagnostykê, opiekê pulmonologicznej Instytut gruŸlicy prze-
pionierskich, rozwiniêcie dzia³alnoœci dla wysokokwalifikowanego personelu, za-kaza³ nowoczesny aparat gazometryczny 
skutecznej walki z gruŸlic¹ p³uc. Nie mo¿- pewniaj¹c idealne warunki skutecznego le-firmy Corning (1982), a w 1990 r. bron-
na pomin¹æ roli kszta³cenia kadr do or- czenia. Jest specyficzn¹ wizytówk¹ Ko-chospirometr Olympus (zestaw). Zakupio-
ganizacji  walki  z  gruŸlic¹  –  ftyzjatrów       w   a r.no nowoczesn¹ aparaturê spirometryczn¹, 
i  pulmonologów. Autorzy: Bernard Utrata, zakoñczono budowê sieci przewodów cen-

W Kowarach pozosta³a tylko jedna Teresa Grzegorczyk-Skibiñska tralnej  pró¿ni  i  tlenowni.
placówka – Szpital „Wysoka £¹ka” diag-1.02.1990 r. dyrektorem Zespo³u zo-
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SZKIC DZIEJÓW LECZNICTWA  
PRZECIWGRU�LICZEGO 

W KOWARACH

Szpital “Wysoka £¹ka” - widok wspó³czesny.

Sanatorium “Wysoka £¹ka” na przedwojennej pocztówce.
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