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WSTĘP-POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE KOWAR 

          Miasto leży w południowo-zachodniej części województwa 
dolnośląskiego, w powiecie jeleniogórskim, nad rzeką Jedlicą. Jest to 
północno-wschodnia część Karkonoszy oraz skrawek Rudaw Janowickich.  
To dosyć małe miasteczko, jego powierzchnia wynosi 37,39 km2. Mieszka 
tu około 11 tysięcy osób. Miasto 
pełni funkcję miejsca 
uzdrowiskowego i od jakiegoś czasu 
prowadzone są tu działania mające 

na celu rozwój turystyki. Miejscowość od południowego 
zachodu graniczy z Czechami. Jest stąd też śliczny widok na 
Śnieżkę. Kowary mają historię ściśle związaną z górnictwem rud 
żelaza i kowalstwem.  

 

 

 

PARK JOHANNA SIGMUNDA GEBAUERA 
      Historia parku liczy już 200 lat. Znajduje się on przy ulicy Karkonoskiej w Kowarach. Wszystko 
zaczęło się od małego zakładu produkującego taśmy lniane, który założył nie kto inny jak Gebauer. 
Powodziło mu się bardzo dobrze. Zarobki z fabryki były dosyć duże. Był najbogatszym obywatelem w 
naszym mieście i cieszył się sympatią władz państwa, wtedy jeszcze pruskiego. Johann w celach 
handlowych dużo podróżował, zresztą bardzo to lubił. Podczas swoich wypraw zwiedzał i 
podpatrywał architekturę w odwiedzanych miastach m.in. Wrocławiu, Lipsku czy Paryżu. Z początku 
XIX wieku bardzo ceniono sobie ogrody romantyczne. Kotlina jeleniogórska idealnie pasowała to tego 
stylu. Wiele szanowanych rodzin budowało tu rezydencje czy pałace. Johann Sigmund Gebauer nie 
mógł być pod tym względem gorszy. 
Marzył, aby stworzyć i sfinansować 
dostępny dla każdego park. Ludzie 
uznali go za dziwaka, jednak on 
zatrudnił robotników i spełnił swoje 
marzenie. Wiele drzew zostało 
przesadzonych z Bukowca lub innych 
wsi. Na początku  XX wieku stawy 
uznano za dobre miejsce do kąpieli i 
pływania. Miały one niemiecką nazwę 
,,Inselbad”, (w wolnym tłumaczeniu 
,,kąpiel na wyspie”). Jak to jednak 
wyglądało od środka? Jak prezentuje 
się teraz?  
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ROZDZIAŁ I 

KĄPIELISKO W PRL-u NA PODSTAWIE KSIĄŻKI 
        Książka Wiesława Waszkiewicza pt ,,Tak blisko” idealnie obrazuje nam park od środka i to jak był 
postrzegany przez mieszkańców. Z jednego z fragmentów można dowiedzieć się, że „kowarska 
dzieciarnia spędzała na wyspie najwięcej czasu”. Opisuje on także jak wyglądało kąpielisko i jakie 
atrakcje oferowało. Autor pisze o dużej skalistej wysepce, do której prowadziła starannie zrobiona 
kładka z łukowatym mostem i budką biletera. Znajdowała się tam też przystań z kajakami do 
wynajęcia, którymi można było pływać dookoła wyspy i przy każdym okrążeniu przepływało się pod 
mostkiem. Były tam też przebieralnie, nieduża restauracja, szopa na kajaki, sprzęt dla ratowników i 
duża trampolina, z której skakali „sami twardziele”. Autor wspomina o tym, że pomimo wielu lat 
wszystko było zdatne do użytku.  

 

ROZDZIAŁ II 

KĄPIELISKO Z OPOWIEŚCI RODZICÓW 
      Nie ulega wątpliwościom, że najwięcej o wyspie można dowiedzieć się z opowieści i 
wspomnień osób starszych na przykład rodziców lub dziadków. Również i moi rodzice bywali w 
dzieciństwie na basenach. Po przeczytaniu fragmentu książki 
wróciły wspomnienia, którymi się ze mną podzielili. Oprócz 
trampoliny była tam też zjeżdżalnia, która wiecznie była 
nieczynna, ponieważ wystawała ostra blacha, którą można 
było podrzeć kąpielówki. Oprócz kajaków były także rowerki 
wodne. Rodzice pamiętają pana, który pilnował i wpuszczał na 
kajaki. Wszyscy wołali na niego Kajaczek. Mama wspomina, że 
wstęp był na tyle tani, że pomimo ciężkiej sytuacji w kraju jej 
mamę, czyli moją babcię, było stać na to by codziennie dać jej 
pieniądze na bilet. Siedziała cały dzień na basenie, zresztą tak 
jak pół Kowar w okresie letnim, która wakacje spędzała w 
domu. W budce, która znajdowała się u góry, sprzedawano 
m.in. lody na patyku i oranżadę. Stał tam także pan, który robił 
watę cukrową. Wspominają ze śmiechem także pewnego 
chłopca, który był znany głównie z trampoliny. Pół dnia stał i 
szykował się do skoku, jednak skoczyć się bał. Przepuszczał 
każdego twierdząc, że jeszcze przymierza się do skoku. 
Wieczorami organizowano tam imprezy, rodzice jednak nie 
wiedzą jak one wyglądały, ponieważ byli jeszcze za młodzi by 
na nie chodzić. Pamiętają smutną przyczynę, przez którą 
zlikwidowano te dyskoteki. Po jednej z imprez zgwałcono i 
zabito jedną dziewczynę, którą znaleźli nieopodal. 
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ROZDZIAŁ III 

 JAK FUNKCJONUJE WYSPA TERAZ? 
         Wyspa dość długo nie była w użytku. W 2019 roku postanowiono ją wyremontować oraz zrobić 
obok Park Rekreacji Rodzinnej. Teren został wydzierżawiony na 30 lat osobie, która chce prowadzić 
tu działalność rekreacyjną i gastronomiczną. Prace miały zakończyć się w połowie sierpnia 2020 roku, 
jednak przez wirusa przedłużyły się one do listopada. Mieszkańcy mają nadzieję, że już w wakacje 
2021 będą mogli bawić się na wyspie. Nadano jej oryginalną nazwę „WY.SPA”. Ma to sugerować, że 
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twórcom chodzi głównie o nasz wypoczynek i relaks.  

Nowa Kowarska WY.SPA będzie nam oferować rowery wodne i możliwość pływania łódkami. 
Wieczorami natomiast tańce pod gołym niebem. Wszystko otoczone jest pomostami a na wyspie 
znajduje się tu wiele punktów gastronomicznych. Jadąc w stronę Karpacza widać już z daleka duży 
napis WY.SPA, który wieczorami jest podświetlany. Jedną z głównych atrakcji będzie również piękny, 
drewniany domek na drzewie. Nieopodal znajduje się Park 
Rekreacji Rodzinnej, sfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej. Jest to miejsce przeznaczone do zabawy, 
nawiązujące do historii i tradycji Kowar. Wybudowano 
tutaj kolorowy plac zabaw, postawiono ławki oraz pomost 
przy mniejszym stawie. Pomimo zakazu łowienia ryb, 
zjawiają się tu czasem także wędkarze. Jednak z pomostu 
ciężko korzystać ze względu na brud pozostawiony przez 
ludzi np. po ich psach. Wiele stron internetowy opisuje z 
podziwem ogrom pracy włożonej w tę wyspę. Także 
burmistrz Kowar, pani Zakrzewska, wypowiada się, że chce 
by Kowary stały się jedną z głównych baz wypadowych w 
Karkonoszach. Jednak osiągnięcie takiego efektu 
pochłonęło już kilka milionów złotych. Czy faktycznie było 

warto?  
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ZAKOŃCZENIE 
         No właśnie… Czy warto? Moim zdaniem TAK! Wyspa wygląda ślicznie i robi dobre wrażenie. Jeśli 
WY.SPA będzie dobrze funkcjonować to zwrócą się pieniądze. Uważam, że Kowary mają ogromny 
potencjał turystyczny i powinny zacząć to wykorzystywać. Kąpielisko będzie też dobrym 
zamiennikiem basenu, którego dotychczas brakowało w naszym mieście. Ludzie spędzali czas przy 
pobliskim zalewie, gdzie zdarzały się tragedie ze względu na brak ratowników. Wyspa będzie też 
super inicjatywą dla tutejszej 
młodzieży, która w czasie wakacji 
nie ma się gdzie podziać. Nie 
zabraknie też atrakcji dla 
młodszych jak i starszych. Na 
chwilę obecną pozostaje nam 
tylko czekać z niecierpliwością na 
najbliższe wakacje.  
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„Tak blisko” Wiesław Waszkiewicz 

 

 


