Historia jednego konkursu
„Płynie Kwisa, płynie po Izerskiej Krainie, a dopóki płynie Gryfów Śląski nie zaginie". Ta parafraza znanej piosenki „Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie..." świadczy o tym, że każde miasto przez które przepływa rzeka utożsamia się z nią.

Miasta utożsamiają się z rzeką
czyli co nas wyróżnia?

Tak jak mieszkańcy Zgorzelca utożsamiają się z Nysą, mieszkańcy
Bolesławca z Bobrem, tak i my, gryfowianie, utożsamiamy się z Kwisą.
Tym bardziej, że Kwisa jest dawną rzeką graniczną między Śląskiem a
Łużycami. Większość życia mieszkańcy naszego miasta spędzają na historycznym Śląsku, a bawią się już na historycznych Łużycach. Od 1990
roku w naszym mieście były organizowane Dni Gryfowa, najczęściej
w różnych terminach, lipcowym, czerwcowym, sierpniowym, a nawet
wrześniowym. Odbywały się one na gryfowskim rynku i już wtedy była
wola przeprowadzenia wielu zmian w organizacji dni miasta.
Każde miasto analizując swoją historię, a także współczesność, poszukuje czegoś, co je wyróżni od innych. Tak narodziło się Lwóweckie Lato
Agatowe, Mistrzostwa Płukania Złota w Złotoryi, Festiwal Komedii Filmowych w Lubomierzu, czy też Święto Ceramiki w Bolesławcu. Po zrealizowaniu osiemnastu edycji tradycyjnych Dni Gryfowa na gryfowskim
rynku, Zarząd Gminy i Miasta 19 czerwca 1997 r. ogłosił konkurs na
scenariusz imprezy promującej Gryfów Śląski.

Rok 2001
oferenta i ogłoszono, że I miejsce w konkursie na imprezę promującą
Gryfów Śląski zdobył scenariusz opatrzony godłem „Płotka” autorstwa
Olgierda Poniźnika.
Byłem wówczas burmistrzem Lubomierza i tajemnicą poliszynela jest,
iż po odkryciu, że pod godłem „Płotka” występuje Olgierd Poniźnik,
informacja ta nie przypadła do gustu kilku członkom Zarządu Miasta i
Gminy. Ze względu na niezbyt poprawne stosunki międzyludzkie, jakie
miały wówczas miejsce, projekt został odłożony na półkę. Na przekór
legalnie rozstrzygniętemu konkursowi, w ostatnim roku kadencji 19 Dni
Gryfowa zrealizowano w dniach 4-6 czerwca 1998 r., na gryfowskim
rynku.

Antoni Lewkowicz, Marek Budzan
i Jerzy Karnauch wdrażają Kwisonalia w życie

Rok 2007

Konkurs na scenariusz

Celem konkursu było wyłonienie pomysłu na imprezę promującą Gryfów Śląski o charakterze cyklicznym (corocznym), ponadregionalnym i
transgranicznym z udziałem partnerów z Euroregionu „Nysa” oraz miasta
partnerskiego- niemieckiej Bischofswerdy. Za najlepsze scenariusze przewidziano nagrody, w tym I nagrodę w wysokości 750,00 zł. Ogłoszenie
wyników konkursu miało nastąpić podczas Sesji Rady Miejskiej we wrześniu 1997 roku.
Konkurs miał się rozstrzygnąć do końca lipca, ale ponieważ na konkurs wpłynęła tylko jedna oferta Zarząd Gminy i Miasta przedłużył termin składania ofert do końca grudnia 1997 roku. I tak cierpliwie czekałem na rozstrzygnięcie tego konkursu, nad którym obradował Zarząd
Gminy i Miasta 18 lutego 1998 roku.
Wyciąg protokołu Zarządu:
Na posiedzenie Zarządu przybył pan Jerzy Karnauch – Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim. Następnie
Zarząd – Komisja Konkursowa przystąpił do rozstrzygnięcia konkursu
na scenariusz imprezy promującej Gryfów Śląski. Dyrektor M-GOK (sekretarz komisji) poinformował, że na konkurs wpłynęło 6 ofert, po czym
przystąpiono do otwarcia i przedstawienia każdej z nich.
Zgodnie z Regulaminem Konkursu do dalszego etapu konkursu zakwalifikowano 3 oferty tj. ofertę nr 1, nr 4 i nr 5.
Oferty nr 2, nr 3 i nr 6 nie zostały zakwalifikowane do dalszego etapu
konkursu ponieważ nie spełniły wymogów Regulaminu konkursu.

W 1998 roku jesienią nastąpiła zmiana władz gminy. Burmistrzem
został wybrany Antoni Lewkowicz, jego zastępcą Marek Budzan. Przy
wydatnej pomocy wieloletniego, niestrudzonego dyrektora M-GOK Jerzego Karnaucha podjęli się oni organizacji 20 Dni Gryfowa, w których
podtytule widniała już nazwa „Kwisonalia”. Można powiedzieć, że była
to nowa nazwa, ale jeszcze stara formuła. Nie udało się jednak przeprowadzić głównej części imprezy nad rzeką Kwisą, w niecodziennej scenerii, jak to pierwotnie planowano. Przeszkodą okazały się przeciągające
się prace związane z regulacją rzeki w zakolu koło Izotermu, ale już wiele elementów z moich założeń zostało wdrożonych w życie. Dopiero 21
Kwisonalia, które odbyły się w dniach 21-23 lipca 2000 spełniły moje
oczekiwania. Odbyły się one już na Bulwarze nad Kwisą, gdzie bawiło
się kilka tysięcy osób, z bogatym programem estradowym, sportowo-rekreacyjnym, a niepowtarzalną gwiazdą jednego z wieczorów był Andrzej
Rosiewicz. Wprowadzenie w życie nowej formuły Kwisonaliów, jeszcze
raz chcę to podkreślić, to osobista zasługa burmistrza Gminy i Miasta
Antoniego Lewkowicza, zastępcy burmistrza Marka Budzana oraz dyrektora M-GOK Jerzego Karnaucha. To oni osobistym zaangażowaniem

Płotka wygrywa i trafia do szuflady

Spośród zakwalifikowanych ofert Komisja Konkursowa I miejsce jednogłośnie przyznała ofercie nr 1 i przyznała oferentowi nagrodę pieniężną w kwocie 750,00zł. Następnie dokonano otwarcia koperty z adresem
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Rok 2017

i czynnym uczestnictwem zainicjowali Kwisonalia, których to w bieżącym roku obchodzilibyśmy 20 edycję. Jestem temu zespołowi ( Ich Troje)
bardzo wdzięczny, że moja koncepcja programowo- organizacyjna nie
poszła na marne.
Przedstawiłem tu chronologicznie przebieg moich zmagań konkursowych, nad którymi do dziś mam nadzór autorski, zobowiązuje mnie
bowiem do tego przyznana i wypłacona nagroda w kwocie 750,00 zł.

Co się udało...

A teraz, mając już 19 Kwisonaliów za nami, chcę przedstawić co się
udało wdrożyć w życie, a co pozostało w pierwotnych założeniach.
Istotnym punktem było znalezienie miejsca.
Dwuhektarowy obszar łąki położonej nad Kwisą zaledwie 700 metrów
od gryfowskiego rynku sprawił, że to miejsce stało się idealnym placem
na imprezę plenerową i masową. W mojej pierwotnej koncepcji Kwisonalia miały być w dużej części związane z woda, rzeką a także z fauną i florą Kwisy, miały być to przedsięwzięcia kulturalne rekreacyjne, sportowe
dla różnych grup naszej społeczności lokalnej. Wiele z tych założeń się
sprawdziło szczególnie te, które były produkcją własną, a nie komercyjną.
Są to między innymi:
• przeprawa przez Kwisę „Na czym kto może",
• zawody wędkarskie zarówno indywidualne jak i drużynowe nad Jeziorem Złotnickim,
• turnieje miast „O galon wody święconej przemienionej w wino”,
• rywalizacje w konkursie na potrawy z ryb „Smaki Kwisy”,
• prezentacje gwiazd kulinarnych: Grzegorz Russak, Paweł Okrasa, Jakub Kuroń i Remigiusz Rączka.

...a co nie wyszło

Niestety nie udało się od zrealizować wielu zakładanych w mojej koncepcji przedsięwzięć. To z kolei między innymi:
• giełda sprzętu wędkarskiego i turystycznego,
• pokaz mody plażowej,
• pokazy kajakowe i innych sportów wodnych.

Rok 2011

Rok 2018
na czele z ówczesnym dyrektorem Jerzym Karnauchem i obecną dyrektor
Anną Michalkiewicz. To oni w dużej mierze dźwigali i dźwigają ciężar
całego przedsięwzięcia. Dziękuję członkom Komitetu Organizacyjnego
za osobiste zaangażowanie prawie 40 osobowego zespołu. Dziękuję służbom za zabezpieczenia i organizatorom poszczególnych imprez. Dziękuję
sponsorom i ludziom dobrej woli za wsparcie materialne, rzeczowe i duchowe. W sposób szczególny chcę podziękować naszej Kochanej Gryfowskiej Publiczności bardzo życzliwej, wyrozumiałej i wytrwałej.

Nad Kwisą smutno i cicho

Tegoroczne Kwisonalia były zaplanowane na 5-7 czerwca. Niestety
epidemia sprawiła, że nie mogliśmy ich zrealizować w tym terminie. Ja
osobiście odwiedziłem w tych dniach teren Kwisonaliów, a tam było cicho, smutno i na dodatek deszczowo. Głęboko w to wierzę, że spotkamy
się nad Kwisą za rok czego Państwu i sobie życzę.
					
Olgierd Poniźnik

Ryby przegrały z karkówką

Założenie było także takie, by zaspokoić podniebienia mieszkańców
poprzez przygotowywanie smakowitych ryb w różnej postaci, smażonych,
pieczonych i innych, jak przykładowo moja ulubiona przekąska – bułka
ze śledziem. Niestety ze względu na wysokie, czerwcowe temperatury
powietrza około 25-30 stopni Celsjusza i więcej, a także niewielki rynek
usług w tym zakresie, ryby przegrały z wyrobami mięsnymi, szaszłykami,
golonkami, grillowaną kiełbasą czy karkówką.
Kończąc to krótkie, historyczne wspomnienie chcę podziękować, że
moje marzenie, by wyprowadzić uroczystość z rynku na bulwar nad Kwisą się sprawdziło. Nad Kwisą nie czuć spalin z jeżdżących pojazdów, jest
bezpieczniej dla uczestników i jest to mniej męczące dla mieszkańców
zamieszkujących w rynku. Jedynym zagrożeniem dla organizacji Kwisonaliów mogą być nadmierne opady deszczów nawalnych, czego już doświadczyliśmy i wtedy Kwisonalia zostały przeniesione w okolice stacji
PKP. Mam świadomość, że jak każde święto wyzwala ono różne emocje,
jednym się podoba drugim nie, są i takie głosy, by pozyskane środki przeznaczyć na inne cele, ale jak sądzę takie myślenie mieszkańców jest już
w mniejszości.
Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy Kuriera Gryfowskiego!
14 edycji Kwisonaliów z moim udziałem jest już za nami. Chcę serdecznie podziękować ich organizatorom, szczególnie głównym - M-GOK

Rok 2011

Rok 2013
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Historia Kwisonaliów w pigułce
Od Dni Gryfowa do Kwisonaliów

Od dawna wiadomo, że nie samą pracą żyje człowiek, czasem potrzebny jest też odpoczynek i rozrywka. Do takiego wniosku doszły również
władze Gryfowa Śląskiego w drugiej połowie lat siedemdziesiątych XX
wieku kiedy to zostało zorganizowane po raz pierwszy święto miasta „Dni
Gryfowa Śląskiego”. Pierwsze „Dni Gryfowa Śląskiego” zorganizowano
dokładnie w 1976 roku i trwały one osiem dni od 16 do 23 września. Nie
była to jeszcze impreza cykliczna gdyż na drugie święto miasta mieszkańcy musieli czekać aż do 1979 roku. Wtedy święto obchodzono również
we wrześniu. Rok później w 1980 roku Dni Gryfowa odbyły się po raz
trzeci. Na czwarte święto mieszkańcy musieli czekać aż trzy lata. Włodarze miasta zorganizowali je od 30 września do 3 października 1983 roku
i od tego czasu stała się to impreza cykliczna organizowana corocznie. W
1985 roku postanowiono święto przenieść z września na maj i termin ten
utrzymał się przez ponad dekadę, bo dopiero w 1996 roku dni Gryfowa
zostały przeniesione na czerwiec. W tym terminie mieszkańcy bawili się
aż do 1999 roku, kiedy to odbyło się ostatnie święto miasta jeszcze pod
nazwą „Dni Gryfowa Śląskiego”, ale już także jako I Kwisonalia. (o konkursie na nową formułę święta miasta pisze w swoim artykule Historia
jednego konkursu burmistrz Olgierd Poniźnik na stronach 2-3.)

Kwisonalia czas zacząć
czyli jak tajemnicza Płotka konkurs wygrała

Już w 1995 roku włodarze miasta ogłosili konkurs na opracowanie nowej koncepcji imprezy promującej Gryfów Śląski. Oferty, które wpłynęły
przeleżały kilka lat w urzędniczym biurku. Dopiero 18 lutego 1998 roku,
podczas posiedzenia zarządu podjęto temat na nowo. Jak czytamy w protokole nr 171/98 z posiedzenia Zarządu : „Na posiedzenie Zarządu przybył Jerzy Karnauch - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w
Gryfowie Śląskim. Następnie Zarząd i Komisja Konkursowa przystąpiła
do rozstrzygnięcia konkursu na scenariusz imprezy promującej Gryfów
Śląski. Dyrektor M-GOK (sekretarz komisji) poinformował, że na konkurs wpłynęło 6 ofert, po czym przystąpiono do otwarcia i przedstawienia
każdej z nich (...). Do dalszego etapu konkursu zakwalifikowano 3 oferty
tj. ofertę nr 1, nr 4 i nr 5. Spośród ofert nr 1, nr 4 i nr 5 komisja konkursowa jednogłośnie przyznała I miejsce ofercie nr 1, opatrzonej godłem
„Płotka” i przyznała oferentowi nagrodę pieniężną w kwocie 750 zł. Następnie dokonano otwarcia koperty z adresem oferenta nr 1 i ogłoszono,
że I miejsce w konkursie na imprezę promującą Gryfów zdobył Olgierd
Poniźnik.
Rok 2001

Zbigniew Wodecki urwał lusterko

Założeniami konkursu było promowanie miasta i rzeki Kwisy oraz
wszystkiego co się z tym wiąże: fauny, flory, ryb, wody. A skoro już woda
to postanowiono, że pierwszą gwiazdą na I Kwisonaliach będzie Zbigniew Wodecki, który wystąpił ze swoim recitalem w niedzielę 6 czerwca, na estradzie ustawionej w rynku. Dla legendarnego piewcy „Pszczółki
Mai” powitanie z Gryfowem okazało się dość pechowe. Tuż przed koncertem, zahaczył o lampę stojącą na gryfowskim rynku i urwał lusterko w
swoim samochodzie. Wyglądało to groźnie, na szczęście koncert odbył się
w planowanym czasie i należał do udanych. Nie udało się przeprowadzić
głównej części imprezy nad rzeką Kwisą, jak to pierwotnie planowano.
Przeszkodą okazały się przeciągające się prace związane z regulacją rzeki
w zakolu koło Izo–Termu. W związku z tym na gryfowskim rynku w
dniach od 4 do 6 czerwca odbył się szereg różnych imprez m.in.: festiwal
piosenki dziecięcej, turniej miast Bischofswerda – Raspenava – Gryfów
Śląski, turniej szachowy, występy różnych zespołów np. De-Su. Całość
imprezy poprowadził jej pomysłodawca Olgierd Poniźnik.

Uwolnienie złotej rybki
czyli od akwarium do złota w klapie

Następne Kwisonalia odbyły się w 2000 roku już na błoniach nad
rzeką Kwisą. Gwiazdą imprezy był Andrzej Rosiewicz, a „Piknik nad
Kwisą” filmowany był przez Telewizję Wrocław. Zostaliśmy pokazani w
programie „Dolnośląskie Lato z Telewizją Wrocław”. Przez cały dzień
Gryfów był na antenie regionalnej TVP 2. Co kilka godzin pokazywano
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relację z tego, co się działo nad Kwisą. Hymnem Kwisonaliów została
piosenka „Cicha woda brzegi rwie”, którą wykonał zespół Ramp z Rząsin.
W czasie inauguracji Kwisonaliów burmistrz Antoni Lewkowicz uwolnił
Złotą Rybkę zamkniętą w beczce. Wówczas w rolę rybki wcieliła się Kasia Klarembach. Motyw uwalnianej (wyławianej) przez burmistrza rybki
pojawiał się również na kolejnych Kwisonaliach. Od 2000 roku nie tylko
uwalniano złotą rybkę, ale postanowiono odznaczyć ludzi zasłużonych
dla miasta Gryfowa, którzy wiele zawodowych sił i społecznikowskiej
pasji oddali miastu, rzece Kwisie i Jezioru Złotnickiemu, zawsze godnych
szacunku i naśladowania w kategoriach:
• zasłużona osoba, pionier Gryfowa Śląskiego.
• osoba spoza miasta i gminy Gryfów Śląski, która zasłużyła się dla naszej
gminy i jej mieszkańców.
• osoba, która zasłużyła się w teraźniejszości, bieżącej działalności dla
naszego miasta i gminy.
Pierwsi laureaci w 2000 roku otrzymali kuliste akwarium z żywą „Złotą Rybką”, a byli to: Bogumiła Turzańska-Chrobak, Zdzisław Rzewuski,
Jan Liwosz. (opis wszystkich laureatów na stronach 21-27.) Od 2001 do
2004 r. wyróżnienie „Złotą Rybkę” przyznawano w formie statuetki. W
2005 roku zrezygnowano ze statuetki na rzecz okrągłej odznaki wpinanej
w klapę wykonanej z prawdziwego złota.

Paweł i Gaweł, Gryf i Rycerz
oraz narodziny Kwisusia

Rok 2001

W2001
2001 roku Kwisonalia odbyły się w dniach 24-26 sierpnia. PodRok
czas inauguracji burmistrz Antoni Lewkowicz oraz przewodniczący Rady
Miejskiej Witold Mikos, po wdrapaniu się na drabinę, przedstawili krótką inscenizację wiersza „Paweł i Gaweł”. Sceniczną atrakcją wieczoru był
happening „Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki”, przygotowany przez
skautów z Federacji Skautingu Europejskiego, którzy stacjonowali w tym
czasie na Górze św. Anny w ramach Zlotu Naczelników Skautingu z 16
krajów Europy i Kanady.
Kwisonalia 2002 rozpoczął tradycyjny korowód, na czele maszerowała nowa maskotka Kwisonaliów – Kwisuś, który szedł w parze wraz ze
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Rok 2006

Rok 2002

Rok 2002

Rok 2002
Złotą Rybką. Uroczysta inauguracja była imponująca. Po raz pierwszy
pojawił się zmaterializowany herb Gryfowa: Gryf i Rycerz, którzy przed
wejściem na scenę stoczyli zacięty bój. Na uczestników Kwisonaliów czekało sporo atrakcji, wraz z nowością - przelotem balonem nad Gryfowem.
Atrakcją Kwisonaliów 2003 roku oprócz corocznych, stałych już punktów
programu, był pokaz mody wieczorowej, ślubnej i bielizny.

Wianki świętojańskie
w Kwisie i Kosmosaga na rynku

W 2005 roku doroczne święto miasta odbyło się w okolicach Nocy
Świętojańskiej, stąd w programie znalazł się konkurs na najpiękniejszy wianek świętojański, wrzucany przez młode gryfowianki w nurty Kwisy. W tym roku po raz pierwszy odbyły się zawody o Grand
Prix Gminy Gryfów Śląski w piłce siatkowej, plażowej kobiet i mężczyzn, zaś w gryfowskim ratuszu odbyło się spotkanie promujące tomik poetycki „Utoczone z piasku” poetki i pisarki, doktor nauk humanistycznych, na stałe zamieszkałej w Proszówce – Jadwigi Dörr.

Rok 2006

Kwisonalia w 2006 roku po raz pierwszy zostały zorganizowane bez
komitetu organizacyjnego, którego to nie powołano. Całością organizacji
zajęła się ekipa robocza ośrodka kultury z dyrektorem Jolantą Budą na
czele. W Noc Świętojańską młodzież bawiła się w rytm muzyki techno
Dj Ice Cool na „Kwisa Parade”.

Rok 2006
W 2007 roku zorganizowano jak do tej pory najdłuższe święto miasta. Zaczęło się ono już od wtorku warsztatami teatralnymi. W środę odbyło się sympozjum ekologiczne „Przyroda doliny Kwisy”. W czwartek
prezentowano książkę „Poszumianki znad Kwisy” autorstwa Elżbiety
Śnieżkowskiej-Bielak oraz otwarto wystawę fotografii dzieci niepełnosprawnych. W piątek na gryfowskim rynku odbyła się prezentacja teatralna „Kosmosaga o ostatniej kropli wody” w wykonaniu aktorów z Kliniki
Lalek z Wolimierza, a w ratuszu wystawa fotograficzna dzieci niepełnosprawnych „Kolory do kwadratu”. Po raz pierwszy w klubie Fabryka
odbyły się Alternatywne Kwisonalia. Ich organizatorem było stowarzyszenie „Mrowisko” z ówczesną prezes Agnieszką Adamczyk. Największą
gwiazdą był zespół „Armia”.

Rok 2007
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Rok 2007

Rok 2007

Rok 2007

Rok 2007

Rok 2007

Partnerstwo z Gryficami, mistrzowskie
pstrągi i rybny kociołek po gryfowsku

Podczas Kwisonaliów w 2008 roku w Gryfowie gościła delegacja nowego miasta partnerskiego Gryfowa - nadmorskich Gryfic, z którymi 13
czerwca podczas spotkania w sali posiedzeń gryfowskiego ratusza, została podpisana umowa partnerska.

Rok 2008

Rok 2008
Po raz drugi w Kwisonalia odbyła się alternatywna impreza dla młodzieży w klubie Fabryka. Gwiazdami byli m. in. DJ Green Rose, Lion
Vibrations oraz DJ Kitty Litter Box.
Odbyły się też pierwsze Mistrzostwa Polski w Potrawach z Pstrąga
oraz zawody dla amatorów o Kulinarny Puchar Kwisy. X Jubileuszowe
Kwisonalia w Gryfowie Śląskim rozpoczął „I Festiwal bez Granic”. Na
gryfowskim rynku w rywalizacjach muzycznych zmagały się najlepsze
zespoły folklorystyczne Dolnego Śląska. Po kilku rozśpiewanych godzinach, jury musiało podjąć decyzję komu przyznać Grand Prix Festiwalu, I nagrodę i Puchar Burmistrza zdobył Zespół „Cisowianki” z
Henrykowa, II miejsce otrzymał Zespół „Jarzębina” ze Skorzenic a III
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Rok 2008
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Rok 2009

Rok 2009

Rok 2009

Rok 2009

nagrodę przyznano Zespołowi „Gościszowianki”z Gościszowa. W trakcie Kwisonaliów odbył się konkurs kulinarny „Smaki Kwisy”. W konkursie brali udział amatorzy nie związani profesjonalnie z gastronomią. W
jubileuszowym Spływie rzeką Kwisą „Na czym kto może” wzięła udział
rekordowa ilość uczestników. W wodnych potyczkach konkurowało ze
sobą aż dwanaście wehikułów. Przy pięknej pogodzie i dużej frekwencji
na widowni rozegrano kolejny Turniej Miast „O galon wody święconej
przemienionej w wino”. Wzięły w nim udział ekipy z Mirska i Gryfowa.

Rok 2010

Rok 2010
W 2010 roku świętowanie rozpoczęto, jak co roku, zawodami wędkarskimi „O złoty haczyk burmistrza”, a ponadto „O mistrzostwo Związku
Gmin Kwisa”. W tym też roku zmieniono trasę Biegu Gryfitów, która
swój start miała na górze św. Anny w Proszówce, a metę na gryfowskim
rynku. Można było oglądać wystawę plenerową związaną z Jeziorem
Złotnickim, a przygotowaną przez Towarzystwo Miłośników Gryfowa
zatytułowaną „Zaginiona Flota”. Hitem w 2011 roku okazał się konkurs
pod nazwą „Rybny kociołek po gryfowsku” konkurencja ta zadebiutowała na święcie miasta ciesząc się ogromną popularnością wśród widzów
chętnie konsumujących efekty pracy zawodników. Również dużym powodzeniem cieszył się dobrze obsadzony konkurs siatkarski Kwisonalia
Cup zarówno w kategorii indywidualnej jak i open.

Rok 2010
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Rok 2010

Rok 2010

Rok 2010

Rok 2010

Rok 2010

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2011
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Rok 2011

Rok 2011

Rok 2011

770-lecie nadania praw miejskich,
średniowieczne widowisko
i ekologiczny korowód

Rok 2012

W 2012 roku w Gryfowie obchodzono 770. rocznicę nadania praw
miejskich. Z tej okazji zorganizowano na gryfowskim rynku imprezę w
stylu średniowiecznym, jednocześnie zrezygnowano w tym roku z organizacji tradycyjnych Kwisonaliów. Niesprzyjająca pogoda i grząski teren
na błoniach nad rzeką Kwisą spowodowały, że w 2013 roku organizatorzy podjęli błyskawiczną i konieczną decyzję o zmianie miejsca imprezy.
Tym razem padło na plac koło przystanku PKS przy dworcu kolejowym.
Święto odbyło się pod hasłem „Zielona Kraina Kwisy” Prawdziwie niepowtarzalnym widowiskiem okazał się Korowód Ekologiczny. Jednym z
głównych celów tego przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi mieszkańców na problem recyklingu, segregacji odpadów i szeroko pojętej ochrony
środowiska, w którym żyjemy.
Rok 2013

Rok 2012

Rok 2013
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Rok 2014
Rok 2013

Największy kocioł zupy rybnej w Polsce,
Karol Okrasa i Smaki Kwisy

2014 rok był wyjątkowy, gdyż w wielkim stylu i z rozmachem wróciliśmy do miejsca, gdzie sztandarowa impreza naszego miasta miała swój
początek, czyli na malowniczy Bulwar nad Kwisą. Tym razem święto
miało wielowymiarowy, artystyczny charakter, a odbyło się pod hasłem
„Euroregionalny ART Festival bez granic”. Jedną z największych atrakcji
Kwisonaliów 2014 był „Największy kocioł zupy rybnej w Polsce”. Zupę,
w ogromnym kotle, gotował Gabriel Szafranek – szef kuchni Interferie

Rok 2014

Rok 2014
Sport Hotel Świeradów Zdrój pod okiem znanego kucharza gawędziarza, znawcy kuchni myśliwskiej Grzegorza Russaka. 5 czerwca 2015 roku
na trwałe zapisze się w historii gminy Gryfów Śl. i to nie tylko dlatego, że tego dnia rozpoczynały się XV Kwisonalia. Jednym z powodów
była wyjątkowa inicjatywa radnego Jerzego Guzego, przewodniczącego Rady Miejskiej Roberta Skrzypka i sołtys Wieży Barbary Pasiak,
którą było zasadzenie Dębu Pokoju. Został on zasadzony w Wieży, w
obecności przedstawicieli partnerskich miast Gryfowa – Gryfic (Polska), Raspenavy (Czechy) oraz Bischofswerdy (Niemcy), a także starosty lwóweckiego Marcina Fludera oraz senatora RP Jana Michalskiego.

Rok 2015
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Rok 2014
Tego samego dnia w galerii gryfowskiej Biblioteki Publicznej odbyła się
inaugurująca XV Kwisonalia konferencja pt. „Gryfów Śląski – miasto z
historią niezwykłą”. Na scenie zaś, po 7 latach nieobecności, Stowarzyszenie Awantura zorganizowało piątkowy wieczór dla młodzieży (więcej
na stronach 18-20).

Rok 2015
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Rok 2015
W 2016 roku, po zakończeniu Biegu Gryfitów, licznie zgromadzeni
widzowie mieli okazję spotkać się z jedną z najbardziej lubianych osobowości telewizyjnych – Karolem Okrasą. Podczas pokazu kulinarnego
Karol dzielił się z zebranymi swoją wiedzą i doświadczeniem przygotowując potrawy z wykorzystaniem ryb. Karol Okrasa był jednocześnie
przewodniczącym jury konkursu kulinarnego „Smaki Kwisy”. W 2016
roku odbyły się widowiskowe pokazy strażackie zorganizowane w ramach
70-lecia OSP w Gryfowie Śląskim, Całość podsumowano pokazem ogni
sztucznych.

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2016

Rok 2016

Rok 2016

Rok 2016

Rok 2016
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Korowód z gryficką orkiestrą i mażoretkami
na 775-lecie Gryfowa

775- lecie miasta Gryfowa Śląskiego – Kwisonalia 2017 – pod taką nazwą obchodzono święto miasta w 2017 roku. Rozpoczęto je wernisażem
fotografii „Gryfów Śląski w obiektywie młodych”, podczas którego byli
obecni przedstawiciele wszystkich naszych miast partnerskich: Gryfic,
Raspenawy i Bischofswerdy. Następnie w godzinach popołudniowych, w
kierunku Bulwaru nad Kwisą, wyruszył historyczny korowód. Na czele
stanęło Bractwo Rycerskie „Syrokomla” z Zamku Kliczków, dalej mażoretki i Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Red Swing Low” z miasta partnerskiego Gryfice, która nie tylko poprowadziła korowód ulicami miasta, ale
jeszcze dała przepiękny ponad godzinny koncert na scenie, mieszkańcy
wspominają go do dziś. Konkurs kulinarny odbył się pod nazwą „Średniowieczne Smaki znad Kwisy”. Ekipy startujące w konkursie miały za
zadanie przygotować po dwie „średniowieczne” potrawy. Jedna z potraw
miała nawiązywać do kuchni chłopskiej, druga zaś do kuchni mieszczańskiej. Jury, któremu przewodniczył znany kucharz Jakub Kuroń oceniając
potrawy brało pod uwagę smak potrawy, jej zgodność z tradycją, a także
wystrój i dekorację stołu. Bieg Gryfitów z poprzedniego roku przetarł
szlaki wokół jeziora Złotnickiego i dodał organizatorom skrzydeł do
przygotowania czegoś jeszcze większego. I tak na Cross Gryfitów 2017
złożył się Bieg Gryfitów i I Rowerowy Cross Gryfitów. Dodatkowo organizatorzy zorganizowali również marsz Nordic Walking.

Rok 2017

Rok 2017

Rok 2017

Rok 2017

Rok 2017

Rok 2017

Rok 2017
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Rok 2017

Rączka gotuje na gryfowskim rynku

W 2018 roku na Bulwarze nad Kwisą zabrzmiała muzyka, odbyły się
kulinarne konkursy, a co najważniejsze zgromadziły się tłumy mieszkańców oraz świątecznych gości. Wszystko zaczęło się Crossem Gryfitów.
Zawodnicy przemierzyli urocze trasy wokół Jeziora Złotnickiego i Leśniańskiego, by po przebiegnięciu 10, lub 21 kilometrów dotrzeć na metę
zlokalizowaną na bulwarze nad Kwisą. Nowością w 2018 roku był pokaz
kulinarny, który odbył się na gryfowskim rynku a nie, jak co roku na
bulwarze nad Kwisą. W sobotnie popołudnie tuż przed ratuszem z potrawami z ryb zmagał się znany śląski mistrz kuchni, restaurator Remigiusz
Rączka, asystował mu gryfowianin pan Andrzej Juchim. W gotowaniu
oprócz publiczności, kucharzom towarzyszyły kamery katowickiej telewizji. Materiał przygotowany był w ramach cyklu pt.: Rączka Gotuje.

Rok 2018

Rok 2018
Rok 2018

Kolejnym novum na Kwisonaliach były stoiska browarów regionalnych.
Można było posmakować trunków o wyjątkowych smakach. Browarom
towarzyszyły warsztaty piwowarskie, gdzie każdy zainteresowany mógł
dowiedzieć się wszystkiego o warzeniu piwa i na własne oczy zobaczyć,
jakie narzędzia się wykorzystuje i jak wygląda cały proces warzenia w
domowych warunkach. Dużym sukcesem okazały się warsztaty piwowarstwa, w związku z czym w 2019 roku postanowiono imprezę rozszerzyć i
przeprowadzić jako Festiwal Piwa Rzemieślniczego (lokalnego i browarów rzemieślniczych. Gościem wyjątkowym święta był gryfowianin, pan
Lesiński, który jako dziecko, w 1960 roku zadebiutował w kręconym w
Gryfowie i Wieży w filmie pt.: Szklana Góra.

Tradycyjne punkty Kwisonaliów

Nieodłącznymi elementami Kwisonaliów, na stałe wpisującymi się
w program święta były: zawody wędkarskie, konkurs kulinarny „Smaki
Kwisy”, spływ rzeką Kwisą „Na czym kto może”, „Turniej miast o galon
wody święconej przemienionej w wino”, występy na scenie dzieci z gryfowskiego przedszkola, szkół podstawowych z miasta jak i sołectw, byłego gimnazjum i liceum, które ściągały na bulwar setki, a może i tysiące
wiernych od dwudziestu lat sympatyków gryfowskiego święta. Zawsze
funkcjonowało wesołe miasteczko, oblegane były stoiska z zabawkami i
napojami. Co roku, z większymi lub mniejszymi gwiazdami wieczoru,
organizatorzy zapewniali mieszkańcom Gryfowa i ich gościom, święto
miasta pełne atrakcji i miłych chwil wartych wspomnień.
Jak pokazuje historia, zawsze było wesoło, tanecznie i smacznie, choć
nie zawsze pogoda dopisywała. Jak będzie w przyszłości czas pokaże.
Na podstawie archiwalnych numerów Kuriera Gryfowskiego
i materiałów własnych opracował Robert Skrzypek

Rok 2018

Rok 2019

Gwiazdy KWISONALIÓW

1999 – De-Su, Zbigniew Wodecki
2000 – The Liverpool, Andrzej Rosiewicz
2001 – Stachursky, zespół IRA oraz grupa Orpheus
2002 – Bajm, O.N.A, De Mono
2003 – Ewelina Flinta, Oddział Zamknięty oraz Wilki.
2004 – Łzy, Maanam z Korą Jackowską oraz Jerzy Kryszak
2005 – Kazik i zespół Kult, Brathanki i Kabaret Moralnego Niepokoju.
Jumbo Africa.
2006 – Doda z zespołem Virgin, Paweł Kukiz z zespołem Piersi, zespół
Pireus.
2007 – Raz Dwa Trzy, Francesco Napoli, Happy End, Monika Brodka
2008 – Denzel, In-Grid oraz Maciej Maleńczuk z zespołem Psychodancing
2009 – O.S.T.R., DJ Haem, Patrycja Markowska, Budka Suflera.
2010 – Pajujo, Blady Kris, East West Rockers, Leszcze, Andrzej Piaseczny.
2011 – Za Kratą, J.J. Band, Nocna Zmiana Blusa, kabaret Neo – Nówka,
Lombard
2012 – 770-lecie miasta – dzień historyczny nie organizowano Kwisonaliów - na gryfowskim rynku zagrał zespół Ethnoholic i Aljosza Awdiejew,
2013 – Mythos, Skaner, Kabaret Pod Wyrwigroszem
2014 – zespół Manchester, Kobranocka, Kabaret Marcina Dańca
2015 – Ras Luta, Kabaret Nowaki, Golden Life.
2016 – Dżem, Masters, Kabaretu Skeczów Męczących.
2017 – Shanson Bells, Etna, Avangarde, Jumper, Andrzej Cierniewski,
kabaret Jurki
2018 – Zeus, Pokahontaz, Mythos, Kabaret K2, Mateusz Ziółko z zespołem
2019 – Frankenstein Children, Małpa, The Postman, Vox
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Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego
10 lat z Kwisonaliami
W tym roku miały się odbyć w Gryfowie Śląskim XX Kwisonalia.
Okrągła rocznica więc miało być hucznie, zabawnie i z wielką pompą.
Niestety przyszedł niejaki koronawirus i związku z tym nastąpiły zakazy
i nakazy Ministerstwa Zdrowia, które sparaliżowały wszelką działalność
publiczną i rozrywkową. Zostałem poproszony o wypowiedź na temat
minionych Kwisonaliów, w których to nasze Towarzystwo Miłośników
Gryfowa Śląskiego brało aktywny udział, jako wystawca i powiedzmy,
ułamkowy organizator tego ważnego wydarzenia w naszym miasteczku.

Przygoda z Dodą

Chciałbym się odnieść do czasów gdy Kwisonalia odbywały się w
sierpniu. Jako widz miałem przygodę z popularną, będącą wówczas u
szczytu sławy, znaną piosenkarką Dodą. Nieopatrznie, niosąc na ramionach moją pięcioletnią córkę, zwiedzając okoliczne stoiska, karuzele i
dmuchane zjeżdżalnie, nagle zostałem otoczony przez tłum piszczących
i wrzeszczących nastolatek. Okazało się, że nie zauważyłem iż przechodzę obok sceny głównej, na której właśnie rozpoczął się koncert. Wyszła
na scenę Doda, tłum nastoletnich fanów i fanek oszalał. Chciałem się
delikatnie wycofać, jednak nie było dokąd. Ściśnięty w tłumie, nie miałem praktycznie żadnego ruchu i jako bierny słuchacz musiałem dotrwać
do końca koncertu. Tłum widzów skakał i klaskał oraz razem z Dodą,
śpiewał jej piosenki. Muszę przyznać, że też skakałem razem z córką na
ramionach albowiem ściśnięty jak sardynka nie miałem innego wyjścia. Ja
skakałem, ona klaskała i tak dotrwaliśmy zwycięskiego końca koncertu.
Ogólnie było wesoło.

Debiut mocnej ekipy
ale i pierwsza porażka

Rok 2010
Jako Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego zadebiutowaliśmy
na Kwisonaliach w 2009 roku. Wówczas zebrała się fajna ekipa w osobach: Barbary Baszak, Renaty Sobuckiej, Janusza Orzełka, Waldemara
Stebułkowskiego, Franciszka Jezierskiego, Jurka Pasternaka, wszyscy pod
wodzą pani Iwony Jarosz, która podjęła się próby zrekonstruowania, od lat
pogrążonego w niebycie Towarzystwa Miłośników Gryfowa Śląskiego.
Postanowiliśmy się zaprezentować ze swoim stoiskiem na Kwisonaliach. Niestety, była to nasza porażka, gdyż błędnie wyobrażaliśmy sobie,
że wyprodukowanie pamiątek, gadżetów związanych z naszym miastem,
spowoduje zainteresowanie gryfowian i ludzie będą okupować nasze stoisko. Niestety, pomyliliśmy się. Produkcja pamiątek jest droga, a z ich
sprzedaży nie zwróciły się nawet poniesione koszty.

Kat, dyby i w końcu... sława

Dlatego już w następnym, 2010 roku, wykorzystując nadane prawo
karne i sądownicze naszemu miastu w 1354 roku przez księcia świdnicko-jaworskiego Bolka II, zbudowaliśmy dyby, przebraliśmy się w stroje
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z epoki i powołaliśmy miejskiego kata. Z miejsca zostaliśmy zauważeni
i staliśmy się rozpoznawalni, a nasze stoisko wręcz oblegane. Wzrosło
też wśród społeczności lokalnej zainteresowanie naszymi działaniami na
rzecz lokalnej historii. Dyby zbudowaliśmy z drewnianych starych desek z kolegami z Towarzystwa, panami Frankiem Jezierskim i Januszem
Orzełkiem. Przy stoisku uwijały się panie Iwona Jarosz, Joanna Małoszczyk, Barbara Baszak.

Kwisomaniak, Hejnalista
i nowi ludzie na horyzoncie

Podczas Kwisonaliów 2011 na naszym stoisku pojawiło się rozdawane bezpłatnie, pisemko
satyryczno – historyczne „Kwisomaniak”, które
pomógł nam złożyć pracownik Biblioteki pan Paweł Rubaj. Udało nam się także sprzedać po rozsądnych cenach kilka pamiątek, co zasiliło naszą
kasę na dalszą działalność. Z czasem zmieniła się
ekipa Towarzystwa. W następnych latach pojawiła się w naszych szeregach pani Angela Byczko.
W jej to prywatnym, olbrzymim białym namiocie
zmieściliśmy wszystkie nasze dokonania. Było
miejsce na stoisko oraz wystawę fotografii dotyczących historii naszego miasteczka. Tutaj duże
podziękowania dla pani Angeli, która zawsze
do organizacji naszego stoiska włącza całą swoją
rodzinę z mężem Mirosławem włącznie. Z okazji Kwisonaliów 2012 roku i 770- lecia naszego
miasta wydaliśmy specjalny numer „Hejnalisty
Gryfowskiego” oraz broszurę ze zdjęciami przedwojennego Gryfowa. Po wielu staraniach oraz
udanej akcji werbunkowej dołączył do nas pan
Jerzy Ronij. Nowi ludzie to nowe pomysły i idee,
do których się zawsze stosujemy. W 2015 do naszej Kwisonaliowej załogi dołączył pan Zbigniew Bagrij oraz panowie
Zbigniew Domadaj i Lech Seremak. Przy naszym stoisku zaczęła nam
towarzyszyć syrenka pana Edwarda Miłosza.

Co zdradziła Waga Czarownic?

Rok 2016 to rok naszej Wagi Czarownic. Zbudowanej i wymyślonej
przez członków naszego Towarzystwa przy życzliwości pracowników firmy Polmex.
Chcieliśmy się dowiedzieć ile to czarownic grasuje w Gryfowie Śląskim. W tym celu dokonaliśmy eksperymentu naukowego i tak powstała
Waga Czarownic. Wynik był niespodziewany albowiem wykryliśmy tylko jedną czarownicę. Było wiele szeptuch i nad wyraz sporo dobrych wróżek. Złe moce chciały nam uniemożliwić naszą działalność, przez co mieliśmy kłopoty z rozbiciem namiotu, następnie jakaś wredna czarownica
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przejechała swoim autem po naszej wadze. Byliśmy jednak nieustraszeni
i przeprowadziliśmy nasz eksperyment do końca, wystawiając osobom
ważonym stosowne certyfikaty. Tutaj dziękujemy wszystkim pięknym
paniom, które nie bały się wejść na Wagę Czarownic, zdając sobie sprawę
z tego, iż wszystko co robimy traktujemy jako dobrą zabawę dla poprawienia humoru, bo przecież w tym wypadku o to głównie chodziło.

Nowy namiot, stare samochody
i nocne zwiedzanie ratusza

W 2017 roku oprócz stałego zestawu kwisonaliowego, Towarzystwo
Miłośników Gryfowa Śląskiego wypuściło w obieg pamiątkowe pocztówki ze zdjęciami naszego miasteczka, które sprzedawaliśmy na stoisku.
Choć sztuka wysyłania widokówek całkowicie zanikła w dobie obecnej
rewolucji cyfrowej, to myślimy, a czasami nam się to zdarza, że takie
pamiątki powinny być w szufladzie każdego gryfowskiego patrioty i nie
tylko. Tutaj jeszcze specjalne podziękowania dla Pawła Rubaja i Mariusza Dragana za życzliwość i pomoc w produkcji widokówek. Po godzinie
20.00 zorganizowaliśmy nocne zwiedzanie gryfowskiego ratusza. O dziwo, jak na Gryfów, było wielu chętnych do zwiedzania. Uczestnicy nocnej wycieczki byli przerażeni i…. zadowoleni. Jako organizatorzy, takiego
efektu oczywiście spodziewaliśmy się. Z czasem dorobiliśmy się nowego
wystawowego, niebieskiego namiotu. Do naszej drużyny dołączyła pani
Ewa Luty, wspomagała nas także pani Zofia Broniszewska.

Pejskiego z Radoniowa, a to z racji silnika, który jest umieszczony z tyłu
auta. I jak tu wyjaśnić dzieciakom dlaczego silnik jest w bagażniku? Swojego fiata 125p zaprezentował pan Jurek Gut z Olszyny, jak widać ten
samochód cieszy się dużą popularnością w tym sympatycznym mieście.
Wisienką na tym motoryzacyjnym i zabytkowym torcie były mercedes
200 z 1967 roku oraz mercedes 280- S z 1971 roku pana Dariusza Czapigi
i jego małżonki. Tutaj ciekawostka, mercedesy można wynająć na rożne
uroczystości np. śluby. Nie muszę dodawać, że wszystkie pojazdy były, jak
mówią Włosi, – „picco bello”, lakiery błyszczały w słońcu, a auta i motocykle wyglądały jakby wczoraj zjechały z fabrycznej taśmy.

Retro cuda motoryzacji
przed niebieskim namiotem

Mercedesy picco bello

Jak już pisałem, w trakcie Kwisonaliów zawsze towarzyszyła nam syrenka pana Edwarda Miłosza. W 2018 roku na Kwisonaliach obok naszego namiotu pojawiła się większa ilość pojazdów.

Motoryzacyjne i klasycznie zrobiło się też w następnym 2019 roku.
Wtedy to przed niebieskim namiotem naszego Towarzystwa Miłośników Gryfowa Śląskiego ponownie pojawiły się zabytkowe samochody,
które z przytupem i piskiem opon zaprezentowały się na Kwisonaliach.
Pierwsze nadjechały skody. Niebieska, z roku 1975, prowadzona przez
pana Sebastiana Surmacza oraz w kolorze wiśni zaprezentowana przez
pana Grzegorza Pejskiego, który już drugi raz prezentował się przed naszym namiotem. Trabantem z roku 1991 nadjechał dostojnie pan Lech
Mikowski. Mercedesem cabrio z roku 1987 przyjechał pan Bartłomiej
Janiec. Wrażenie zrobił moskwicz z roku 1962 przyprowadzony przez
pana Krzysztofa Cierlika. Następnie przybył pan Edward Miłosz w swoim mercedesie z roku 1967 oraz pan Jacek Majewski, który przyprowadził
fiata 125 z 1975 roku. W niebieskim fiaciku 126 z 1997 roku z fantazją zajechał pan Ryszard Krawiec, a trabantem z 1987 roku pan Marcin Baszak.
Nie zawiódł pan Dariusz Czapiga który nadjechał swoim mercedesem z
roku 1971 roku. Podziwiać można było campera na bazie volkswagena
busa pana Jakuba Szpaka oraz fiata 126 cabrio, którego zaprezentował
nieznany nam kierowca. Prezentacja aut klasycznych różnych marek
zawsze wzbudzała zainteresowanie wśród publiczności tym bardziej, że
samochody zadbane, widać że pieszczone przez swoich właścicieli,

Entuzjaści starej motoryzacji mogli nacieszyć oczy widokiem modeli
aut, które kiedyś szalały po ulicach naszego miasteczka. Przed niebieskim
namiotem TMG pojawiły się pojazdy, które wywołały łezkę wzruszenia
u starszych mieszkańców naszego miasteczka i zdziwienie u młodszego
pokolenia, któremu trzeba było wyjaśniać marki samochodów im już nieznanych. Jako pierwszy przyjechał pan Jarosław Chyski z Olszyny, który
zaprezentował swojego fiata 125p z 1982 roku. Obok niego zaparkował
pan Andrzej Karatysz, który przyjechał do nas z Przecznicy swoim motorem K -750 produkcji radzieckiej z roku 1955. Nie mogło też zabraknąć
kultowej już syrenki pana Edwarda Miłosza szanowanego obywatela naszego miasteczka. Sporą sensację wzbudziła skoda 100 pana Grzegorza
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u starszych oglądających wzbudzały wspomnienia z młodości, u młodszych pewien podziw i zdumienie, że kiedyś się jeździło takimi brykami. Ugościliśmy naszych kierowców po staropolsku jadłem oraz napojami, dziękując im w ten sposób, że poświęcili swój czas naszemu miastu.
Chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim właścicielom tych zabytkowych pięknych pojazdów, którzy poświęcili swój prywatny czas, aby
zaprezentować się licznej, gryfowskiej publiczności. Tutaj szczególne podziękowania dla pana Edwarda Miłosza, który osobiście zaangażował się
w ten nieoficjalny zlot retro pojazdów.

Historia Gryfowskiego Kata
W tymże pamiętnym 2019 roku wystawiliśmy sztukę teatralną pt „Historia Gryfowskiego Kata”. Tak o tym wydarzeniu pisaliśmy na naszych
stronach internetowych „W pierwszym dniu Kwisonaliów 2019 roku na
chwilę życie teatralne w Polsce przeniosło się do maleńkiego Gryfowa
Śląskiego, gdzie na deskach sceny głównej, ustawionej nad brzegami
Kwisy, doszło do historycznego wydarzenia kulturalnego, które zatrzęsło
życiem teatralnym w naszym kraju. Towarzystwo Miłośników Gryfowa
Śląskiego przedstawiło w dni święta naszego miasteczka, jednoaktową
sztukę sceniczną o historii krwawej działalności kata w Gryfowie Śląskim. Akcja sztuki częściowo została odczytana z kartek, niemniej trzeba
pochwalić występujących aktorów. W roli kata niezrównany Jakub Wolar,
we wspaniałych kreacjach scenicznych ale też kostiumowych - Magdalena Włodarczyk, oraz fenomenalna Barbara Baszak w roli Rudej Grety. Z
gracją poruszająca się po scenie Angela Byczko oraz czująca się jak ryba
w wodzie w tym wszystkim - Marzena Wojciechowska. Dziękujemy naszym pomocnikom, którzy pomogli w noszeniu rekwizytów oraz sponsorowi panu Zbigniewowi Byczko, który zakupił miecz dla kata, bo jak
wiadomo bez tego miecza sztuka nasza nie miałaby sensu. Nie wiem jak
publiczność lecz my bawiliśmy się świetnie!”

Rok 2019

Ależ to zleciało!

Rok 2019

Tak to leciało i zleciało. Dziesięć lat uczestnictwa Towarzystwa Miłośników Gryfowa Śląskiego w święcie naszego miasteczka, zwanego Kwisonaliami, uważam za ważny wkład. Dodam, że dzięki społecznej pracy
i działalności w Towarzystwie Miłośników Gryfowa Śląskiego na rzecz
Kwisonaliów, poznałem wielu mądrych, inteligentnych sympatycznych,
z poczuciem humoru i chętnych do pomocy ludzi. Jest to w dzisiejszych,
brutalnych czasach wartość bezcenna. Z pozdrowieniami dla koleżanek i
kolegów oraz sympatyków Towarzystwa Miłośników Gryfowa Śląskiego
Rok 2010
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Jan Wysopal

Morał nad Kwisą, czyli Patrius a Kwisonalia

Czy pamiętacie Państwo teatr Patrius i jego dzielnych aktorów? Nie
straszne im były najbardziej egzotyczne aktorskie wyzwania, nie cofnęli się przed najbardziej kontrowersyjnym pomysłem scenicznym. To był
bardzo ciekawy projekt działający pod egidą Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej – oczko w głowie pani kierownik Krystyny Pietruszewskiej.
Z pewnością warto poświęcić mu odrębny tekst, bo to był ponadszkolny
sojusz gryfowskiej młodzieży. Nad życiem kulturalnym Gryfowa przeleciał jak kometa, jak asteroida właściwie. Zniknął następnie w czeluściach
życia bez szans na powrót.
W historii Kwisonaliów grupa odcisnęła swój ślad w 2008 roku przedstawieniem pod tytułem „Zdrada nad Kwisą” autorstwa Marzeny Wojciechowskiej, będącym trawestacją słynnej ballady Adama Mickiewicza.
Aktorzy: Kornelia Czołowska, Mariola Włodarek, Kacper Włodarek,
Paweł Askuntowicz, Mateusz Marciniak, Joanna Wróblewska, Paulina Marczewska, Natalia Reszko, Paulina Szwaj, Dawid Dasiak, Mateusz Ignatowicz i Jakub Krasowski. Cudowna grupa kreatywnych, aktywnych młodych ludzi. Ja zauważyłam u nich coś, co u młodzieży cenię
najbardziej – faustyczny pęd.
Za pomocą tekstu Marzeny i scenografii Marty Wilas i Edyty Kotarby stworzyli niepowtarzalny klimat nadkwisańskiej krainy elfów, leśnych
duchów, nimf, rusałek, zabłąkanych bohaterów. Trawestacja ballady Mickiewicza uzyskała specyficzny gryfowski koloryt – występowały typowe
gryfowskie rekwizyty – karp nadkwiski a’la pani Włodarkowa, drink
rząsiński, aluzje do aktualnej sytuacji w kraju – synowie pani Karczmarki
pracują w Irlandii i Holandii” na tulipanach i groszku”, główny bohater to
Olek „ale ten skrót nie pochodzi od Aleksandra bynajmniej”. Zachowany
został typowy dla ballady romantycznej ludowy nastrój- cały tekst miał
charakter ludowej opowieści. Innymi słowy spełniał kryteria lekkiego,
zabawnego utworu otwierającego trzydniowe święto miasta. Co ważne,
zawierał niezbędną uniwersalną ludową mądrość, która w gryfowskim
kontekście przedstawiała się następująco:
„Bo Kwisa to rzeka magiczna,
Mieszka w niej Nadkiwsanka,
Ona ukarze srodze
każdego niewiernego kochanka
Więc jeśli kłopotów nie lubisz,
Niech cię nie kuszą
dziewki znad Kwisy,
Bo siebie samego zgubisz,
I nikt już o tobie nie usłyszy.
Lecz jeśli na przykład kobieta
Okaże się niewierną kochanką,
To elfy utopią ją w rzece
I stanie się Nadkwisanką!

Rok 2008

dla wielu mocnym przeżyciem. Mówili mi to potem wielokrotnie. Wcale się nie dziwię – „ Hair” ze swoim pacyfistycznym przesłaniem trafia
do wrażliwej młodzieży. Z magią teatru spotkali się z pewnością wcześniej, ale tak totalnego przekazu artystycznego działającego zarówno za
pomocą formy, jak i treści, chyba wcześniej nie byli świadkami. To była
taka kropka nad i naszej wspólnej teatralnej kilkuletniej podróży. Bardzo
mocna i symboliczna.
Małgorzata Szczepańska, fot: Ilona Cichoń

Dlatego też nad Kwisą
Od tamtej pamiętnej chwili
Wszyscy wierni się stali
I w zdrowiu i szczęściu żyli!
OLE!
Ta historia miała też swój epilog. Pani kierownik Krystyna Pietruszewska w nagrodę za stworzenie przedstawienia otwierającego Kwisonalia zorganizowała wyjazd
do Teatru Muzycznego
Capitol na musical Hair
w reżyserii Konrada Imieli. To była wrocławska
wersja kultowego przedstawienia, które swoją
premierę miało w 1968 r.
na Broadwayu (potem powstał słynny film Milosza
Formana pod tym samym
tytułem).
Przedstawienie było bardzo udane,
niezwykle interaktywne,
dynamiczne. Dlaczego o
tym piszę? Ten wyjazd był
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KWISONALIA Z PERSPEKTYWY SCENY MLODZIEZOWEJ
Flagowa impreza Gryfowa Śląskiego niestety nie odbędzie się w
czerwcu 2020. Odwołanie wytrąca mnie z pewnej rutyny, którą znam
od ponad 10 lat. Jako członek komitetu organizacyjnego pomagam dobrać artystów i w innych czasem drobnych sprawach. W tym roku miał
przyjechać Sarius, artysta hiphopowy, który byłby fajnym wariantem dla
nieco młodszych niż ja. Niestety Kwisonaliów nie będzie, podobnie nie
odbędzie się kolejna edycja Crossu Gryfitów. Nie będzie niczego, jak to
mawiał pewien kandydat na ważne stanowisko. Jedyne co nam pozostało,
to wspominać co było, licząc, że w przyszłym roku znów będzie.

Alternatywne Kwisonalia,
brakujący kabelek i parujący mózg

Awantura na rynku

W 2009 roku trochę się pozmieniało. Stowarzyszenie Mrowisko zakończyło działalność, mi przyszło pełnić rolę prezesa nowej organizacji
pod nazwą Stowarzyszenie Awantura (od AWANgardowej kulTURY!) i
organizować naprawdę sporych rozmiarów wydarzenie. Przenieśliśmy się
z Ubocza 300 na główną scenę, a dodatkowo na rynku odbywał się finał
projektu, na który otrzymałem dotację od jednego z warszawskich stowarzyszeń. Na głównej scenie naprawdę grubo - gwiazda wieczoru O.S.T.R,
pod sceną dziki tłum. Wcześniej na gryfowskim rynku wystawa fotografii, występy breakdancerów, wśród nich ekipa z Berlina dzięki pomocy
Łukasza Toni i mistrz świata w „tzw”. flatlandzie na deskorolce Gunter
Mokulys. Było na co popatrzeć. Oczywiście dodatkowe atrakcje organizacyjne wskazane. Wydarzenie na rynku miało rozpocząć się o godzinie
12:00. Wcześniej miałem przywieźć tancerzy break dance z Piechowic i
odebrać z wypożyczalni w Jeleniej Górze gramofony potrzebne dla DJ`a
grającego z Ostrym. O ile tancerze byli punktualni, tak wizyta w Jeleniej
zaowocowała ujrzeniem zamkniętej na 3 spusty wypożyczalni sprzętu.
Telefon do właściciela - nie odbiera, czas leci, jest po 11:00. Odbiera po
wielu próbach. Informuje, że właśnie ucieka skuterem po lesie przed strażą leśną… Aha… Pytam czy dojedzie, obiecuje zjawić się do pół godzi-

Rok 2007
Rozpoczęło się od Alternatywych Kwisonaliów w 2007 roku. Było
Stowarzyszenie Mrowisko, był całkiem obszerny gabarytowo klub na
terenie FNF Ubocz (dawna stołówka, a dziś mieszkania socjalne), była
całkiem liczna grupa zapaleńców chętnych do działania, to robiliśmy. Jeden dzień rockowy, jeden z muzyką elektroniczną. Odbyły się 2 edycje.
Gościliśmy wtedy Blade Loki, Armię, Upside Down, Lion Vibration czy
DJ Green Rose (obecnie Lulu Malina).

Rok 2007

Rok 2009

Rok 2009

Śmietanka polskiej alternatywy na zmianę z lokalnymi muzykami.
Wydarzenia zgromadziły kilkaset osób. Z perspektywy organizatora
szczególnie zapadła mi w pamięć edycja 2008, o której pisałem wtedy:
Pierwszy dzień H2SO4NALIOW wypadł trzynastego w piątek. Feralna
data nie miała jednak odbicia w klimacie imprezy, może nie licząc półtoragodzinnego poślizgu z powodu problemów technicznych.
Problemy techniczne z mojej perspektywy były małym horrorem.
Okazało się, że nie mamy technicznych możliwości spiąć sprzętu muzyków z naszym nagłośnieniem, brakuje pewnego kabla. Jednego małego
kabelka. Mózg mi parował, sklepy elektroniczne dawno zamknięte, ale w
końcu wymyśliłem rozwiązanie, a mogło imprezy nie być wcale.
Rok 2009
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ny. Czekamy. Nie pamiętam ile mu czasu zajęło, ale przyjechał i wydał
sprzęt, a cała impreza na rynku opóźniona była o około dwie godziny.
Wieczorem kolejny stres. Gramofony, które załatwiłem dla DJ`a Haema
nie były dokładnie sprzętem jaki potrzebował. Wiedziałem to wcześniej,
ale żeby mieć sprzęt zgodny z wytycznymi, to trzeba by było go ściągnąć
z Wrocławia. Zaryzykowałem. DJ Haem powiedział, że pewnych rzeczy na tym nie zrobi, ale nie robił też problemów. Uff, zarówno on, jak
i Ostry to mega sympatyczni ludzie. Impreza się udała, a mi pozostało
wspomnienie.

Walimia zapalił się ich samochód i dalej nie pojadą. Ania Michalkiewicz
lekko przemodelowała program, mnie wsadzono w samochód i pojechałem po chłopaków. Dojechali, zagrali, chyba było fajnie, nie pamiętam
jak potem się wydostali od nas...

Rok 2015

Rok 2015

Rok 2009

Rok 2015
Rok 2009

Rok 2015

Rok 2009

Rok 2015

Rok 2009

Auto w płomieniach

Do pomocy przy pracach organizacyjnych powróciłem w roku 2015,
gdy na scenę zaprosiłem Ras Lutę i pochodzącego z Poznania Bajzla.
Obyło się bez niespodzianek, ale.. nie tylko ja zapraszam artystów, a tym
razem przygoda spotkała zespół Letni Chamski Podryw, który wystąpił
w sobotę. Gdy gwiazdy wieczoru się spóźniały okazało się, że w okolicach

Rok 2015
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Powrót Biegu Gryfitów i Pokahontaz

W 2016 pojawiły się nowe pomysły do realizacji których zostałem również wkręcony. Dzięki inicjatywie Stanisława Fronca powrócił Bieg Gryfitów. Nowe sportowe wyzwanie zabrało sporo czasu, w dużej mierze odpowiadałem za promocję wydarzenia. Impreza została dopięta na ostatni
guzik i wypadła nad wyraz dobrze dając nam siłę do organizacji kolejnych
edycji. W związku z tym w 2017 roku również skoncentrowałem się na
Biegu Gryfitów, a nasza ekipa organizacyjna rozrosła się jeszcze bardziej.
Ostatnie lata były fajnym czasem. Na główną scenę zapraszałem jeszcze
legendę sceny hip hop - formację Pokahontaz. Bieg Gryfitów rozrósł się
do Crossu Gryfitów, czyli imprezy nie tylko dla biegaczy, ale również
fascynatów rowerów MTB. Pojawiły się nowe inicjatywy w komitecie,
mamy festiwal browarów rzemieślniczych, zaczęliśmy promować lokalne
produkty. Myślę, że to kroki w dobrą stronę. Mam cichą nadzieję, że
sytuacja pozwoli nam na organizację przyszłorocznej edycji. Być może
niezależnie od nas będzie musiała się zmienić forma na bardziej niszową,
ale jak się chce, to da się radę, a ekipa organizacyjna pod wodzą Anny Michalkiewicz radzi sobie całkiem nieźle i poradzi nawet gdy trzeba będzie
podejść do tematu inaczej.
Mariusz Dragan

Rok 2018

Rok 2018

Rok 2018

Rok 2016

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2018
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Laureaci Złotych Rybek w latach 2000-2019
Laureaci Złotych
Rybek 2000

Laureaci Złotych
Rybek 2001

Bogumiła Turzańska-Chrobak – wiceprezes Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, Oddział
w Jeleniej Górze. Odznaczona
za współpracę z gminą na rzecz
ochrony środowiska, w szczególności ochrony zasobów wodnych
rzeki Kwisy.

Andreas Erler – nadburmistrz
partnerskiego miasta Bischofswerda w Niemczech. Odznaczony za
wspieranie gminy Gryfów Śląski w
pozyskaniu środków na urządzenia
wodno-kanalizacyjne z funduszu
PHARE.

Zdzisław Rzewuski – dyrektor Oddziału Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Jeleniej Górze. Odznaczony za
współpracę z gminą Gryfów, w
szczególności za pozyskiwanie
środków z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska

Marcin Zawiła – poseł na sejm
RP, były prezydent miasta Jelenia
Góra. Odznaczony za wspieranie
i pozyskiwanie środków, dzięki
którym gmina uzyskała 2 miliony
euro na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.

Laureaci Złotych Rybek 2002

Darek i Marek Niebieszczańscy – właściciele Zakładów Mięsnych w
Proszówce, za szczególne osiągnięcia w tworzeniu nowych miejsc pracy
oraz sponsoring na rzecz gminy i różnych organizacji społecznych działających na jej terenie.

Olgierd Poniźnik – za pozyskanie (jako poseł na Sejm IV
kadencji) środków z Ministerstwa
Kultury na rzecz miasta i gminy
Gryfów Śląski. Za pracę społeczną
na rzecz gminy i bezinteresowną
pomoc jej mieszkańcom. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski a także
srebrnym medalem Gloria Artis.
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów
Śląski od 1 grudnia 2006.

Noel Wolny – za wieloletnie
wspieranie GKS Gryf. Od 1990
roku był fundatorem pucharu dla
najlepszego zawodnika sezonu
oraz corocznie przesyłał komplet
strojów piłkarskich dla poszczególnych drużyn.

Wiersze i piosenki o Kwisonaliach
Kwisonalia
Co to za grajkowie tak wesoło grają
To w starym Gryfowie „Kwisonalia” dają.
Bukiety balonów na nitkach się chwieją
i ludzie się cieszą i ludzie się śmieją.

Jan Liwosz – komendant Straży Rybackiej w Gminie Gryfów
Śląski. Odznaczony za zasługi w
dziedzinie ochrony przyrody, w
szczególności ochrony wód przed
kłusownikami.

Stanisław Bakes – ksiądz wikary w parafii św. Jadwigi Śląskiej
w Gryfowie Śląskim. Odznaczony
za pracę z młodzieżą, założenie
Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, co doprowadziło do powstania IV Gryfowskiej Drużyny św.
Jadwigi oraz zorganizowanie kręgu biblijnego.

Ktoś je pajdę chleba, ktoś rybę zajada,
a kto lubi śpiewać – dla niego estrada!
Przychodzą tu mali, zaglądają duzi,
widać to z oddali, że im humor służy.
Nocą fajerwerki jak gwiazdy spadają,
Znów na „Kwisonalia” wszyscy rok czekają.

(autor Elżbieta Śnieżkowska-Bielak, z tomiku Poszumianki znad Kwisy)

CZERWIEC 2020 – WYDANIE SPECJALNE Z OKAZJI 20-LECIA KWISONALIÓW KURIER GRYFOWSKI

21

Laureaci Złotych Rybek 2003

Marek Budzan - jako zastępca burmistrza Gminy i Miasta w
Gryfowie Śląskim w latach 19982002 nadzorował realizację dużego projektu wodociągowego i
kanalizacyjnego w 3 sołectwach:
Wieży, Krzewiu Wielkim i Proszówce z funduszy Phare Cross
Border na kwotę 2 mln euro. Przez
4 lata był przewodniczącym komitetu organizacyjnego Kwisonaliów.

Albert Kwass – jako dyrektor
Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej w Gryfowie Śl.
przez wiele lat aktywnie pracował w Komitecie Organizacyjnym
Kwisonaliów. Z jego inicjatywy
powstały pamiątki wzbogacające
historię miasta.

Bogusław Samol – dowódca
jednostki wojskowej w Świętoszowie. Odznaczony za wieloletnią współpracę z gminą i pomoc
przy organizacji „Kwisonaliów”, w
szczególności za pomoc jednostki
wojskowej przy budowie przeprawy przez Kwisę.

Andreas Wendler – jako burmistrz Bischofswerdy aktywnie
współpracował z władzami naszego
miasta pomagając wspólnie realizować zadanie Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w sołectwach
Wieża, Krzewie Wielkie i Proszówka.
Był wielkim zwolennikiem i propagatorem współpracy partnerskiej pomiędzy Gryfowem a Bischofswerdą.

Laureaci Złotych Rybek 2004

Tadeusz Matusewicz – właściciel firmy Matusewicz Budowa
Maszyn, wieloletni działacz samorządowy i społeczny. Sponsor wielu przedsięwzięć na terenie gminy,
szczególnie w dziedzinie sportu.
Stworzył na terenie swojego zakładu boisko sportowe dla młodzieży.
Inicjator i pierwszy prezes budowy
wodociągu w sołectwie Ubocze.

Teresa Sobucka – artystka
malarka, laureatka wielu nagród,
wieloletnia nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 1. Otrzymała
„Złotą ryb
kę” za pielęgnowanie
wartości artystycznych i kształtowanie wrażliwości młodego pokolenia, a także za odkrycie pośród
mło
dych ludzi wielu nowych talentów plastycznych.

Stanisław Sawczak – właściciel
firmy PHU Sawczak, przez cztery kadencje pełnił funkcje radnego
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śl.
– dwukrotnie był wiceprzewodniczącym Rady. Współuczestniczył w
organizowaniu pomocy charytatywnej potrzebującym mieszkańcom,
szkołom, przedszkolom. Aktywnie
uczestniczył we wszystkich uroczystościach organizowanych na terenie
gminy w tym „Kwisonaliach”.

Stanisław Żuk – wieloletni dyrektor i prezes kopalni Węgla Brunatnego „Turów”, „Złotą rybkę”
otrzymał za wieloletnie wspieranie
finansowe gminy Gryfów Śląski w
różnych aspektach, m.in. sponsoring imprez w tym „Kwisonaliów”.
Obecnie poseł na Sejm RP.

Pstrąg Kwisonaliowy
(przepis redakcyjny)

koperkiem obłożyć
i zaś wymasować.

Pstrąga sprawionego,
w Kwisie złowionego
Namoczyć w mleku na godzinę
następnie wycisnąć nań cytrynę.

Pstrąga tak przygotowanego
do piekarnika nagrzanego
delikatnie wsuwamy
i po dwóch kwadransach zajadamy

Potem podlać kminkówką...
i wypić pstrąga zdrówko.
Paluszkami delikatnie wymasować,
czarnym pieprzem naszpikować.

zapijając kminkówką...
gryfowskiego pstrąga zdrówko.

Wiersze i piosenki o Kwisonaliach

Maria i Tadeusz Podolscy – Tadeusz Podolski kierował Szkołą Podstawową nr 2 od jej powstania, pod koniec lat pięćdziesiątych, do emerytury
w 1986 roku. Wraz z małżonką Marią – nauczycielką geografii, otrzymali
„Złotą rybkę” za cierpliwe poszerzanie wiedzy i kształtowanie charakterów
wielu młodych pokoleń (prawie czterdziestu roczników gryfowian).

22

Subtelnie pietruszką
i czosnkiem potraktować
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Laureaci Złotych
Rybek 2005

Donata Widziewicz – mieszkanka Gryfowa, „Złotą rybkę”
otrzymała za wieloletnią, niestrudzoną walkę o utrzymanie szpitala
w Gryfowie Śląskim.

Laureaci Złotych Rybek 2006
Henryk Kamyk – zasłużony
pedagog, inicjator działalności na
rzecz niepełnosprawnych na terenie gminy Gryfów Śląski. Wieloletni Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski,
uhonorowany imiennymi listami
gratulacyjnymi m.in. przez Rzecznika Praw Dziecka oraz odznaczony orderem „Przyjaciela Dziecka”.
Za Jego kadencji Gryfowskie koło
TPD otrzymało ósmą na świecie
statuetkę „Serce na dłoni” oraz
medal „Nie ma dzieci bez szans” za
organizację Europejskiego Roku
Osób Niepełnosprawnych.

Laureaci Złotych Rybek 2007

Wiersze i piosenki
o Kwisonaliach

Kwisonalia święto miłości

Nadkwisańskich wspomnień czar
urok skojarzonych par
szepty wyznań nad Kwisą,
które drzewa tylko słyszą.
W czerwcowy weekend niezwykły
na nadkwisańskim bulwarze
niejedno serce zabiło
w rytmie gryfowskich marzeń.
Niejedno serce przepadło,
jak w Kwisę kamień wrzucony,
niejeden tutaj mąż
był z tłumu wyłowiony.
Niejedna też pannica została schwytana,
niczym Nadkwisanka,
w sieć miłosną zaplątana.
Bo Kwisonalia to święto miłości
rozgwieżdżone niebo, tłumy miłych gości
atmosfera sercom szczera, może czasem…
wyjdzie jakaś mała...afera.
Jednak organizatorzy
choć bardzo wszystkich kochają
za zdrady i rozwody nie odpowiadają.

Autor: Gryfowianka

Julian Kuś – wieloletni prezes Zarządu Rejonowego Związku Inwalidów Wojennych RP.
Przez wiele lat współpracował z
nauczycielami, dzielił się wiedzą,
doświadczeniami na temat II wojny światowej. Przekazał Szkolnej
Izbie Pamięci wiele cennych pamiątek m.in. Order Wojenny Virtuti Militari, którym został wcześniej odznaczony przez najwyższe
władze państwowe.

Fryderyk Schouwenaar – właściciel firmy „Polmex” zajmującej
się produkcją mebli. „Złotą rybkę”
otrzymał za działalność charytatywną i wspieranie wielu inicjatyw
społecznych na terenie gminy Gryfów Śląski.

Stanisław Boczoń - ks. proboszcz Parafii św. Jadwigi Śląskiej.
Wieloletni Duszpasterz Ludzi
Pracy oraz kapelan Dolnośląskich
Leśników i Drzewiarzy. Zawsze
zatroskany o jedność i pokój, a
zarazem niezmiernie kreatywny opiekun, czuwający nad naszą
małą ojczyzną Gryfowem Śląskim
oraz nad zabytkami parafii.

Kazimierz Tyc – długoletni
Kierwonik akładu wodociągow i
kanalizacji w Gryfowie Śląskim.
W latach 1961-1970 dyrektor tejże instytucji. Wieloletni, aktywny
działacz społeczny oraz członek
Prezydium Rady Narodowej Gminy i Miasta.

Franciszek Maciej Krajenta
– zastępca dyrektora Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych, kierownik oddziału we
Lwówku Śląskim. Wieloletni współpracownik gminy Gryfów Śląski w
zakresie gospodarki wodnej.

Laureaci Złotych Rybek 2008

Piotr Borys – jako wicemarszałek województwa dolnośląskiego
i radny Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego, aktywnie wspierał gminę Gryfów Śląski m.in. w
budowie wielofunkcyjnego boiska
piłkarskiego przy gryfowskim
gimnazjum „Orlik 2012”. Obecnie
poseł na sejm RP

Michał Bartnicki – Od 1956
roku członek Związku Wędkarskiego w Gryfowie Śl. Uczestnik
m.in. ogólnopolskich zawodów
wędkarskich w Gdańsku oraz kilkunastokrotny zwycięzca najróżniejszych zawodów wędkarskich.

Antoni Lewkowicz – burmistrz gminy i miasta w latach
1998-2002, w tym czasie zainaugurował Kwisonalia. Społecznik
– prezes Zarządu Okręgu PZW
w Jeleniej Górze, członek zarządu
Głównego PZW.
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Laureaci Złotych Rybek 2009

Elwira Urbańska – prezes Koła
Sybiraków w Gryfowie Śląskim,
aktywnie uczestnicząca w życiu
miasta poprzez organizację rocznic
patriotycznych oraz współpracę z
nauczycielami w zakresie spotkań
z historią dla młodzieży. Społeczniczka. Pełniła funkcję ławnika,
kuratora sądowego, pracowała na
rzecz Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej oraz wielu innych stowarzyszeń

Wojciech Kapałczyński – kierownik jeleniogórskiej delegatury
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków. Wieloletni współpracownik gminy Gryfów Śląski.
Jego pomoc i zaangażowanie
przy realizacji projektu rewitalizacji miasta oraz ratusza trudno
przecenić.

Jerzy Karnauch – nauczyciel,
przez 24 lata dyrektor Gryfowskiego Ośrodka Kultury. Zorganizował setki imprez promujących
nasze miasto. W znacznym stopniu
przyczynił się do rozwoju dzisiejszego święta miasta Kwisonaliów.
Wieloletni działacz społeczny,
m.in. w Związku Harcerstwa Polskiego i Towarzystwie Przyjaciół
Dzieci.

Wiesław Krzewina – nadleśniczy Nadleśnictwa Świeradów
Zdrój. Wieloletni współpracownik gminy w zakresie gospodarki
drzewnej.
W Gryfowie jest ceniony przede
wszystkim jako twórca Centrum
Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w
Świeradowie, gdzie gryfowskie
dzieci i młodzież uczą się przyrody, ekologii

Laureaci Złotych Rybek 2010

Hartmut Schaar – były kierownik Domu Kultury w Bischofswerdzie. To głównie za jego
przyczyną rozwinęły się partnerskie stosunki między Bischofswerdą a Gryfowem. Był m.in. głównym partnerem realizacji wniosku
z programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska-Saksonia, dzięki któremu wyremontowano budynek, w którym znajduje
się Biblioteka Publiczna.
<<

Zdzisław Mirecki – wieloletni
zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lwówku Śląskim pochodzący z Młyńska regionalista
i kolekcjoner, promotor Gryfowa
Śląskiego na wielu płaszczyznach.
Propagator
idei
honorowego
krwiodawstwa, wieloletni członek
PCK.

24

Rafał Strent – gryfowianin,
artysta, profesor Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie.
Laureat licznych nagród artystycznych. Wyróżniony przez ministra kultury. Doradzał gminie
Gryfów Śląski w sprawie rewitalizacji rynku, ale jego zaangażowanie przekracza ramy zwyczajowej
współpracy, a pomoc nie kończy się
na zrealizowaniu jednego projektu.

płk Marek Baraniak – dowódca 6 Ośrodka Przechowywania
Sprzętu – JW-3284 w Głogowie.
Dzięki niemu powstała przeprawa
przez Kwisę w sołectwie Wieża.
Tymczasowy most saperski służył
mieszkańcom Wieży i innym użytkownikom drogi wojewódzkiej 360
jako objazd na czas remontowanego
mostu. To także dzięki pułkownikowi powstała kładka skracająca
drogę na Kwisonalia.

prof. Jerzy Nowosielski – jest
mocno związany z Gryfowem i
Uboczem. Na co dzień profesor pełni funkcję Dziekana Wydziału Konserwacji i Restauracji, Dział Sztuki,
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wykonał projekt oraz przeprowadził realizację rozwiązania
kolorystycznego wnętrz gotycko-renesansowych kościoła parafialnego
w Gryfowie Śląskim, a także częściową rekonstrukcję sgraffita stropowego, także w naszym kościele.
<<

Piotr Chudziak – wieloletni
prezes Gminnej Spółdzielni „SCh”
w Gryfowie Śląskim, w latach 70.
i 80. Naczelnik Miasta i Gminy
Gryfów Śląski, zastępca burmistrza w latach 1994 – 1998. Działacz społeczny, zaangażowany w
życie miasta.
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Laureaci Złotych Rybek 2011

Witold Mikos – nieprzerwalnie od 1984 roku działacz
samorządowy. Wieloletni radny.
Współorganizator „Kwisonaliów”.
Odznaczony brązowym i srebrnym
Krzyżem Zasługi oraz wieloma innymi odznaczeniami związkowymi i resortowymi. Pomysłodawca
i współorganizator trwającego od
1991 roku konkursu „Wieś Gminy
Gryfów – Czysta i Gospodarna”.

Adam Pietruszewski – były
dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gryfowie. Posiada wiele
odznaczeń związkowych i państwowych w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Przez trzy kadencje radny Rady
Narodowej w Gryfowie Śląskim,
działacz sportowy, społeczny i pasjonat wędkarstwa – za tę działalność odznaczony Złotą Odznaką
Polskiego Związku Wędkarskiego
z wieńcami.

Grażyna i Roman Stana – właściciele PHU „GRADIX”. Obowiązki
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie były przeszkodą
w działaniu państwa Stana na rzecz lokalnej społeczności. Pan Roman
przez wiele lat był prezesem Gryfowskiego Stowarzyszenia Miłośników
Tańca propagując taniec wśród dzieci i młodzieży. Państwo Stana wspierają finansowo wiele lokalnych imprez, między innymi Kwisonalia.

Włodzimierz Wańko – pracownik Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Wspomagał
realizację zadań związanych z
usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Gryfów
Śląski. Wspierał pracowników
Urzędu w kwestii aplikowania o
środki krajowe, bez których nie
udałoby się zrealizować wielu kluczowych dla gminy zadań.

Złotą rybkę przyznano panu
pułkownikowi w uznaniu za wieloletnią współpracę z Gryfowskim
Kołem Kombatantów, za współpracę z samorządem lokalnym, a
w szczególności z Gimnazjum im.
Kombatantów Ziemi Gryfowskiej,
w podziękowaniu za cenne spotkania, podczas których młodzież poznawała żywą historię Polski.

Laureaci Złotych Rybek 2014
Wielospecjalistyczną Przychodnię
Zdrowia, wyposażyła ją w nowoczesny sprzęt medyczny, uruchomiła podstawową opiekę zdrowotną, 9 poradni specjalistycznych,
diagnostykę oraz aptekę.

Zofia Barczyk – od 1999 roku
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej – Wielospecjalistycznego
Szpitala w Zgorzelcu. Wspólnie
z gryfowskim samorządem podjęła niezwykle odważną decyzję,
w użyczonym obiekcie utworzyła

Laureaci Złotych Rybek 2013
płk Edward Jakubowski – Prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

Stanisław Dasiak – przez 14
lat pracował w Urzędzie Gminy
i Miasta w Gryfowie Śląskim na
stanowisku inspektora do spraw
rolnictwa i ekologii. Działacz
społeczny. Założyciel koła ekologicznego PLATAN działającego
we wszystkich szkołach na terenie
gminy. Wieloletni prezes Zarządu
Miejsko-Gminnego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.
Organizował imprezy okolicznościowe i turnusy wypoczynkowo-rehabilitacyjne dla seniorów.
Uczestniczył w pozyskiwaniu artykułów spożywczych dla najuboższych mieszkańców, organizator corocznej wieczerzy wigilijnej dla osób
starszych i samotnych.
Robert Skrzypek – z zawodu ratownik medyczny, z pasji regionalista, kolekcjoner pamiątek, miłośnik historii miasta. Aktywny działacz
społeczny (wiceprezes Klubu Honorowych Dawców Krwi, sekretarz i
członek zarządu Gryfowskiego Klubu Sportowego „Gryf ”, założyciel i
pierwszy prezes Towarzystwa Miłośników Gryfowa Śląskiego, Przewodniczący komitetu fundacji sztandaru dla OSP Gryfów Śl.
Aktywny samorządowiec, radny trzech kadencji, wieloletni przewodniczący Rady Miejskiej. Autor wielu wystaw fotograficznych, zdjęć publikowanych w regionalnych wydawnictwach oraz autor kilku książek o
Gryfowie Śląskim.
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Laureaci Złotych Rybek 2015

Sabina i Janusz Niebieszczańscy – od 2003 roku prowadzą firmę
„ABI-POL” w Proszówce. Firma
zrealizowała na rzecz gminy m.in.
herb Gryfowa Śląskiego umieszczony w holu Ratusza, obelisk w
parku im. Adama Mickiewicza
w Gryfowie Śląskim, obelisk w
Proszówce koło kaplicy św. Leopolda, przeprowadziła renowację
pomnika żołnierzy rosyjskich z
odtworzeniem brakującego elementu orła na cmentarzu parafialnym w Gryfowie Śląskim, witacze
na rogatkach Proszówki, herb i
płaskorzeźbę na ścianie frontowej
Gimnazjum oraz wiele innych elementów z piaskowca, które były
wręczane w czasie wizyt w miastach partnerskich oraz na spotkaniach promujących Gryfów Śląski.

Helena Okulowska – przez
blisko 30 lat pracowała w Zakładzie Budżetowym Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w
Gryfowie Śląskim, a od 10 lat
pełniła funkcję dyrektora tego
zakładu. Jest wielkim „społecznikiem” miast szczególnie w propagowaniu walki z rakiem piersi
poprzez organizowanie wielu badań mammograficznych w Gryfowie Śląskim. Wychodzi również z
wieloma innymi inicjatywami społecznymi, kulturalnymi, takimi jak
koncerty w kościele parafialnym, a
także dotyczącymi życia religijnego – budowa ołtarzy podczas Święta Bożego Ciała.

Laureaci Złotych Rybek 2016

Iwona Jarosz – w latach 20072013 pełniła funkcję Prezesa Towarzystwa Miłośników Gryfowa.
Okres prezesury, to czas rozkwitu
Towarzystwa, do chwili obecnej
Towarzystwo Miłośników Gryfowa jest jednym z prężniejszych
stowarzyszeń w gminie i mieście.
„Złotą rybkę” przyznano jej za zaangażowanie w kreowanie historii
Gryfowa Śląskiego oraz determinację w działaniu Towarzystwa
Miłośników Gryfowa Śląskiego na
rzecz mieszkańców lokalnej społeczności.

Laureaci Złotych Rybek 2017

dr Jarosław Bogacki – „Złotą rybkę”
przyznano za aktywną działalność promującą historię i teraźniejszość Gryfowa Śląskiego w regionie dolnośląskim, w Polsce i
Europie, za wielką życzliwość i szczególne
przywiązanie do historycznych tradycji
naszej „Małej Ojczyzny”. Od wielu lat
wspiera swoją wielką wiedzą i doświadczeniem Bibliotekę Publiczną oraz Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego.
Wielokrotnie brał udział w konferencjach
popularno-naukowych, wygłaszał wiele
wykładów podczas historycznych spotkań
i gawęd w Gryfowie Śląskim, autor wielu artykułów w „Kurierze Gryfowskim” i
okazjonalnym magazynie historycznym
„Hejnalista”. Jest redaktorem strony internetowej Greiffenberger promującej historię
naszego miasta. Pomysłodawca i fundator
tablicy informacyjnej lapidarium w Wieży
odsłoniętej w 2014 r.

Jan Wysopal – pomysłodawca
i organizator niezliczonych działań mających na celu promowanie
i utrwalanie bogatych miejsc i śla-
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dów gryfowskiej historii – wycieczki po
Gryfowie Śląskim, gawędy historyczne,
wystawy zdjęć. Od 2008 roku członek
Stowarzyszenia Miłośników Gryfowa
Śląskiego, obecnie Prezes Towarzystwa
oraz współtwórca okazjonalnego magazynu historycznego „Hejnalista”. Laureat tytułu „Społecznik roku 2013 Gminy
i Miasta Gryfów Śląski”. „Złotą rybkę”
przyznano niezwykłe zaangażowanie
w działalność społeczną, pielęgnowanie historii Gryfowa Śląskiego i jej promowanie w regionie jeleniogórskim.

Stanisław Fronc – od blisko 30
lat właściciel firmy „El-Stan. Czuły
na piękno otaczających nas zabytków
– z wielkim pietyzmem i dużą wiedzą
restaurował wnętrza gryfowskiego
Ratusza i Centrum Informacji Turystycznej Pogórza Izerskiego. Wielokrotnie wspierał finansowo i rzeczowo
Dni Gryfowa Śląskiego – Kwisonalia,
wydarzenia sportowe a także artystyczne i kulturalne odbywające się w
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, prowadził aktywnie działalność
charytatywną.
Współorganizator
Biegu Gryfitów, a w następnie Crossu
Gryfitów. Zaangażowany Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Mocni”.

Laureaci Złotych Rybek 2018
Andrzej Szczygieł – burmistrz Gryfic. W 2008 roku
podpisano umowę miast o
wzajemnym partnerstwie i
współpracy Gryfic z Gryfowem Śląskim. „Złotą rybkę”
przyznano za zaangażowanie
we współpracę z Gminą Gryfów Śląski oraz za osobiste
promowanie naszego miasta
na Pomorzu Zachodnim.

wielu akcji proekologicznych
m.in. Akcji Sprzątania Świata
i Jeziora Złotnickiego. Współorganizator akcji edukacyjnych
dla młodzieży m.in. warsztatów fotograficznych i filmowych, autor filmu reklamowego o Gryfowie Śląskim. Od
wielu lat Prezes Stowarzyszenia Awantura. Obecnie radny
Rady Miejskiej. „Złotą rybkę”
przyznano za zaangażowanie
w działalność społeczną, efektywną pracę z młodzieżą oraz
filmową i fotograficzną proMariusz Dragan – pomysło- mocję Gminy Gryfów Śląski
dawca i organizator kilkudzie- w regionie jeleniogórskim i w
sięciu koncertów dla młodzieży, Polsce.
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Laureaci Złotych Rybek 2019
Zofia Czernow – poseł na Sejm
RP VII i VIII kadencji. Wcześniej
Prezydent Miasta Jelenia Góra.
Jest najaktywniejszym posłem w
sejmie z okręgu jeleniogórsko-legnickiego.
Gryfowski samorząd bardzo
wysoko ocenia współpracę z panią
poseł. Wielokrotnie pomagała ona
w załatwianiu naszych problemów
i spraw bieżących w instytucjach
szczebla regionalnego i państwowego. Zofia Czernow angażuje
się we wspieranie organizacji pozarządowych oraz działania charytatywne. Zawsze odpowiada na
potrzeby mieszkańców regionu.

zyskiwał środki na remonty obiektów sakralnych, szczególnie na remont Kościoła
św. Jadwigi w Gryfowie Śląskim, w którym
odnowiono między innymi ołtarz główny,
epitafium Schaffgotschów, organy, ambonę, ołtarz boczny Św. Krzyża. Odnowiono
także Kaplicę Św. Anny w Proszówce.
Ksiądz Dziekan odprawia corocznie msze
święte w intencji Ojczyzny z okazji 3 Maja
i 11 Listopada dając przykład bardzo dobrej
współpracy z gryfowskim samorządem.
Wraz z samorządem był współorganizatorem Diecezjalno-Wojewódzkich Dożynek, które odbyły się w 2018 roku w Gryfowie Śląskim. „Złotą rybkę” przyznano za
Ksiądz Krzysztof Kurzeja – od wielkie serce i niezwykłe zaangażowanie w
2007 roku zarządza dekanatem działalność społeczną i charytatywną oraz za
gryfowskim. Od początku pracy w bardzo dobrą współpracę z samorządem.
Gryfowie Śląskim intensywnie po-

Kwisonalia: trudny budżet, ciężar oczekiwań,
nieprzewidziane awarie, wspaniali ludzie, niezapomniany czas...

Fot. Paweł Rubaj
Długo zastanawiałam się, co napisać o Kwisonaliach z perspektywy organizatora. Osoby, dla której impreza i przygotowania do niej nie są świetną zabawą,
ale ciężką, wielomiesięczną pracą. Przy organizacji wydarzenia pracowałam od
2004 roku, natomiast szefową biura organizacyjnego jestem od 2008 roku i na
tym przedziale czasowym będę się opierać.
Pamiętać należy, że Kwisonalia to impreza masowa, która wymaga szczególnego podejścia do kwestii organizacyjnych, zwłaszcza do zapewnienia bezpieczeństwa jej uczestnikom. Polega to na spełnieniu przez organizatora wymogów
w zakresie ochrony porządku, zabezpieczenia medycznego, przeciwpożarowego,
sanitarnego a także odpowiedniej infrastruktury technicznej. To sprawna kooperacja wszystkich niezbędnych służb.
Fundamentem imprezy jest budżet. I tutaj trochę statystyki, która być może
uświadomi Państwu jak wielka jest to skala wydarzenia! Poza środkami własnymi z gminy od 2008 roku pozyskaliśmy 187.426,33 zł funduszy zewnętrznych
m. in. z Euroregionu Nysa, Urzędu Marszałkowskiego czy Fundacji Współpracy
Polsko – Niemieckiej. Ponadto niemal 592.825,49 zł od sponsorów. Sprzedaż
placu pod gastronomię na przestrzeni 12 lat przyniosła 306.411,50 zł. Udostępnienie terenu pod wesołe miasteczko to ponad 142.500,00 zł. Sumarycznie
daje to ok. 1.229.000,00 zł pozyskanych zewnętrznych środków finansowych.
Wsparcie sponsorskie to jednak nie tylko pieniądze, to również usługi rzeczowe,
transportowe i niezwykle cenna praca fizyczna, zwłaszcza przy przygotowaniu
placu. Pozyskiwanie sponsorów i partnerów to dziesiątki pism przewodnich,
umowy sponsoringowe, obsługa formalna i księgowa tych kwestii. Każdą edycję
wspiera średnio pięćdziesięciu sponsorów i partnerów. Liczne patronaty medialne
zapewniają promocję w regionie i budowanie marki wydarzenia.
Kolejnym fundamentem jest program skomponowany tak, by każdy znalazł
w nim coś dla siebie. Program to ustalenia, ciągły kontakt z osobami podejmującymi się realizacji poszczególnych punktów programu z ramienia szkół, stowarzyszeń, organizacji. To stosowne umowy z wykonawcami, zespołami, gwiazdami. Powiązane z nimi ridery, których zapisy powinniśmy spełnić. Wiemy i
rozumiemy, że odbiorców najbardziej elektryzuje temat koncertów gwiazd, ale
nie zapominajmy, że nasza gryfowska produkcja własna jest niezwykle ważna.
To czas budowania lokalnej tożsamości, gdy każdy może dołożyć do dorocznego

święta swoją cegiełkę. Kwisonalia to wspaniali, wspierający ludzie. W sporej części wolontariusze i społecznicy.
To również czas poznawania niezwykłych, interesujących postaci – muzyków, artystów. Z wieloma utrzymuję kontakt do dzisiaj. To czas weryfikowania,
jak mocno w wielu przypadkach wykreowany przez media wizerunek „gwiazd”
zakłamuje rzeczywistość. To fantastyczna okazja do pracy z mikrofonem i jednoczesnego koordynowania realizacji zaplanowanego programu. Rzadko zdarzały
się tzw. „obsuwy” czasowe, co jest sporym osiągnięciem przy tak wielu, różnorodnych działaniach i interdyscyplinarności imprezy.
To też momenty, gdy próbujemy zaplanować zdarzenia niespodziewane. W
imprezową codzienność wpisane są awarie, problematyczni menedżerowie, trudny do przewidzenia czynnik ludzki, presja czasu i ciężar oczekiwań odbiorców.
W imieniu swoim i nielicznej ekipy M-GOK pragnę podziękować każdej
osobie, z którą mieliśmy przyjemność współpracować przy współtworzeniu naszego gryfowskiego święta.
					 Anna Michalkiewicz

Fot. Marek Dral

Fot. Ewa Jaczenia
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