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  Skład Komisji Krajoznawczej na lata 2010–2013

1. Józef Partyka, Ojców – przewodniczący
2. Małgorzata Pawłowska, Suwałki – wiceprzewodnicząca

3. Mirosława Wojciechowska, Warszawa – sekretarz
4. Szymon Bijak, Warszawa – członek

5. Maciej Maśliński, Ostrów Wielkopolski – członek
6. Henryk Paciej, Opole – członek

7. Krzysztof Tęcza, Jelenia Góra – członek
8. Alicja Wrzosek, Gdynia – członek

9. Bernadetta Zawilińska, Kraków – członek
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Józef Partyka
przewodniczący Komisji Krajoznawczej ZG PTTK

Koleżanki i Koledzy, 

Niedawno rozpoczęliśmy kolejną XVII kadencję działalności 
Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK wybranej w nowym 
składzie dnia 16 stycznia 2010 r. Wśród różnych propozycji zawartych w 
dyskutowanym, a następnie przyjętym programie pracy na okres czte-
rech najbliższych lat znalazł się pomysł wydawania – w formie elektro-
nicznej lub tradycyjnej (drukowanej) informacji o naszej działalności. Ma 
to być „Krajoznawca. Biuletyn Informacyjny Komisji Krajoznawczej ZG 
PTTK”. Jego ukazywanie się będzie zależało od ilości napływających 
materiałów, istotnych wydarzeń zasługujących na odnotowanie czy też 
od przychylnej reakcji czytelników. Na początek niech to będzie kwartal-
nik, być może z czasem będzie zaczniemy wydawać go częściej. 

W naszej codziennej pracy, choćby odmierzanej corocznymi zlo-
tami krajoznawców CZAK czy innymi ważnymi dokonaniami jest wie-
le istotnych faktów godnych odnotowania i utrwalenia. Doświadczenie 
uczy, że wypowiedziane słowo, relację z wykonanego dzieła, zapis fo-
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tograficzny, najlepiej utrwalić w formie drukowanej by nie rozpłynęła się 
bezpowrotnie w czasie i przestrzeni. Zachowana w tej formie zapewne 
przetrwa dłużej – w bibliotekach, archiwach, w zbiorach prywatnych. 

Bardzo zachęcam Szanowne Koleżanki i Kolegów – wszystkich 
krajoznawców, do wspierania swymi pomysłami naszej nowej propo-
zycji wydawniczej, do nadsyłania interesujących tekstów, swoich uwag  
i przemyśleń na temat działalności Komisji, szkolenia kadry instruktor-
skiej, formuły organizaycyjnej i merytorycznej Centralnych Zlotów Kra-
jozanwców CZAK, notatek z bieżącej działalności, tej codziennej, która 
pozornie może się wydawać mniej istotna ale z pewnością składa się 
na obraz i całokształt wizerunku naszego Towarzystwa. Od nas wszyst-
kich – doświadczonych i zasłużonych krajoznawców, a także młodszych 
stażem niech zależy kształt, treść i merytoryczna wartość drukowanych 
materiałów. A właściwą ocenę wydadzą nam za jakiś czas czytelnicy 
tego pisma.

 
  

Krzysztof Tęcza
członek Komisji Krajoznawczej ZG PTTK
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Koleżanki i Koledzy,

Gdy zaproponowałem rozpoczęcie prac mających na celu 
stworzenie naszego pisma myślałem, że znajdę wiele osób chętnych 
do pomocy. Okazało się jednak, że początki są bolesne. W większo-
ści przypadków skończyło się na deklaracjach. Ale jestem pewien, iż  
z czasem więcej krajoznawców włączy się do pracy. Więcej osób uwie-
rzy, że wreszcie mamy nasze pismo i że nadsyłane materiały pozwolą 
nie tylko na jego wydawanie, ale pozwolą także w przyszłości, na zwięk-
szenie częstotliwości jego wydawania. Bo, jak wiadomo, najtrudniejsze 
są początki. Później jest coraz łatwiej.

Chciałbym w naszym kwartalniku ukazywać wszystko to co dzie-
je się w życiu krajoznawczym naszego Towarzystwa. Przede wszystkim 
chcę przybliżyć czym zajmują się członkowie Komisji Krajoznawczej, 
nad czym radzą, jakie podejmują uchwały. Bo na dzień dzisiejszy prze-
ciętny turysta nie tylko, że nic o tym nie wie, ale często zadaje sobie 
pytanie: po co w ogóle jest taka komisja? Czy bez niej nie dałoby się 
nic zrobić? Wszyscy wiemy jaką ogromną pracę wykonują działacze 
w Oddziałach czy Kołach i Klubach PTTK. Bo to właśnie tam skupia 
się prawie całe życie turystyczno-krajoznawcze w danym terenie. Tak 
było, jest i zawsze będzie. Ale, drogie Koleżanki i Koledzy, jest rzeczą 
niemożliwą, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, aby nawet najmniejsza 
organizacja nie miała zarządu. Bez tego nie da się przetrwać. To wła-
śnie na zarządzie spoczywa obowiązek dbania o majątek Towarzystwa, 
o jego wizerunek, o zdobywanie dotacji i funduszy, bez których nie da 
się istnieć. Same składki jakie płacimy nie wystarczą na wszystko. A w 
ostatnim czasie powstało tak wiele organizacji podobnych naszej, że 
jest niezwykle trudno pozyskać jakieś fundusze. Każdy przecież walczy 
o to samo. O swój byt.

Ale, jak już wspomniałem, są to sprawy za które odpowiada 
Zarząd Główny, my natomiast, jako Komisja Krajoznawcza ZG PTTK 
będziemy starali się dbać o dobry wizerunek naszej organizacji, tak by 
postrzegano nas pozytywnie. A działania, zarówno nasze, jak i innych 
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krajoznawców muszą dążyć w tym właśnie kierunku. Dlatego w „Krajo-
znawcy" będziemy starać się upamiętniać różne działania podejmowa-
ne na różnych szczeblach Towarzystwa jak i przez indywidualnych dzia-
łaczy. Będziemy starać się przedstawiać wybijających się na tle innych, 
krajoznawców, którzy niejednokrotnie poświęcają dla innych nie tylko 
swój wolny czas ale także czas, który powinni przeznaczyć dla swoich 
rodzin. Myślę, że jest to naszym obowiązkiem jako Komisji Krajoznaw-
czej. Bo jeśli my sami nie będziemy pamiętać o naszych najlepszych 
działaczach to czego możemy wymagać od innych.

Postaramy się także prowadzić dyskusję na temat najbardziej 
nas interesujący. Bo czymże jest KRAJOZNAWSTWO? Każdy z Was 
odpowie co innego. I każdy z Was będzie miał rację. Krajoznawstwo jest 
w zasadzie nierozłączne z każdym rodzajem turystyki, z każdą dziedzi-
ną życia i wiedzy. Krajoznawstwo wreszcie, często jest wyznacznikiem 
naszych poczynań. Bez niego nie da się poznawać ani najbliższej na-
szemu miejscu zamieszkania okolicy, ani Polski, ani wreszcie całego 
świata. A ten kto twierdzi, że jest w stanie uprawiać turystykę bez kra-
joznawstwa, po prostu się myli. My zaś musimy mu ukazać jak bardzo 
się myli. Bo krajoznawstwo to najpiękniejsza i najciekawsza część tego 
co poznajemy podczas różnego rodzaju wędrówek. To esencja wszyst-
kiego z czym się spotykamy. Nawet jeśli czynimy to nieświadomie. A w 
dzisiejszych czasach, czasach materialnych i pośpiesznych, czasach, 
w których zalewa nas wiele nierzetelnych, niesprawdzonych informacji, 
krajoznawstwo powinno być dla nas czymś czystym, konkretnym, na 
czym na pewno będzie nam zależeć. Jeśli, nasi przyszli czytelnicy, bę-
dziecie mieli inną wizje krajoznawstwa to zapraszam do podjęcia dysku-
sji. Przysyłajcie swoje wypowiedzi w tym temacie. Każde inne spojrze-
nie na pewno przyczyni się do uściślenia czym jest dla Nas, czym jest 
dla Ciebie, czym jest dla Mnie KRAJOZNAWSTWO.

Życzę miłej lektury i mam nadzieję, że z numeru na numer zyski-
wać będziemy coraz to nowych czytelników i współpracowników.
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Krzysztof Tęcza                              

II spotkanie KK ZG PTTK

W dniu 13 maja 2010 roku, w deszczowy czwartek,  
w Gdańsku spotkali się po raz drugi członkowie Komisji Krajoznawczej 
ZG PTTK. Nieobecna była tylko kol. Bernadetta z Krakowa. Na otwar-
ciu zebrania pojawił sie kol. Stanisław Sikora v-prezes ZG PTTK oraz 
kilku stałych współpracowników i gości. Na początku były uprzejmości 
i miłe słowa, ale wkrótce przeszliśmy do konkretnej pracy. Ponieważ 
wszyscy otrzymali wcześniej odpowiednie materiały i zapoznali się  
z nimi jeszcze przed przyjazdem, nie musieliśmy tracić już czasu na ich 
prezentację. Dlatego dosyć szybko, po krótkich dyskusjach, przegłoso-
wano kilka uchwał. 

Przede wszystkim zatwierdzono protokół zebrania 6 lutego 2010 
roku. Zapoznano się z wnioskami zgłoszonymi przez delegatów pod-
czas KNAK. Jest ich tak wiele i są tak różnorodne, że jeszcze pewnie 
nie raz będziemy do nich wracali. Trochę to może przedwczesne, ale na 
mającą nastąpić 60. rocznicę istnienia Komisji (która wypadnie w 2014 
roku) omówiono propozycję wydawnictwa opracowywanego przez kol. 
prof. Krzysztofa R. Mazurskiego z Wrocławia. Ustaliliśmy w kilku punk-
tach jak ma wyglądać taka publikacja i co w niej powinno być zawarte.

Kolejna uchwała dotyczyła regionalnych pracowni krajoznaw-
czych. Pokrótce stan tych pracowni w dniu dzisiejszym oraz sposób 
ich funkcjonowania naświetliła nam kol. Małgorzata Pawłowska. I tutaj 
przestało już być miło i przyjemnie. Zaczęła się ciężka praca. Musieliśmy 
bowiem ustalić w jaki sposób i na jakich zasadach rozliczać dotacje dla 
pracowni. Bo przecież sprawy rozliczeń finansowych podlegają konkret-
nym przepisom i nie może tu być żadnej dowolności w ich interpretacji. 
A jednocześnie kierownicy pracowni starają się „naginać” te przepisy do 
swoich potrzeb. I nie ma co się im dziwić. Pracownie prowadzone są 
w zasadzie społecznie. Mało w której jest zatrudniony ktoś na etacie. 
Przeważnie prowadzący je ludzie nie tylko, że muszą wygospodarować 
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swój czas, którego nie mają za wiele. A nie mają go zbyt dużo, bo są 
to przeważnie najbardziej pracowici ludzie w swoich środowiskach. Ale 
borykają się oni z tak prozaicznymi sprawami jak: zapłata czynszu za 
lokal, opłacenie prądu, ogrzewania itp. Bo dotacje przyznawane są nie 
na utrzymanie pracowni ale na jej rozwój, czyli przede wszystkim na 
zakup sprzętu potrzebnego do ich prawidłowego funkcjonowania. A że 
PTTK posiada stosowny program do skatalogowania zbiorów sprzęt ten 
jest nieodzowny w każdej pracowni. Raz że przyspiesza prace, dwa – 
pozwoli w przyszłości na pełną współpracę przez Internet z biblioteką 
PTTK. Dlatego informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych z 
pracowni nie zawsze idą zgodnie z duchem przepisów i tutaj właśnie 
jest rola Komisji. Jak pogodzić oczekiwania związane z wydawaniem 
otrzymanych dotacji z przepisami, na podstawie których możemy je roz-
liczyć? Bo przecież nie można wydać pieniędzy otrzymanych na zakup 
np. drukarki na czynsz. Ale z drugiej strony jak mamy postąpić jeśli nie-
zapłacenie czynszu (nieraz są to nieduże sumy) spowoduje likwidację 
pracowni. Z jednej strony musimy trzymać się zasad, a z drugiej logiki. 
I jest to niezwykle trudne do pogodzenia. Wymaga jednak od nas pew-
nej delikatności, dozy zrozumienia ale jednocześnie nie możemy, jak 
to się mówi, rozczulać się i musimy trzymać wszystko w garści. Trudne 
to prawda? Miejmy nadzieję, że wypracowane na tym spotkaniu formy 
przetrwają próbę czasu i pozwolą nam uniknąć niepotrzebnych spięć.

Kolejna sprawa, którą omawialiśmy, to oczywiście tegoroczny 
CZAK. Zbliża się on już wielkimi krokami. Ale materiały nam przed-
stawione zdają się potwierdzać, że sprawy organizacyjne tej imprezy 
są już dograne do końca i że impreza ta przebiegnie bez większych 
problemów. Należą się tutaj niewątpliwie słowa uznania pod adresem 
Oddziału PTTK „Ziemia Elbląska" w Elblągu. Ale bez przesady! Chwalić 
ich będziemy już po imprezie, no może w trakcie jej trwania. To się oka-
że. Przed CZAK-iem odbędzie się ogólnopolski kurs dla kandydatów na 
uprawnienia Instruktora Krajoznawstwa Regionu i Polski. Poprowadzi 
go Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa – Kol. Ryszard Wrzosek z Gdy-
ni. I właśnie on zaprezentował nam program kursu. Widać że będzie 
to rzetelna praca szkoleniowa. I tutaj muszę podpowiedzieć wszystkim 
chętnym. Kurs odbędzie się w dniach 13-16 sierpnia 2010 roku we 
Fromborku. Zgłoszenia należy kierować do PTTK Oddział Ziemi Elblą-
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skiej w Elblągu. A naprawdę warto. Jest to bowiem wielka okazja odbyć 
szkolenie pod kierunkiem wybitnych krajoznawców i oczywiście zdać 
stosowne egzaminy. A gdy to nastąpi dołączycie drogie Koleżanki i Ko-
ledzy do grona krajoznawców, dla których głównym celem w działalno-
ści turystycznej jest wyszukiwanie i wychwalanie piękna naszego kraju. 
Polska jest przecież tak różnorodnym i tak fascynującym krajem, że 
potrzeba nam wielu, ale to naprawdę bardzo wielu krajoznawców, by to 
piękno opisać i upowszechniać je wśród turystów. 

Dlatego też w kolejnym punkcie obrad, po sprawdzeniu spełnie-
nia wszystkich zakładanych regulaminem warunków, zatwierdziliśmy 
na stopień Instruktora Krajoznawstwa Polski następujące osoby: Ma-
riana Tomaszewskiego, Andrzeja Kotlińskiego, Zdzisława Jerzego Ste-
cia oraz Halinę Byczek-Krasucką. Na Zasłużonego Instruktora Krajo-
znawstwa mianowaliśmy: Jana Paszkiewicza, Witolda Klizę i Andrzeja 
Kasprzyka. Gratulacje dla wymienionych. Niestety z przykrością muszę 
to podnieść – Koledzy, jeśli przesyłacie do Komisji Krajoznawczej wnio-
ski o mianowania to starajcie się sprawdzać czy wszystkie punkty regu-
laminu są spełnione. Regulamin jest przecież po to by go przestrzegać.  
I nie możecie się spodziewać, że aż pięciu członków KKIK coś przeoczy. 
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A jest nam naprawdę bardzo przykro, zwłaszcza gdy znamy kandyda-
tów i doceniamy ich osiągnięcia, a nie spełniają oni wymogów. Dlatego 
odesłaliśmy kilka wniosków do poprawy i uzupełnienia. Jednocześnie 
będziemy czekali, aż spełnione zostaną kryteria potrzebne do tego aby 
wniosek mógł być przyjęty. 

Będąc już przy sprawach instruktorskich dokonano zmian  
w składzie Krajowego Kolegium Instruktorów Krajoznawczych. Kol. Jó-
zef Partyka zaproponował aby jego miejsce w KKIK zajął kol. Krzysz-
tof Tęcza z Jeleniej Góry. Wniosek ten przyjęto jednomyślnie. Tak więc 
KKIK wciąż ma skład pięcioosobowy i jest w stanie sprawnie działać. 

Kolejne sprawy dotyczyły VI Kongresu Krajoznawstwa Polskie-
go w Olsztynie. Komisja na bieżąco podejmuje działania na rzecz krajo-
znawstwa i na tyle, na ile będzie mogła włączy się w prace przy Kongre-
sie. Udało się ostatnio nieco zmienić zasady dostarczania książek na 
Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej co pozwoli 
na lepsze pozyskiwanie wielu interesujących publikacji dla bibliotek na-
szego Towarzystwa. Jest to zmiana niewątpliwie w dobrym kierunku. 
Oby tylko była trwałą. Podjęto też uchwałę w sprawie włączenia się  
w imprezy związane z obchodami 60-lecia PTTK i Rokiem Turystyki 
Wodnej. 

Jeśli chodzi o Centralny Zespół Weryfikacyjny to przegłosowano 
przyjęcie w jego skład kol. Krzysztofa Tęczy z Jeleniej Góry, ale sprawy 
regulaminu i sposobu funkcjonowania tego zespołu nie zostały dopra-
cowane do końca. Będziemy musieli zatem na następnych zebraniach 
podjąć ten temat jeszcze raz. 

Ponieważ chyba jeszcze tak długo nie trwało żadne zebranie 
KK, a i dyskusja robiła się coraz gorętsza, goście, współpracownicy no  
i sam kol. Prezes nie wytrzymali tempa pracy i opuścili nas. Fakt że 
było już późno ale właśnie teraz dotarliśmy dopiero do punktu wolne 
wnioski. A jak się okazało było ich wiele. Bardzo wiele. Wśród nich spo-
ro miejsca zajęły sprawy poruszone przez kol. Krzysztofa Tęczę do-
tyczące nowego wydania Kanonu Krajoznawczego Polski, kanonów 
regionalnych, spraw związanych z udziałem KK w tych pracach. Zasad 
oraz ewentualnej odpowiedzialności Komisji związanej z późniejszymi 
opiniami użytkowników tych publikacji. Niestety nie jest to do końca jed-
noznaczne i sprawy te nie do końca zostały omówione. Ale za to podjęto 
uchwałę o utworzeniu kwartalnika KK. Na razie w formie elektronicznej. 
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Jest to krok do przodu. Prace przy tworzeniu czasopisma powierzono 
pomysłodawcy tego pomysłu kol. Krzysztofowi Tęczy, natomiast sprawy 
techniczne i dbanie o formę zewnętrzną "Krajoznawcy" na naszej stro-
nie powierzono kol. Krzysztofowi Czerepowickiemu. Miejmy nadzieję, 
że obaj koledzy podołają podjętym przez siebie obowiązkom i że już 
na CZAK-u otrzymamy pierwszy numer naszego pisma. Oby tak było.  
W zasadzie na tym skończyło się to wyjątkowo pracowite i długie spo-
tkanie. Było już daleko po północy, ale dyskusje pomiędzy poszcze-
gólnymi członkami Komisji trwały jeszcze długo i są podejmowane do 
dzisiaj. Acha ustalono, że kolejne zebranie KK odbędzie się w środę, 
dnia 18 sierpnia 2010 roku w Elblągu podczas CZAK-u.                                                                  

                                                           

Alicja Wrzosek

Sesja krajoznawcza w Gdyni 
 
"Bernard Chrzanowski – polityk i krajoznawca"

Pomorskie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK 
wspólnie z Klubem Krajoznawców "BLIZA" OM PTTK w Gdyni zor-
ganizowało w dniu 14 maja 2010 r. w Gdyńskim Centrum Organizacji 
Pozarządowych, przy ul. 3 Maja 27/31 sesję krajoznawczą, poświęco-
ną wybitnemu Polakowi, politykowi i zarazem krajoznawcy, autorowi 
przewodników po Pomorzu Gdańskim, Bernardowi Chrzanowskiemu. 
Okazją do zorganizowania tej sesji była setna rocznica wydania przez 
autora przewodnika „Na Kaszubskim Brzegu” (1910 r.). Sesji towarzy-
szyła wystawa związana z B. Chrzanowskim. Uczestników sesji powi-
tała Alicja Wrzosek, prezes Klubu Krajoznawców „BLIZA” a zarazem 
członek Komisji Krajoznawczej ZG PTTK i sekretarz Pomorskiego Ko-
legium IK PTTK. W sesji wzięli udział głównie krajoznawcy pomorscy  
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z Trójmiasta, a wśród nich Edwin Kozłowski, prezes Rady Oddziału 
Stowarzyszenia Autorów Polskich w Gdańsku, Czesław Skonka, pre-
zes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia „Mazurka Dąbrowskiego”  
w Gdańsku, Paweł Dzianisz, autor publikacji o B. Chrzanowskim, Ro-
man Repeć, literat gdyński, Alina Szydowska, właścicielka Galerii Do-
mowej 1 w Pierwoszynie oraz członkowie oddziałów PTTK z Trójmiasta, 
w tym Dariusz Dębski, wiceprezes Zarządu Oddziału PTTK Marynarki 
Wojennej w Gdyni.

W Sali przygotowano wystawę (na 3 tablicach), związaną  
z B. Chrzanowskim i jego przewodnikami. Na stole prezydialnym stało 
8 tulipanów, które symbolizowały 82 rocznicę powstania Oddziału Mor-
skiego PTTK w Gdyni (3 maja 1982 r.).

Na sesji przedstawiono następujące referaty:
– Alicja Wrzosek „Bernard Chrzanowski, Wielkopolanin, wielki 

patriota i krajoznawca”,
– Czesław Skonka „Zasługi Bernarda Chrzanowskiego dla Po-

morza”,
– Roman Repeć „Bernard Chrzanowski w legendach gdyń-

skich”,
– Alicja Wrzosek „Miejsca pamięci Bernarda Chrzanowskiego  

w Gdyni”,
– Edmund Gruchała „60 lat PTTK”.
Po wystąpieniu autorów odbyła się interesująca dyskusja o głów-

nym bohaterze sesji. Wystąpił redaktor Paweł Dzianisz z podziękowa-
niem za zorganizowanie sesji. Przybliżył krótko zasługi Chrzanowskie-
go dla Pomorza i prosił o otoczenie opieka grobu Chrzanowskiego.

Anna Kościelecka wspomniała o przeniesieniu prochów Chrza-
nowskiego w 1986 r. do Gdyni, na cmentarz oksywski, co opisano  
w czasopiśmie „Pomerania”.

Kazimierz Ciechanowicz omówił opracowanie „W pętach wy-
brzeża” pamiętnik o B. Chrzanowskim – fragment (w rękopisie).

Alina Szydowska zaproponowała przecinkę drzew na cmentarzu 
aby przywrócić widok opisywany przez Chrzanowskiego.

Pisząca te słowa wspomniała o wycieczkach na Oksywie ze 
składaniem kwiatów i zapalaniu zniczy na grobie B. Chrzanowskiego 
każdego roku. Ostatnia wycieczka Klubu "BLIZA" prowadzona przez 
Fryderyka Brodnego odbyła się 6 marca 2010 r. Mogliśmy podziwiać 
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piękno Oksywia, najstarszy kościół pw. św. Michała Archanioła, zmoder-
nizowane stare domy, kapliczki, ochronkę, hospicjum a potem przejście 
piesze polną drogą na gościnną działkę w Obłużu. Próbowano sobie 
wyobrazić idącego Bernarda Chrzanowskiego 100 lat temu. Na zakoń-
czenie Alicja Wrzosek, prowadząca sesję krajoznawczą, podziękowała 
uczestnikom a zacnym gościom wręczyła wiązanki kwiatów. 

Uczestnicy sesji sformowali wnioski do władz samorządowych, 
PTTK i innych stowarzyszeń, działających w Gdyni.

1. Pragniemy aby budowniczych i twórców naszego miasta,  
m.in. Stefana Żeromskiego, Antoniego Abrahama, Bernarda Chrzanow-
skiego, Mariusza Zaruskiego, Jana Radtkego, Kazimierza Porębskiego 
i Tadeusza Wendy oraz innych wybitnych gdynian honorować pomnika-
mi lub panteonami.

2. Popularyzować czytanie książek, głównie przewodników 
wśród młodzieży.

3. Prowadzić wycieczki krajoznawcze, pokazując piękno nasze-
go regionu.

4. Zadbać o grób B. Chrzanowskiego w związku z przypadającą 
w przyszłym roku 150 rocznicą urodzin.

5. Zorganizować w 2011 r. ogólnopolski sejmik krajoznawczy, 
poświecony Bernardowi Chrzanowskiemu.
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Krzysztof Tęcza

Program krajoznawczy majowego szkolenia  
w Gdańsku

Zgodnie z planem pobytu, podczas „Szkolenia Kierowników 
Regionalnych Pracowni Krajoznawczych PTTK”, przewidziano kilka pa-
rogodzinnych wycieczek podczas których mieliśmy poznać coś nowe-
go, coś nieznanego nam jeszcze. I muszę powiedzieć: tak się stało. Już 
na pierwszym spacerze prowadzący Jarosław Żórawiński poprowadził 
nas na górę, gdzie obejrzeliśmy obiekty wojskowe wchodzące w skład 
„Twierdzy Gdańsk”. Pamiętam z poprzednich pobytów w Gdańsku, że 
zawsze miejsce to było pokazywane z oddali. I przyjmowało się to za 
normę. Nawet nie podejmowało się próby samodzielnego zwiedzania, 
bo też i czas na to nie pozwalał. A tu okazało się, że obiekt ten nie 
tylko wart jest męczącego podejścia, ale także zmienia nasze dotych-
czasowe wyobrażenie o sposobie obrony miasta w tamtych czasach. 
Zwłaszcza, że kolega Jarosław ukazał nam tajniki, jakie zastosowano 
podczas budowy, a jakie utrudniały skutecznie zdobycie tego obiektu. 
To wszystko było tak ciekawe iż nie zniechęcił nas mały deszcz. Prze-
czekaliśmy go co prawda w piwiarni, ale zapoznaliśmy tam całą kocią 
rodzinę. A widoki z góry, na której ustawiono potężny krzyż, po prostu 
zachwyciły nas. Było to zupełnie nowe oblicze Gdańska. Tyle żurawi 
portowych w połączeniu z widocznymi po sąsiedzku starymi budowlami 
i ich wieżami jest czymś niesamowitym. Nowoczesność, stara i nowa 
zabudowa miasta, przemieszanie czasów dawnych z obecnymi. Można 
tutaj stać i patrzeć, a wciąż znajdziemy coś nowego, co nas zaciekawi. 
Tak jak usytuowany obok „Cmentarz nieistniejących cmentarzy”. Jest 
to miejsce, na którym starano się upamiętnić wszystkie zlikwidowane 
cmentarze. Zachował się tutaj grób Johanna Wilhelma Klawittera, który 
zaprojektował i zbudował pierwszą korwetę.
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 Następnego dnia, po śniadaniu udaliśmy się do Biblioteki Gdań-
skiej PAN. I tu pełne zaskoczenie. Bo czym może pochwalić się taki 
obiekt. Okazało się,że właśnie ta biblioteka ma czym zaskoczyć. Nie 
dość, że sam stary gmach był zbudowany z przeznaczeniem na prze-
chowywanie w nim zbiorów, pokazano nam tu stare, metalowe, regulo-
wane półki na książki. Może nie są to jakieś rarytasy ale sposób ich re-
gulacji, zaprojektowanie ich tak, by nie obciążać niepotrzebnie samego 
budynku (mają swoje własne fundamenty przejmujące ciężar wielopię-
trowych zbiorów) jest dla nas zupełnie czymś nowym. Z reguły idąc do 
biblioteki nie zauważamy tych ciekawych rozwiązań. Oczywiście sam 
budynek, już od wejścia urzeka swoją formą. Ma piękną czytelnię. No 
i oczywiście znajduje się tu wiele cennych pozycji wśród tysięcy zgro-
madzonych dzieł. Ale ponieważ nawet najlepsza biblioteka, byłaby tylko 
zbiorem książek, gdyby nie pracujący w niej ludzie, przydzielono nam 
pracownika nie tylko związanego z tymi zbiorami od dawna, ale przede 
wszystkim prawdziwego pasjonata. Już po jego pierwszych słowach 
było widać, że jest on, tak jak przechowywane tu starodruki, prawdzi-
wym skarbem. Pan Jan przekazał nam sporą wiedzę jaką posiada, ale 
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także ukazał jak można cieszyć się ze swojej pracy i jak można kochać 
to co się wykonuje. Biblioteka powinna być dumna, że ma takiego pra-
cownika. Gratuluję.

Mimo bardzo poważnych ubytków wojennych, zbiory rozrastały 
się w tak dużym tempie,że na sąsiedniej ulicy dobudowano w 2005 roku 
bardzo nowoczesny budynek, w którym umieszczono wszystkie nowe 
zbiory. Stare zostawiono w dawnym obiekcie aby zachować „klimat”.

Ciekawą formę zwiedzania zaprezentował nam kolega Jarosław 
Żurawinski podczas objazdu terenu dawnej Stoczni Gdańskiej. Jest to 
tak zwana „Subiektywna Linia Autobusowa”. Podczas jazdy zabytko-
wym „ogórkiem” dostarczono nam takiej dawki wiedzy o stoczni, o jej 
historii, o czasach nam współczesnych, czasach które miały wpływ na 
życie w całym kraju, że sami na pewno byśmy tego nie dowiedzieli się. 
A możliwe to było nie tylko dzięki osobie Jarosława Żórawińskiego, ale 
także przedstawionych przez niego ludzi, biorących bezpośredni udział 
w wydarzeniach jakie rozgrywały się w stoczni, którzy pamiętają jesz-
cze tamte czasy. Bo czymże byłoby pokazywanie miejsca pracy Lecha 
Wałęsy, miejsca gdzie przeskakiwał on przez mur, gdyby nie naoczni 
świadkowie tamtych wydarzeń. My mieliśmy to szczęście, że jeszcze 
się z nimi zobaczyliśmy, jeszcze ich wysłuchaliśmy, ale jak oni odejdą 
zwiedzający stocznię turyści nie poczują już tego czegoś. Nie pozna-
ją tego smaczku. Będą to już tylko suche fakty. Dbajmy więc o to by 
zachować przekazywane przez nich wspomnienia jak najdłużej. A tak  
w ogóle starajmy się zachować ich wspomnienia w ogóle, bo wraz  
z ich odejściem fakty te zaczną ewoluować w różnych, nieraz niepożą-
danych kierunkach, wygodnych aktualnemu spojrzeniu na tamte czasy.

Ponieważ nie chodzi mi tutaj o przedstawienie wszystkiego co zo-
baczyliśmy nie o wszystkim piszę, ale muszę w kilku słowach przedstawić 
wycieczkę krajoznawczo-szkoleniową pod nazwą „Wrzeszcz – nieznana 
dzielnica Gdańska” prowadzoną przez koleżankę Paulinę Świerk. I nie cho-
dzi mi tutaj o spacer utartymi ścieżkami typu Ginter Grass. Owszem jest to 
ciekawe, ale to mamy na co dzień. Natomiast Paulina, chyba nieświadoma 
co uczyniła, zaprowadziła nas do, właśnie odzyskanej przez Gminę Żydow-
ską synagogi. Obiekt ten nie jest żadna rewelacją. Ale prawdziwym „skar-
bem” tej społeczności jest, jak się okazało, Michał Samet, Przewodniczący 
Gminy Żydowskiej w Gdańsku. Wizyta nasza miała wyglądać następująco: 
wchodzimy, siadamy, słuchamy i wypad. A okazało się, że Michał Samet, 
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to człowiek nie tylko ogromnej wiedzy ale także osoba potrafiąca tą wiedzę 
przekazać. Słuchaliśmy jego opowieści, która przeszła w prawdziwy wykład 
na temat Judaizmu, tak długo, że niezamierzone opóźnienie mogło zniwe-
czyć dalszą część spaceru. Nie pomagały nawet kilkakrotne próby „wypę-
dzenia” nas z synagogi. Ale czy chcieli byście wyjść jak wreszcie trafił się 
wam człowiek potrafiący ciekawie przyswoić zasady wiary, życia oraz po-
stępowania w różnych sytuacjach społeczności żydowskiej. Mało tego, na-
wet najbardziej poważne sprawy przeplatane były przypowieściami biblijny-
mi oraz zwykłymi żartami. I właśnie sposób tego przekazu był tak ciekawy, 
że słuchało się, słuchało, słuchało. Ba nawet zaczęliśmy zadawać pytania.  
I co ciekawe na wszystkie otrzymaliśmy odpowiedzi. Wszystko było jasne  
i klarowne. Dowiedzieliśmy się, że jeśli nie ma 10 mężczyzn (MINIAN) to nie 
można odprawić modłów. Poznaliśmy jak powinna wyglądać sala modłów i 
jak powinna być wyposażona. Dowiedzieliśmy się dlaczego i w jakich oko-
licznościach nosi się jarmułkę. 

Ponieważ gmina ta jest gminą ortodoksyjną panie podczas mo-
dłów siedzą oddzielnie. I nie wynika to z ich dyskryminacji, ale z zupeł-
nie przyziemnych spraw. Zresztą w rodzinie kobieta ma dużo więcej 
obowiązków niż mężczyzna, ale jest najważniejszą osobą. Aby dopro-
wadzić do małżeństwa już 40 dni przed narodzeniem dusze przyszłych 
małżonków zaczynają się szukać. Gdy odnajdą się jest to najszczęśliw-
szy dla nich dzień. 

Ciekawym okazało się co jest jednym z podstawowych grze-
chów. Otóż jest nim plotka. Traktuje się ją jak potrójne morderstwo, 
tzn. zabijanie osoby słuchającej, mówiącej i tej, o której się mówi. 
Ciekawe, prawda? Na koniec wydawałoby się żart, a naprawdę bar-
dzo poważna sprawa. Pytanie: Czy człowiek może zbliżyć się do Boga 
na ziemi? Odpowiedz: Nie, bo brama do niebios jest zawsze otwarta!  
A tak na poważnie: Na ziemi możemy zbliżyć się do drugiego człowieka. 
Mówi się, że zbliżając się do drugiego człowieka zbliżamy się do Boga. 
Inaczej nasza wiara nic nie jest warta. Mocne to a zarazem wymowne 
słowa. Nic dziwnego, że słuchaliśmy z ciekawością.

Muszę tutaj zaznaczyć, że zarówno kol. Jarosław Żórawiński jak 
i kol. Paulina Świerk spisali się na medal. Poznane dzięki nim miejsca, 
zdobyte wiadomości i atmosfera jaka panowała w czasie oprowadzania 
zasługują na pochwałę. PTTK w Gdańsku powinno być dumne, że ma 
takich ludzi w swoim gronie.



             19

Witold Kliza

Najwyższy pomnik na świecie

Z gigantycznego kopca na rogatkach Świebodzina (woj. 
lubuskie) wyłania się powoli olbrzymi posąg Chrystusa Króla. Będzie  
o 3 metry wyższy od najbardziej znanego na świecie Chrystusa, który 
rozpościera swoje ręce nad Rio de Janeiro w Brazylii.

O świebodzińskim pomniku jest coraz głośniej. Także za grani-
cą. Nieczęsto zdarza się bowiem, by ktoś decydował się na podobną 
manifestację religijną. Owszem - kraje czy miasta chcą mieć okazałe 
gmachy czy opery. Piękne stadiony i parki, lotniska i mosty, ale żeby 
religijne rekordy świata? Nie w Europie XXI wieku. Dlatego Stary Konty-
nent patrzy na Polskę, na Świebodzin, ze zdumieniem. Dlatego Niemcy, 
Duńczycy i Szwedzi fotografują się na tle niedokończonego monstrum.

Monument wykonywany ryzykowną technologią siatkobetonu 
docelowo osiągnie wysokość 33 metrów, a wraz z 3 metrową pozłaca-
ną koroną – 36 metrów. Wraz ze sztucznym, mało stabilnym kopcem 
z gruzu i ziemi, o wysokości 16,5 metra, do budowy którego potrzeba 
było około 1500 wywrotek tego materiału, całość ma liczyć 52,5 metra 
(10-piętrowy wieżowiec ma 35 metrów) i być widoczna z odległości wie-
lu kilometrów. Sama głowa Jezusa ma mieć około 5 metrów i ważyć 15 
ton. Rysy twarzy będą specjalnie przerysowane tak, aby były widoczne 
z ziemi, bowiem głowa osadzona zostanie na wysokości ok. 30 metrów. 
Zwieńczy ją trzymetrowa korona kryta cieniutką warstwą prawdziwego 
złota. Dłonie mają być jeszcze większe – po 6 metrów. A rozpiętość roz-
postartych rąk to 25 metrów. Całkowity ciężar konstrukcji wyniesie ok. 
440 ton. Niemal każdy element, ma swoją wymowę. Posąg ma 33 me-
try, bo tyle lat żył Chrystus. Z kolei wysokość korony – trzy metry – od-
nosi się do trzyletniego okresu publicznej działalności Jezusa. Głębsze 
znaczenie ma także konstrukcja kopca. Zbudowany jest z pięciu kręgów 
symbolizujących pięć kontynentów. Początkowo figura miała być wyko-
nana z płyt stalowych (jak blaszany drwal z „Czarownika z krainy Oz”), 
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ale eksperci nie dopuścili do takiej myśli projektantów, bo posąg byłby 
jednocześnie największym odgromnikiem na świecie i podczas każdej 
burzy mieszkańcy Świebodzina mieliby niezłe widowisko – aż do sto-
pienia pomnika. 

Pomysł budowy monumentu zrodził się w parafii pw. Chrystu-
sa Króla. Budowa realizowana jest z datków wiernych. Pierwsze prace 
rozpoczęto trzy lata temu. Wykonawcą robót jest firma Techspaw ze 
Skępego. Tempo prac wskazuje na to, że zostaną zakończone w 2010 
roku.
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Krzysztof Tęcza

Szkolenie Kierowników RPK PTTK w Gdańsku

Kolejną częścią naszego spotkania w Gdańsku było szko-
lenie dla osób prowadzących pracownie krajoznawcze. Wszyscy wie-
my, że takowe istnieją. Jednak jak spytać się o szczegóły to już mało 
kto mógłby coś o nich powiedzieć. A ponieważ Towarzystwo bez księ-
gozbioru krajoznawczego nie mogłoby  działać, dobrze że mogliśmy 
dowiedzieć się nieco o funkcjonowaniu Regionalnych Pracowni Kra-
joznawczych. Prawie wszyscy kierujący tymi pracowniami przybyli na 
spotkanie. I większość z nich potrafiła zaprezentować to czego dokonali 
i czym się zajmują. Niestety niektóre osoby były nieśmiałe i nie wy-
korzystały okazji do prawidłowego zaprezentowania swoich poczynań.  
A szkoda, bo przecież od oceny ich działań zależą skromne, bo skrom-
ne, ale finanse przyznawane na ich działalność. Trzeba wiedzieć, że 
z reguły pracownie prowadzone są społecznie przez działaczy czują-
cych zamiłowanie do tego typu pracy, jak i też mogących pozwolić sobie 
na poświęcenie trochę czasu dla dobra naszej organizacji. A to dobro 
przekłada się oczywiście na pożytki jakie z istnienia pracowni wyno-
szą niejednokrotnie zwykli turyści. Bo nie tylko, że mają gdzie przyjść 
poszukać interesujących ich informacji, to jeszcze spotykają tam ludzi, 
którzy potrafią im doradzić, czy zaproponować coś interesującego.  
I dlatego też ludzie ci zasługują na szczególne traktowanie. Ale niestety 
życie rządzi się swoimi prawami, a finanse podlegają pewnym rygorom 
i ograniczeniom. Powoduje to że w wielu wypadkach poszczególne jed-
nostki Towarzystwa, przy których ulokowane są pracownie mają spore 
trudności z zapewnieniem normalnego funkcjonowania naszym zebra-
nym z dużym trudem zbiorom. Ale to nie jest oczywiście problem, który 
ma zajmować przeciętnego członka naszej organizacji. Od tego mamy 
stosowne komisje i zespoły. To jest ich zadanie aby temu zaradzić.
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Nasze spotkanie miało właśnie na celu poprawienie sprawnego 
funkcjonowania i lepszego dostępu do zbiorów. Dlatego Towarzystwo 
zaangażowało spore środki finansowe na zakup programów kompu-
terowych pozwalających zarówno ujednolicić dostęp do zbiorów jak  
i ułatwić go. Program ten pozwala na szybkie skatalogowanie zbiorów, 
jak też na szybkie wyszukanie potrzebnych pozycji. A wszystko to jest 
nadzorowane przez pracowników Centralnej Biblioteki PTTK. Ponieważ 
program dla działań na tak dużą skalę nie może być łatwy, przedstawi-
ciel firmy od której zakupiliśmy go,dwoił się i troił aby odpowiedzieć na 
wszystkie zadawane pytania. Myślę jednak, że po tych kilku godzinach 
wyjaśnień wszyscy zainteresowani bez problemów będą mogli teraz  
w pełni korzystać z możliwości jakie ten program nam daje. Ale dobrze 
by było co jakiś czas powtarzać takie szkolenia, gdyż tylko ciągła praca 
pozwala przyswajać jej tajniki. 
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Ponieważ ja sam nie prowadzę pracowni krajoznawczej mo-
głem spojrzeć z boku, nie tyle na samo szkolenie co na zaangażowanie  
i żywe uczestnictwo wszystkich zainteresowanych. I muszę stwierdzić, 
że jeżeli osoby te będą z taką pasją, jak tutaj, pracowały już u siebie, to 
dobrze wróży to naszym pracowniom. A póki mamy takich ludzi nie ma 
obaw,że pracownie przestaną istnieć. Jedynym powodem ich likwidacji 
może być brak finansów na ich utrzymanie, czyli na czynsz, ogrzewanie 
itp… I tu jest właśnie rola zarówno zarządu PTTK jak i działaczy Od-
działów na miejscu. Zarówno jedni jak i drudzy muszą szukać sponso-
rów. Oczywiście na miejscu szukać zarówno firmy czy osoby prywatne, 
które skłonne byłyby wyłożyć jakieś fundusze, ale także nawiązywać 
kontakty z organizacjami rządowymi, czy wydawnictwami i organizacja-
mi regionalnymi, bo współpraca z nimi niejednokrotnie może przynieść 
dla nas wpływy na utrzymanie pracowni, a dla nich to czym możemy 
podzielić się jako wytrawni działacze, czyli naszą wiedzą zarówno tą 
praktyczną jak i pomysłami i ich wykonaniem. Niejednokrotnie działania 
takie nie dadzą się wycenić w złotówkach, ale przynoszą inne pożytki. 
Natomiast zarząd Towarzystwa powinien nieustawać w próbach znale-
zienia jakiś rozwiązań systemowych, pozwalających zapewnić byt na-
szym pracowniom. 
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Krzysztof Czerepowicki

Prezes Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu 
Przewodniczący Kujawsko-Pomorskiego Kolegium Instruktorów  
Krajoznawstwa PTTK 

Kujawsko-Pomorskie Kolegium Instruktorów 
Krajoznawstwa PTTK

województwie kujawsko-pomorskim od wielu lat bardzo 
prężnie działa środowisko instruktorów krajoznawstwa. 27 listopada 1999 
roku reaktywowano ciało społeczne jakim jest Regionalne Kolegium In-
struktorów Krajoznawstwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Na inaugurującym spotkaniu, które odbyło się w Grudziądzu 
zebrani instruktorzy krajoznawstwa ustalili, że RKIK będzie działało  
w oparciu o siedzibę grudziądzkiego Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. 
Władysława Łęgi. 

Od tamtego czasu minęły już dwie kadencje, trzykrotnie doko-
nywano wyborów władz Kolegium. W skład władz za każdym razem 
wchodzili przedstawiciele tych oddziałów PTTK, w których najliczniej 
zrzeszeni są instruktorzy krajoznawstwa. Tymi oddziałami są Kujawski 
Oddział PTTK we Włocławku, Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydo-
wa z Torunia, Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy” z Bydgoszczy, Od-
dział PTTK przy Klubie Pomorskiego Okręgu Wojskowego z Bydgosz-
czy i Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi z Grudziądza.

Głównymi kierunkami działania Kolegium były aktualizacja listy 
i weryfikacji uprawnień instruktorów krajoznawstwa województwa, cią-
gła popularyzacja odznak krajoznawczych a także reaktywacja spotkań 
sympatyków krajoznawstwa z terenu województwa, czyli Wojewódzkich 
Zlotów Aktywnych Krajoznawców. Bardzo istotnym zadaniem było też 
dbanie o dalszy rozwój szeregów instruktorów krajoznawstwa. Z tych 
zadań RKIK wywiązuje się w stopniu więcej niż zadowalającym.  
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Na dzień dzisiejszy lista instruktorów krajoznawstwa wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego obejmuje 99 osób. W tej liczbie pięcioro to 
Zasłużeni Instruktorzy Krajoznawstwa – Helena Cieślak, Henryk Sto-
pikowski, Andrzej Tomczak, Janusz Umiński oraz Maciej Wdowicki.  
W tym gronie zacnych, wymienionych wyżej krajoznawców swoje uko-
chanie umiłowanej Ojczyzny realizuje ponadto 21 Instruktorów Krajo-
znawstwa Polski oraz 73 Regionu. 

Cała rzesza instruktorów zrzeszona jest w czternastu oddziałach 
PTTK funkcjonujących na terenie województwa. 

Zgodnie z zapowiedzią w 2006 roku Komisja Krajoznawcza 
ZG PTTK zapoczątkowała proces wymiany legitymacji instruktorskich. 
Faktyczną wymianę legitymacji przeprowadziliśmy my, czyli Regional-
ne Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK. Cały ten proces prze-
biegał z niemałymi problemami, najczęściej bardzo prozaicznymi. Tym 
niemniej instruktorzy krajoznawstwa w naszym województwie posiadają 
nowe legitymacje. 

Ponadto co się wiąże z powyższym – na szczeblu Komisji Krajo-
znawczej ZG PTTK trwa akcja porządkowania internetowych wykazów 
instruktorów krajoznawstwa. Z naszego województwa pełne i prawdzi-
we dane zostały przekazane do kol. Henryka Pacieja, który czeka na 
dane ze wszystkich RKIK. 

Kujawsko-Pomorskie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa, bo 
taką nazwę w dniu 27 marca 2010 roku Kolegium przyjęło, przez cały 
czas swojego działania popularyzuje zdobywanie odznak krajoznaw-
czych. I to zarówno tych ogólnopolskich, jak i tych z naszego regionu.

W chwili obecnej oddziały PTTK z terenu województwa wprowa-
dziły w życie 21 odznak krajoznawczych (OK). Są to: OK Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, OK „Znam Grudziądz i okolice”, OK „Miłośnik 
Twierdzy Grudziądz”, ROK „Szlakiem kościołów gotyckich Ziemi Cheł-
mińskiej”, ROK „Szlakiem zamków, dworów i pałaców Ziemi Chełmiń-
skiej”, OK „Przyjaciel Borów Tucholskich”, OK „Szlakiem 18. Pułku 
Ułanów Pomorskich”, OK „Miłośnik Twierdzy Toruń”, ROK-T „Przyja-
ciel Bydgoszczy”, ROK-T „Wędrownik Kujaw i Pomorza”, OK „Miłośnik 
Brdy”, OK-T „Znam Włocławek i okolice”, OK „Mały Krajoznawca okolic 
Włocławka”; O „Turysta Chełmna”, O „Turysta Chełmży”, ROK „Miło-
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śnik Twierdzy Chełmno”, O „Miłośnik Pojezierza Brodnickiego”, Pałuc-
ka OK, O „Szlakiem Pałuckich Kościołów Drewnianych”, OK „Szlakiem 
Parków Krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego i OK 
„Bydgoszcz i okolice”.

W wyniku żmudnych ustaleń udało się określić liczbę wszystkich 
zweryfikowanych odznak krajoznawczych od 1982 roku, czyli od daty 
pierwszej weryfikacji pierwszej odznaki do końca 2009 roku. Liczba ta 
wynosi 11166. 

Popularyzowanie odznak robione jest na wiele sposobów. Na 
przykład podczas turystycznych imprez masowych ich program jest tak 
układany, aby umożliwić zdobycie odznak. W kwestii popularyzacji od-
znak wielką rolę pełni strona internetowa Odznaki Krajoznawczej Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego. ponadto w wydawanym od listopada 
2006 roku Informatorze „Krajoznawca Kujawsko-Pomorski” jest stała 
rubryka propagująca poszczególne odznaki.

Jeden z postulatów zgłoszony na II Wojewódzkim Sejmiku In-
struktorów Krajoznawstwa brzmiał „Doprowadzić do organizacji Wo-
jewódzkiego Zlotu Krajoznawców jako imprezy cyklicznej” Zadanie to 
zostało przyjęte przez Kolegium, jako kierunek działania i w tym miej-
scu należy dodać, że zadanie to jest realizowane. 7 października 2006 
roku w Grudziądzu odbył się I Wojewódzki Zlot Aktywu Krajoznawcze-
go (WZAK) połączony z XVI Grudziądzkim Sejmikiem Krajoznawczym.  
W dniach 13 i 14 października 2007 roku gościliśmy w Toruniu na II 
WZAK-u. III WZAK odbył się w dniach 24-25 października 2008 roku we 
Włocławku. A IV WZAK w dniach 17 i 18 października 2009 roku prze-
prowadzony został przez bydgoski Regionalny Oddział „Szlak Brdy”  
z bazą w Bydgoszczy. Zloty te w swoim założeniu są również płasz-
czyzną popularyzacji zdobywania odznak krajoznawczych. I tak w cza-
sie I WZAK-u w Grudziądzu można było zdobyć OK „Miłośnik Twierdzy 
Grudziądz”, podczas II WZAK-u OK „Miłośnik Twierdzy Toruń”, podczas 
III WZAK-u we Włocławku OK „Znam Włocławek i okolice”, natomiast 
w 2009 roku ROK-T „Przyjaciel Bydgoszczy” oraz „Wędrownik Kujaw 
i Pomorza”. Wojewódzkie zloty nie odbyłyby się gdyby nie wielkie za-
angażowanie szeregu działaczy z oddziałów organizujących imprezy. 
W Grudziądzu byli to Piotr Łukiewski, Regina Dubilis-Krużyńska, Hen-
ryk Pasik, Jan Kamiński, z toruńskiego Oddziału im. M. Sydowa należy 
wspomnieć Henryka Miłoszewskiego, Mariana Rochnińskiego, Jerzego 
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Okońskiego, Włocławek - to Henryk Wasilewski, Kazimierz Andrzejew-
ski, Andrzej Szczepański, Wanda Pietrzykowska, Andrzej Ziobrowski. 
Impreza w Bydgoszczy odbyła się dzięki zaangażowaniu Marka Klaina, 
Anny i Piotra Hartwichów, Tadeusza Frymarka, Jerzego Bitnera oraz 
Barbary Kubiak-Warzochy. Oprócz wymienionych z nazwiska działaczy 
należałoby jeszcze podziękować tym, którzy swoją często mrówczą 
pracą się do tego w wydatny sposób przyczynili. W tym miejscu trze-
ba również wymienić nazwiska członków Kolegium - Heleny Cieślak, 
Zygmunta Gdańca, Tadeusza Perlika czy Tadeusza Rauchfleisza, bez 
zaangażowania których WZAK-i mogłyby nie dojść do skutku. 

W tym miejscu należy dodać, że Kujawsko-Pomorskie Kolegium 
Instruktorów Krajoznawstwa nawiązało ścisłą współpracę z odpowied-
nikiem funkcjonującym w województwie pomorskim. Wspólne spotkania 
podczas WZAK-ów czy też w trakcie wojewódzkich sejmików przedkon-
gresowych, a także kontakty robocze w wydatny sposób przyczyniają 
się do tego, że nawiązane nici współpracy nie zostaną zerwane. 

W dniu 25 listopada 2006 roku na kolejnym posiedzeniu Regio-
nalne Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa powzięło decyzję o wyda-
waniu dla potrzeb środowiska instruktorów krajoznawstwa Informatora 
Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego pt.: „Krajoznawca Kujawsko-Pomorski”. 
Celem tego informatora jest przedstawianie – w formie krótkich zapi-
sków, newsletterów – informacji dotyczących życia środowiska instruk-
torów krajoznawstwa naszego województwa, a w tym między innymi: 
sprawozdań z przeprowadzonych imprez krajoznawczych oraz posie-
dzeń RKIK, danych nowo mianowanych Instruktorów Krajoznawstwa 
Regionu, sylwetek nowych Zasłużonych Instruktorów Krajoznawstwa 
oraz Instruktorów Krajoznawstwa Polski, składów RKIK, referatów wery-
fikacyjnych odznak krajoznawczych, wykazów odznak krajoznawczych 
„funkcjonujących” w naszym województwie, przedstawianie „perełek 
krajoznawczych”, propagowanie zdobywania odznak krajoznawczych 
i.t.p. W ciągu tego okresu czasu wydanych zostało osiemnaście nu-
merów informatora. Wśród autorów, którzy choć raz umieścili swój 
materiał są Helena Cieślak, Bogumił Korzeniewski, Maciej Wdowicki, 
Piotr Hartwich, Andrzej Tomczak, że nie wspomnę o Krzysztofie Cze-
repowickim – autorze prawie 60 notatek. Wśród autorów są też osoby 
wywodzące się spoza grona instruktorów krajoznawstwa – grudziądz-
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ki przewodnik Wiesław Wydrzyński, nauczycielka z Koronowa - Mał-
gorzata Wesseł czy też wnuczka Macieja Wdowickiego - Magdalena 
Rasnak. W dotychczasowych numerach Informatora umieszczone były 
sprawozdania z czterech CZAK-ów: XXXVI – Kalisz 2006, XXXVII – 
Gdańsk 2007, XXXVIII – Chełm 2008 i XXXIX – Kraków 2009. Były 
notki także z czterech Wojewódzkich Zlotów Aktywu Krajoznawczego. 
Autorzy dzielili się też wrażeniami z poznania nowych obiektów krajo-
znawczych oraz nowo otwartych szlaków – przykładem mogą być obe-
lisk poświęcony 19 południkowi w okolicach Wieńca-Zdrój czy też szlak 
kulturowy „Twierdza Grudziądz” w stolicy polskiej kawalerii. W kolejnych 
wydaniach opisane zostały między innymi XVI Grudziądzki Sejmik Kra-
joznawczy, II Konkurs Wiedzy Krajoznawczej pn.: „Znam Grudziądz  
i okolice”, III Młodzieżową Sesję „Poznajemy Ojcowiznę” we Włocławku, 
inaugurację obchodów 100-lecia Oddziału Kujawskiego PTK-PTTK we 
Włocławku czy też odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci ks. ppłk. dr. 
Władysława Łęgi – patrona grudziądzkiego Oddziału PTTK w znajdują-
cym się w kaplicy kościoła pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych 
na warszawskiej Chomiczówce Panteonie PTTK. W cyklach „Poznajmy 
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się” oraz „Nasi Zasłużeni” czytelnicy mogli zapoznać się z sylwetkami 
Zasłużonych Instruktorów Krajoznawstwa czy też z Komisjami Krajo-
znawczymi działającymi w poszczególnych oddziałach PTTK. 

Obecnie Kujawsko-Pomorskie Kolegium Instruktorów Krajoznaw-
stwa jest w trakcie kolejnej, trzeciej – oby równie udanej – kadencji. 

Krzysztof Tęcza

Zjawy i strachy polskie

Od bardzo dawna na ziemiach Polski rozpowszechniona była 
wiara w różnego typu zjawy i strachy, oparta na zjawiskach, których 
nie można bliżej wytłumaczyć, a które budziły prawdziwe przerażenie. 
Ponadto były miejsca w których straszyło. Oczywiście omijano je z da-
leka.

A czymże były te zjawy i strachy? Najczęściej spotkać je moż-
na było w starych zamkach i pałacach, opuszczonych dworach, przy 
starych młynach, na cmentarzach itp.. Nieraz zjawa przybierała kształt 
ludzki lub zwierzęcy. Czasem był to jedynie zarys postaci, jakiś promień, 
cień… innym razem słyszano dziwne jęki, krzyki, hałasy, brzęki…

Jak więc widać strachy nie były takie groźne. Nie można jednak 
zapominać, że w momencie ich ujrzenia wywołane napięcie emocjonal-
ne doprowadziło niejedną osobę do ciężkiej choroby, a nawet śmierci.  
Z reguły fakt pojawienia się jakiejś zjawy tłumaczono, iż jest to powraca-
jący do miejsca swojego życia duch osoby zmarłej niedawno. Mogła to 
być osoba bliska lub wróg. Najczęściej celem takiej wizyty było powia-
domienie o zbliżającym się nieszczęściu lub śmierci. Czasami były to 
tak zwane dusze pokutujące, które musiały odkupić grzechy popełnione 
za życia.
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Dawniej we wszystkie te zjawy nie wątpiono. Dzisiaj większość 
z nich można uznać za wytwory sugestii, czy też rzadko występujących 
zjawisk atmosferycznych. W czasie opowiadań o tym co się wydarzyło 
przesadzano, a w wiadomościach przekazywanych dalej wciąż dokła-
dano kolejne elementy. W ten sposób te przecież nic nie winne zjawi-
ska przekształcały się w straszne potwory. W ludzkiej wyobraźni poja-
wiać się zaczęły nowe istoty demoniczne, które nazywano strachami, 
czyli nie czyniącymi ludziom nic złego, a jedynie wywołującymi u nich 
uczucie strachu. Były one znane jako wiły. W XIX wiecznych opisach 
czytamy: „było to straszydło wysokie w postaci piły…” W innych opi-
sach wiły przedstawione są jako zjawy o trupich twarzach; jako czaszki 
ludzkie lub końskie, podskakujące nocą na krótkich nogach po drodze; 
jako czworonogi z długimi kłapiącymi zębami lub jako dziwne postacie  
z głową starca z długą, żółtą brodą.

Inny strach, mimo iż była to końska czaszka, nie był wiłem. 
Było to zupełnie odrębne straszydło, straszące ludzi, ale nie robiące 
im krzywdy. Ze starych przekazów można dowiedzieć się, że np. w XIX 
wieku pod koniec zimy pojawiał się po zachodzie słońca koński łeb, 
który zagradzał ludziom drogę i czynił to aż do nadejścia nocy. W innym 
wypadku koński łeb, tym razem na małych nóżkach, spacerował sobie 
wokół cmentarza. Spotykano też strachy człekokształtne.

Bardzo często na terenie prawie całej Polski pojawiały się stra-
chy, do których ludzie z czasem przyzwyczaili się, na przykład przy-
chodząca w nocy czarna koza, usiłująca tylko przebywać jak najbliżej 
swojej ofiary. Innym razem mogły to być występujące jednocześnie trzy 
postacie: czarny pies ciągnący łańcuch, kary źrebak i ubrany na czar-
no panicz. Przychodziły one regularnie, o tej samej porze, aby przejść 
przez wieś i nie czyniąc nic złego wrócić do siebie. 

W miarę upływu czasu i podniesienia rozwoju intelektualnego 
ludzi, kiedy wiele z owych zjaw potrafiono wytłumaczyć jako normalne 
zjawiska, kiedy wreszcie ludzie z natury przestawali wierzyć w tego typu 
strachy i nie dawali wiary opowieściom, powoli zjawy owe przestały stra-
szyć. Obecnie opowiadania o nich traktowane są już tylko jako ciekawe 
legendy, mimo iż nieraz mamy w różnych okolicznościach przeświad-
czenie, że jest w nich ziarnko prawdy. Gdy ujrzymy zjawę nie bójmy się 
jej. Wszak nie zrobi ona nam krzywdy. Jej celem jest tylko napędzenie 
nam małego strachu.                 
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 Ryszard J. Wrzosek

Wojewódzki, przedkongresowy sejmik krajo-
znawczy  
„Turystyka i krajoznawstwo z morzem w tle”

Pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Po-
morskiego, w kinoteatrze „GROM” w Gdyni Oksywiu, 17 marca 2010 
roku odbył się wojewódzki, przedkongresowy sejmik krajoznawczy 
PTTK. Organizatorem sejmiku było Pomorskie Porozumienie Oddzia-
łów PTTK, głównie dwa Oddziały: Regionalny w Gdańsku i Marynarki 
Wojennej w Gdyni. W komitecie honorowym sejmiku oprócz Marszałka 
Województwa Pomorskiego, uczestniczyli: Wojewoda Pomorski, Pre-
zydenci Gdańska, Gdyni i Sopotu, dowódcy Marynarki Wojennej RP, 
Prezes Zarządu Głównego PTTK, Prezes Zarządu Pomorskiej Organi-
zacji Turystycznej i rektorzy uczelni: WSTiH w Gdańsku i AMW w Gdyni. 
Patronat medialny sprawowali: TVP Gdańsk i „Dziennik Bałtycki”. W sej-
miku wzięło udział 249 osób, głównie pomorskich krajoznawców a także 
zaproszonych gości z innych regionów kraju. Największa grupę uczest-
ników (31 osób) przybyło z Klubu Turystów Górskich „WIERCHY” z pre-
zesem Haliną Dargacz, a także 30-osoba grupa uczniów gdyńskich.

Oficjalnego otwarcia sejmiku dokonał Stanisław Sikora, prze-
wodniczący PPO PTTK, zarazem prezes Zarządu Oddziału Gdań-
skiego PTTK i wiceprezes Zarządu Głównego PTTK. Powitał on gości  
i krajoznawców, uczestników sejmiku a w szczególności występującą  
w imieniu Marszałka, Martę Chełkowską, dyrektora Departamentu Tury-
styki Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, Stanisława Szwabskiego, 
przewodniczącego Rady Miasta Gdyni, Lecha Drożdzyńskiego, Preze-
sa Zarządu Głównego PTTK i innych gości, przedstawicieli samorzą-
dów, uczelni i instytucji, związanych z turystyką. Nadmienił, że obec-
ny sejmik jest już trzecim, zorganizowanym w woj. pomorskim, przed 
VI Kongresem Krajoznawstwa Polskiego. We wrześniu 2009 r. odbyły 
się dwa sejmiki krajoznawcze. W dniach 15–18 września 2009 r. we 
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Władysławowie miało miejsce XXIV Seminarium Krajoznawcze Wojska 
Polskiego nt.”Fortyfikacje nadbrzeżne Zatoki Gdańskiej”. Komandorem 
seminarium był Dariusz Dębski, wiceprezes Zarządu Oddziału PTTK 
Marynarki Wojennej w Gdyni. Drugie seminarium odbyło się w Instytu-
cie Oceanografii UG w Gdyni, w dniu 28 września  2009 r. nt.” Pomorze 
– krajobrazy kultury i wartości „.

Organizatorem sejmiku był Ryszard J. Wrzosek, przewodniczą-
cy Pomorskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK w Gdań-
sku, Honorowy Członek PTTK. 

--------------------------------------------------------------------------------

W dniach 10 – 12 września 2010 r. w Olsztynie odbędzie się VI 
Kongres Krajoznawstwa Polskiego, pod hasłem „Polska w europejskiej 
rodzinie. Przenikanie kultur, idei i wartości. Powinności krajoznawców”. 
Temat kongresu nawiązuje do wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz 
zmian dokonujących się na naszym kontynencie. Celem kongresu jest 
ukazanie więzi naszego kraju z cywilizacją europejską i określenie no-
wej sytuacji krajoznawstwa w jednoczącej się Europie. Kongres obrado-
wać będzie w czterech zespołach problemowych: 

1. Przemiany krajobrazu kulturowego w Polsce. Tradycja, współ-
czesność, przyszłość.

2. Miejsce i rola krajoznawstwa w społeczeństwie opartym na 
wiedzy.

3. Krajoznawstwo wobec wyzwań integrującej się Europy.
4. Asymilacja i współistnienie kultur na przestrzeni dziejów w na-

szym kraju. 
We wstępnej części swojego wystąpienia prezes Stanisław Si-

kora poprosił o zabranie głosu honorowych gości sejmiku, którzy prze-
kazali życzenia owocnych obrad a następnie odczytał przesłane adresy 
od różnych instytucji, współpracujących z PTTK. 

W imieniu gospodarzy obiektu zabrał głos kmdr Mirosław Sołty-
sik, zastępca dowódcy 3 Flotylli Okrętów Marynarki Wojennej RP, który 
powitał uczestników i przekazał życzenia od dowódcy Marynarki Wojen-
nej RP wiceadmirała Andrzeja Karwety. W sejmiku uczestniczyli z Ma-
rynarki Wojennej: kmdr por. Krzysztof Pałka, zastępca szefa Oddziału 
Wychowawczego Dowództwa MW i kmdr por. rez. Bogdan Kurel, kie-
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rownik Klubu Garnizonowego w Gdyni Oksywiu, obiektu w którym odby-
wał się sejmik. W imieniu Prezydenta Miasta Gdyni powitał uczestników 
dr inż. Stanisław Szwabski, przewodniczący Rady Miasta Gdyni. Mar-
ta Chełkowska przekazała od Marszałka Województwa Pomorskiego 
pozdrowienia i życzenia owocnych obrad a Lech Drożdzyński, Prezes 
Zarządu Głównego PTTK w swoim wystąpieniu podziękował organiza-
torom sejmiku za organizację trzeciego już w woj. pomorskim sejmiku 
przedkongresowego. Jako ostatnia zabrała głos Maria Napiórkowska, 
Dyrektor Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki. Prze-
kazała ona życzenia owocnych obrad od Ministra SiT. Na zakończenie 
wystąpień gości Stanisław Sikora przekazał dalsze prowadzenie obrad 
prof. dr hab. Jerzemu Przybylskiemu, przewodniczącemu Komitetu Pro-
gramowego Sejmiku. 

Obrady odbyły się w dwóch sesjach problemowych, przedzie-
lonych przerwą na zwiedzanie wystaw, towarzyszących sejmikowi.  
W pierwszej sesji wygłoszono następujące referaty: 

– Władysław W. Gaworecki „Turystyka morska”,
– Witold Andruszkiewicz „Port gdański i możliwości jego wyko-

rzystania w międzynarodowej turystyce morskiej”,
– Mariusz Kardas „Gdynia – miasto z morza. Świadectwo kultu-

rowe żeglarskiej stolicy Polski”,
– Marta Chełkowska „Szlaki kulturowe regionu pomorskiego”,
– Tadeusz Palmowski „Kulturowe, społeczne i gospodarcze 

aspekty współpracy trans granicznej wokół Zatoki Gdańskiej”,
– Katarzyna Mysiak „Wybrane bariery rozwoju turystyki”,
– Paweł Bianga, SKKT „Włóczykij” OR PTTK Gdańsk „Las ka-

miennych strażników”.
W czasie przerwy między sesjami, uczestnicy sejmiku obejrzeli 

wystawy krajoznawcze, przygotowane na sejmik. Komisarzem wystawy 
był Dariusz Dębski, Oddział PTTK Marynarki Wojennej. Zorganizowano 
siedem wystaw kolekcjonerskich:

1. „Kaszuby w fotografii” – wystawa autorska Andrzeja Michal-
czyka,

2. „Ile razem dróg przebytych..” – wystawa autorska plakietek i 
odznak krajoznawczych Edwina    Nawrockiego,

3. „Moja Ojcowizna” – wystawa prac pomorskich laureatów 
OMKK „Poznajemy Ojcowiznę”,
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4. „Nadmorskie klimaty” – wystawa fotografii krajoznawczych 
i prac plastycznych Klub Garnizonowy w Gdyni Babich Dołach. Autor 
wystawy – Ewa Szcześniak-Wojdat. Autor zdjęć – Małgorzata Łubkow-
ska,

5. „Kolory morza” – wystawa fotografii krajoznawczej Klub Gar-
nizonowy „Riwiera” w Gdyni Autor – Henryk Nagrodzki. Autorzy zdjęć 
:Jerzy Bojko, Krzysztof Buć, Sylwia Cyrulik, Robert Dudaj, Agnieszka 
Polczyn, Maria Piórewicz, Robert Płaczkiewicz, Henryk Nagrodzki

6. „Boże męki” – kapliczki i krzyże przydrożne na Kaszubach – 
wystawa fotografii krajoznawczej Alfonsa Kleiny,

7. „Odznaki i plakietki PTTK oraz pocztówki krajoznawcze” – wy-
stawa autorska Dariusza Dębskiego. 

Po zwiedzeniu wystaw uczestnicy sejmiku mogli podziwiać wy-
stęp 5-osobowego zespołu artystycznego Marynarki Wojennej „FLO-
TYLLA”.

W drugiej sesji krajoznawczej wygłoszono następujące referaty:
– Michał Jeszke, SKKT „Włóczykij” OR PTTK Gdańsk „Szkuty 

Rewskie, czyli historia zatopiona w głębinach”,                       
– Andrzej Drzewiecki „Turystyka jako czynnik kształtowania 

świadomości regionalnej”
– Benedykt Wojcieszak „Do krajoznawstwa przez turystykę ak-

tywną. O konieczności rewitalizacji turystyki szkolnej”,
– Tadeusz Piątkowski „Atrakcyjność turystyczna wybranych 

obiektów fortyfikacyjnych na Półwyspie Helskim”,
– Jerzy Szukalski „Jantarowe Szlaki” jako źródło informacji dla 

krajoznawców zainteresowanych Pomorzem,
– Marta Koperska-Kośnicka „Żuławy – tożsamość kształtowana 

przez wodę i ludzi”,
– Ryszard J. Wrzosek „Wychowawcze aspekty krajoznawstwa  

i powinności krajoznawców”.
Ostatni z referentów przedstawił najważniejsze imprezy krajo-

znawcze, zorganizowane przez pomorskich krajoznawców w ciągu 
ostatnich kilku lat. Największą imprezą krajoznawczą, przygotowaną 
w sierpniu 2007 r. przez Pomorskie Porozumienie Oddziałów PTTK 
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był XXXVII Centralny Zlot Krajoznawców, w którym wzięło udział po-
nad 300 krajoznawców z całego kraju. W kwietniu 2008 r. odbył się 
wojewódzki sejmik krajoznawczy nt. „Zygmunt Beczkowicz – polityk  
i krajoznawca”, w czasie którego odsłonięto tablicę pamiątkową na 
domu przy ul. Świętojańskiej 126 w Gdyni, w którym ostatnie lata swoje-
go życia spędził ten wybitny Polak. We wrześniu 2009 r. zorganizowano 
dwa sejmiki przedkongresowe a także liczne sesje krajoznawcze, rajdy 
i wycieczki tematyczne. 

Wszyscy uczestnicy sejmiku otrzymali wydawnictwo sejmikowe, 
w którym przedstawiono 25 referatów problemowych (na sejmiku wygło-
szono tylko 12). Dodatkowo każdy uczestnik sejmiku otrzymał najnow-
szy numer 1/2010 czasopisma krajoznawczego Pomorza „Jantarowe 
Szlaki”, w którym zamieszczono dwa referaty, wygłoszone na sejmiku 
przedkongresowym „Pomorze – krajobrazy kultury i wartości”, jaki odbył 
się 28 września 2009 r. w Gdyni. Ponadto prezydenci Gdańska, Gdyni  
i Sopotu przekazali uczestnikom sejmiku materiały krajoznawcze, folde-
ry i mapy swoich miast.

Na zakończenie sejmiku, jego komandor Stanisław Sikora, pod-
sumował obrady krajoznawców pomorskich, wysoko oceniając poziom 
wystąpień referentów. Sejmik był okazją do przedstawienia dokonań  
w zakresie tożsamości pomorskiej i tez, zawartych w hasłach Kongre-
su. Pokazał jak wielki jest potencjał krajoznawczy Pomorza Gdańskiego 
w kształtowaniu tożsamości pomorskiej, odnajdywaniu korzeni i sensu 
nowych tożsamości. 
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Krzysztof Tęcza

Szukając klejnotów

Ziemia dolnośląska jest tak zasobna w kamienie szlachetne, 
że mówi się o niej – sudeckie Klondike. Uważana jest za jedno z najbo-
gatszych złóż w Europie. Występujące tu minerały ulegają częściowo 
zniszczeniu podczas prac odstrzałowych w kamieniołomach i trafiają 
m.in.. na różne place budów. Stają się, wraz z innymi surowcami skalny-
mi, częścią składową nawierzchni dolnośląskich dróg, tworząc niemal 
szlachetne trakty.

Ten, kto uważnie spogląda pod nogi przemierzając górskie szla-
ki może wypatrzeć na nich kamienie szczęścia. Ta ogólna nazwa stoso-
wana jest do wszystkich kamieni, ale każdy z nich zapewnia swojemu 
właścicielowi jakieś korzystne dla niego oddziaływanie. I tak:

Kamienie Słońca (diament, granat, topaz) strzegą przed kłótnia-
mi, śmiercią od ognia i biciem serca oraz gwarantują humor i pewność 
siebie.

Kamienie Księżyca (opal, perła, selenit) leczą paraliż, choroby 
nerwów i mózgu, rozwijają wyobraźnię oraz usuwają przeszkody w mi-
łości.

Kamienie Marsa (rubin, koral) leczą anemię, dają siłę, chronią 
od ran.

Kamienie Merkurego (jaspis, onyks) zapewniają powodzenie  
w interesach, subtelność i zręczność oraz elokwencję.

Kamienie Jowisza (lazuryt, akwamaryna, szafir, turkus) strzegą 
od chorób wątroby i otyłości, zapewniają autorytet, powagę i sprawie-
dliwość.

Kamienie Wenus (szmaragd, kocie oczko) strzegą przed choro-
bami brzucha i nerek, pomagają kobietom w poczęciu, ciąży i porodzie. 
Dodają blasku urodzie, wzmagają przeżywanie przyjemności.
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Kamienie Saturna (ametyst, agat, czarny agat) chronią przed 
chorobą nóg, głuchotą, paraliżem, również przed zwątpieniem oraz od-
suwają dokuczliwości wieku starczego.

Obecnie nie stosuje się już kamieni do wskazanych wyżej ce-
lów. Jednym z powodów takiej sytuacji jest brak wiedzy o ich właściwo-
ściach. Można jednakże wzmocnić działanie i ich siłę oprawiając je we 
właściwy metal dobrany dla każdej planety. Złoto jest metalem Słońca, 
srebro – Księżyca, żelazo i nikiel – Marsa, stop rtęci z innym metalem – 
Merkurego, cyna – Jowisza, miedź – Wenus, ołów – Saturna. 

Teren ziemi jeleniogórskiej nie jest aż tak zasobny jak sąsiedniej 
wałbrzyskiej, ale i tutaj występują skupiska alabastru pod Lwówkiem 
Śląskim, agatu, ametystu i lidytu pomiędzy Wojcieszowem a Złotoryją.

Wśród surowców mineralnych znajdujących się w złożach wy-
odrębniamy surowce zdobnicze: kamienie szlachetne, np. diamenty (w 
Polsce nie występują), półszlachetne, np. granaty i kamienie dekoracyj-
ne, np. labradoryty.

Zainteresowanie zbieraniem kamieni szlachetnych ma bardzo 
długi rodowód. Na ziemi jeleniogórskiej parali się tym górnicy walońscy 
zwani potocznie Walończykami. Penetrowali oni tereny Gór Izerskich  
i Karkonoszy już w XIII i XIV wieku. Do dnia dzisiejszego pozostały śla-
dy ich poszukiwań w formie różnych znaków orientacyjnych pozosta-
wionych na skałach, np. na Kamieniu Walońskim w Przesiece, w Sowiej 
Dolinie czy w rejonie Złotej Jamy pod Chojnikiem. Tylko wtajemniczeni 
znali miejsca zasobne w szlachetne metale i drogie kamienie, wiedzieli 
jak tam trafić.

Dzisiaj poza wyspecjalizowanymi przedsiębiorstwami państwo-
wymi pozyskującymi kamienie szlachetne, czyni to duża grupa zbiera-
czy indywidualnych, którzy pozyskują „skarby” metodami tradycyjnymi, 
niczym nie odstającymi od tych sprzed paru wieków.

Aby określić jaki kamień został przez nas znaleziony, należy 
wziąć pod uwagę jego barwę, połysk i przeźroczystość. Pomocne jest 
również stwierdzenie ich twardości, łupliwości, wykształcenia kryszta-
łów, postać ich skupienia oraz miejsce usytuowania złoża. W 10-stop-
niowej skali Mohsa określona jest twardość poszczególnych minerałów 
wzorcowych.
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I tak talk można zarysować drewnem, gips – paznokciem, kalcyt 
– monetą miedzianą, fluoryt – łatwo ostrzem scyzoryka, apatyt i skaleń 
– również scyzorykiem, ale jest to już trudniejsze. Kwarcem można za-
rysować szkło, topazem – kwarc, korund – diamentem, ale tego ostat-
niego nie da się zarysować absolutnie niczym. Diament tnie szkło.

Najlepiej jednak przed wyruszeniem na wyprawę w poszukiwa-
niu „skarbów” zapoznać się z opisem kamieni szlachetnych i ozdob-
nych oraz z ich występowaniem. Warto również wiedzieć, jakie mają 
zastosowanie w przemyśle, a także jakie znaczenie i moc przypisuje 
im astrologia.

Kwarc – jest jednym z najpospoliciej występujących minerałów. 
Przy pocieraniu o siebie wydaje charakterystyczny zgrzyt. Największe 
znane kryształy kwarcu mają masę kilku ton oraz średnicę do ośmiu 
metrów. Czysty kwarc jest bezbarwny, natomiast posiadający zabarwie-
nie niemal w każdym kolorze ma odrębne nazwy. Używany jest jako 
surowiec ceramiczny i szklarski. Stosuje się go w radiotechnice oraz 
jako materiał ścierny.

Kryształ górski – przeźroczysty kwarc tworzący dobrze wy-
kształcone kryształy. Używany jest do wyrobu naszyjników. Dawniej 
wyrabiano z niego wazy, kielichy itp.. Na ziemi jeleniogórskiej wystę-
puje w  Jędrzychowicach koło Zgorzelca, w okolicach Nowej Kamienicy 
oraz koło Rozdroża Izerskiego, Oleszny Podgórskiej i za Rębiszowem, 
a także w okolicy Łomnicy i Karpnik. Wiele wieków temu panowało 
przekonanie, że jest to odmiana lodu, zamrożonego tak mocno, że nie 
można go roztopić. Natomiast kula wyszlifowana z niego służyła każdej 
czarownicy i niejednemu wróżbicie.

Ametyst – występuje razem z kryształem górskim. Uważano 
powszechnie, że dodany w postaci sproszkowanej do wina zapobiega 
upiciu się. Występuje w rejonie Szklarskiej Poręby, koło Lubiechowej, 
Różanej, w rejonie Świerzawy i Dynowic. Jako kamień Saturna sprzyja 
kawalerom i zapewnia spokój ducha. W dawnych czasach wyrabiano 
z niego talizmany strzegące czystości duszy i ciała. Kamień ten miał 
właściwości unicestwiania zła. Nosili go władcy uważając za symbol 
władzy.
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Cytryn – odmiana kwarcu o cytrynowej barwie, mylony przez to 
i nazywany fałszywym lub złotym topazem. W Polsce występuje rzadko. 
Pojawia się w okolicy Łomnicy, Cieplic, Sobieszowa, Kowar oraz koło 
Jeleniej Góry nad Bobrem.

Kwarc zadymiony – nazywany jest także marionem lub zady-
mionym topazem. Stosuje się go do wyrobu naszyjników. Cenią go sobie 
Szkoci jako element stroju narodowego. Występuje pod Karkonoszami 
i w Górach Izerskich. W okolicy Strzegomia znaleziono egzemplarz  
o długości 1 metra i wadze 60 kilogramów, a koło Jawora o rozmiarach 
1,3 X 2,2 metra i wadze 1 tony.

Chalcedon – występuje jako minerał wtórny lub jako składnik 
żył mineralnych. Spotyka się go w formie gron, nacieków i płytek. Jego 
barwne odmiany to między innymi onyks, agat, chryzopraz, jaspis.

Karneol – barwę nadaje mu domieszka żelaza. Znajduje za-
stosowanie przy wyrobie wisiorków, pierścieni, broszek. Występuje  
w kamieniołomie koło Kamiennej Góry i jako nacieki w spękaniach skal-
nych. 

Agat – nazwę swą wziął od rzeki Achates na Sycylii. Występuje 
w formie brył kulistych i elipsoidalnych. W zależności od barwy i rysunku 
powierzchni czy wrostków innych minerałów posiada oddzielne nazwy. 
W starożytnej Grecji i Rzymie był używany do wyrobu płaskorzeźbio-
nych medalionów, w Chinach do dekoracji w formie kwiatów, liści i owo-
ców. Obecnie służy przede wszystkim do wyrobu oczek pierścionków, 
wisiorków oraz używany jest jako elementy wag analitycznych i róż-
nych przyrządów pomiarowych. Można go znaleźć w rejonie gór: Mogiła  
i Pleban w Płóczkach Górnych, pomiędzy Dynowicami a Nowym Ko-
ściołem, w kamieniołomach melafiru koło Świerzawy. Noszony jako 
amulet gwarantował płynną wymowę i dar krasomówstwa, strzegł przed 
skutkami ukąszenia przez żmiję czy skorpiona.

Onyks – to odmiana agatu. Usuwa zdenerwowanie i nocne 
koszmary.

Chryzopraz – zielona odmiana chalcedonu. Najcenniejsze oka-
zy o intensywnym zabarwieniu nazywane są chryzoprazami szmarag-
dowymi. Osadzane na centralnym miejscu w bransoletach obkładane 
były brylantami, które podkreślały ich wartość i piękno. Dolnośląskie 
okazy znane były już w XV wieku, jednak masowo wydobywano je  
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w XIX wieku w okolicach Ząbkowic Śląskich. Wierzono, że kamień ten 
posiada moc leczenia chorób oczu. Człowiek noszący je był chroniony 
od złych czarów, nieszczęść i chorób. Skazaniec, który wziął go do ust, 
unikał kary ścięcia toporem, gdyż stawał się niewidzialny. 

Jaspis – odmiana chalcedonu. W kolorze ciemnozielonym  
w białe prążki przynosił ulgę w zmęczeniu i apatii. Uważany był za ka-
mień czarodziejski. Właściciel zapominał o wszystkim co raniło jego 
duszę i serce. Występuje w piaskowni w Osiecznicy, koło Lwówka Ślą-
skiego, w okolicy wsi Płakowice, w Płóczkach Górnych.

Opal – jest uwodnioną krzemionką. Najpierw bardzo ceniony, 
później zapomniany, gdyż przynosił nieszczęście. Obecnie powrócił do 
łask jako leczący choroby nerwów. Sprzyja wierności. Przeźroczyste 
egzemplarze znane są z występowania na nich gry barw zwanej opale-
scencją. Jest to zjawisko powstałe na skutek rozszczepienia promieni 
świetlnych w wypełnionych kropelkami wody szczelinach wewnątrz mi-
nerałów. Najdroższe są opale czarne. Występują w okolicach Piławy 
Dolnej, koło Ząbkowic Śląskich. Przez medyków był zalecany jako śro-
dek na wieczną młodość. 
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Skalenie – to glinokrzemiany przestrzenne potasu, sodu, wap-
nia. Nieprzeźroczyste znane są ze zjawiska gry wszystkimi kolorami 
tęczy (labradorescencja). Odmiany skaleni zaliczane do kamieni szla-
chetnych to: kamień księżycowy, amazonit, labrador, kamień słonecz-
ny.

Chryzoberyl – występuje w postaci kryształów o charaktery-
stycznych kształtach tworząc często bliźniaki kształtu sercowego. Nie 
rozpuszcza się w kwasach.

Kocie oko – inaczej cymofan. Jego nazwa wynika z podobień-
stwa do oka kota. W kamieniu oszlifowanym powstaje obraz smugi 
światła przesuwający się w czasie obrotu. Pozwala zachować urodę  
i przedłużyć życie jego właścicielowi. Bardzo rzadko można go spotkać 
w pegmatytach Strzegomia i w okolicy Niemczy.

Topaz – nazwa oznacza ogień występujący pod postacią krysz-
tałów. Promienie słoneczne powodują, że jego barwa staje się jaśniej-
sza. Występuje głównie w Karkonoszach (Michałowice) i w Górach 
Izerskich (Kamień koło Mirska). Okazy sięgają nawet 60 kilogramów. 
Strzeże przed śmiercią, od ognia, odpędza złe sny. Aby wzmocnić jego 
działanie należy oprawić go w złoto.

Granaty – krzemiany o skali barw od białej do czarnej, poza 
niebieską. Używane do wyrobu broszek i naszyjników, a także jako ma-
teriał szlifierski. Są składnikami prawie wszystkich skał. Występują na 
Pogórzu Izerskim, w Karkonoszach (Sowia Dolina) i w Górach Sowich. 
Granat ma moc odpędzania morowego powietrza, leczy bóle głowy, za-
pewnia namiętność. 

Turkus – dawniej wysadzano nim pochwy szabel, czy zdobio-
no kielichy (np. króla Zygmunta Starego). Występuje w okolicy Gozdna 
koło Złotoryi. Zalecany przez dawnych medyków na bezsenność. Chro-
nił ponoć przed nieszczęśliwymi wypadkami i zapewniał przytomność 
umysłu.

Cyrkon – występuje w okolicy Szklarskiej Poręby, Jawora i Zło-
toryi. Jeśli bezbarwny to podobny jest do diamentu.

Turmalin – posiada tak wiele barw, że wyróżnia się tym wśród 
kamieni szlachetnych. Używany do wyrobu brosz, wisiorków i w radio-
technice. Spotykany w Górach Sowich (okolice Piławy Dolnej, Owiesna, 
Zagórza Śląskiego) oraz w okolicy Czerniawy Zdroju, Mirska i Działo-
szyna.
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Nefryt – używany był jako lekarstwo przeciw chorobom nerek. 
Wytrzymuje dwukrotnie większy nacisk niż stal. Dawniej używano go do 
wyrobu narzędzi i broni. Obecnie stosowany jest także w moździerzach 
laboratoryjnych. Występuje w Górach Izerskich i koło Złotego Stoku. 
Największe jego skupisko ciągnie się od Świdnicy do Jordanowa.

Lidyt – znajduje zastosowanie przy wyrobie sygnetów i pierście-
ni. Ze względu na jego twardość stosowany jest jako kamień probier-
czy do sprawdzania próby złota. Występuje koło Złotoryi, Świerzawy  
i Wlenia.

Korund – wykorzystywany jest w przemyśle jako materiał ścier-
ny. Jego przeźroczyste odmiany to kamienie szlachetne znane jako 
rubin i szafir. Ponoć te ostatnie znajdowano w okolicy Wilczej Poręby  
w Karpaczu i na Hali Izerskiej. Szafir ochrania wierność małżeńska,  
a rubin usuwa miłosne troski.

Serpentynit – nazywany bywa żmijowcem lub wężowcem ze 
względu na okazy pręgowane i plamiaste. Występuje w okolicy Ząbko-
wic Śląskich oraz wokół Ślęży. Ma zastosowanie jako tłuczeń drogowy 
oraz do dekoracji wnętrz. Służy do produkcji waz, popielniczek, lichta-
rzy. Na skalę przemysłową wydobywano go w Jordanowie. Wierzono, 
że odtruwa napoje, dlatego wyrabiano z niego kielichy do wina.

Perły – jedne z najcenniejszych klejnotów. Powstają w żywym 
organizmie w wodzie morskiej, rzadziej – słodkiej. Wytwarzający je 
małż spotykany był w potokach spływających ze stoków Gór Izerskich. 
Uważa się, że przed II wojną światową żył w Bobrze, Nysie Łużyckiej  
i Kwisie. Wymarł ze względu na duże zanieczyszczenie tych rzek. Perłę 
użytkową zawiera przeciętnie jeden okaz na tysiąc. Wierzono, że perły 
to łzy istot nieszczęśliwych, które zostały zamknięte w skorupach musz-
li. Przyjmowano że wpływa na osoby je noszące uszlachetniając ich 
myśli. 

Opisane kamienie szlachetne i ozdobne nie są wszystkimi ja-
kie można tutaj znaleźć. Nie występują u nas kamienie najcenniejsze, 
mimo to jest ich tyle, że trzeba długiego czasu, aby zdobyć do swojej 
kolekcji wszystkie ich rodzaje. Przemierzając górskie szlaki warto pa-
miętać jakie bogactwo kryje w sobie ziemia po której kroczymy.
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Witold Kliza

Kopce Grunwaldzkie w Polsce 
1. Kopiec Władysława Jagiełły pod Grunwaldem – 
pow. ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie

Zwycięskie zakończenie II wojny światowej i załopotanie 
polskiej flagi na gruzach Berlina kojarzyło się Polakom z bitwą rycer-
stwa polskiego pod Grunwaldem. Dlatego też powojenne rocznicowe 
obchody grunwaldzkiej chwały przypominały nie tylko wspaniały czyn 
oręża polskiego, ale pozwalały dostrzec podobieństwo między rokiem 
1410 a 1945.

Pola grunwaldzkie obejmują obszar kilku miejscowości, a cen-
tralnym ich miejscem jest Wzgórze Zwycięstwa z zespołem pomników  
i Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej.

Pierwsze stanowisko dowodzenia króla Władysława Jagiełły  
w początkowej fazie bitwy znajdowało się na wzgórzu w pobliżu wsi Ło-
dwigowo. To miejsce upamiętnia kopiec Władysława Jagiełły, pospolicie 
nazywany kopcem Jagiełły. Jest on dziełem kilkuset harcerzy i powstał 
od czerwca do sierpnia 1959 r.

Kopiec ma wysokość 8 m, a szerokość podstawy 25 m. Na jego 
wierzchołku znajduje się maszt zwieńczony koroną królewską, ozna-
czający miejsce, z którego dowodził król. U stóp kopca usytuowany jest 
duży morenowy głaz, na którym wyryto napis:

KOPIEC JAGIEŁŁY USYPANY W SIERPNIU 1959 R. PRZEZ 
UCZESTNIKÓW OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU KRĘGÓW PRACY 
ZHP, UPAMIĘTNIAJĄCY STANOWISKO KRÓLA PRZED BITWĄ 15. 
VII. 1410 R.

Każdego roku odbywa się tutaj zlot harcerzy i wówczas przy 
ogniskach płynie pieśń: „o rycerzach spod kresowych granic”.
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Z kopca jest doskonały widok na Pola Grunwaldzkie, na których 
znajduje się m. in. obelisk zbudowany z granitowych głazów pochodzą-
cych z krakowskiego pomnika Grunwaldzkiego, ufundowanego przez 
Ignacego J. Paderewskiego w 1910 r., a zburzonego przez hitlerowców 
w 1939 r.

Uczestnik budowy kopca Jagiełły na polach Grunwaldu, Henryk 
Leśniewski, dawniej harcerz, w swojej książce pt. „Mój Grunwald” wspo-
mina: „Wtedy właśnie po raz pierwszy stanąłem na pobojowisku. Wraz  
z uczestnikami zlotu brałem udział w sypaniu kopca Jagiełły na wzgórzu, 
z którego polski król dowodził bitwą. Wzgórze to jest świadkiem tamtych 
zmagań. A już nie ulega wątpliwości, że widziało ono tych Zbyszków  
i Maćków z tysięcy polskich Bogdańców, którzy przybyli tu spełnić swój 
obowiązek. I wypełnili go.

Dla nas młodych instruktorów była to wspaniała przygoda, nie-
zwykłe zetknięcie się z historią. W ciągu dni zlotowych szczyt wzgórza 
został podniesiony o przeszło 6 metrów. Aby tego dokonać, musieliśmy 
zgarnąć około 800 metrów sześciennych ziemi i ułożyć ponad 60 me-
trów sześciennych kamienia polnego. Pracując na zmiany od świtu do 
nocy, wbiliśmy 600 palików oraz słupków, obłożyliśmy darnią zbocza, 
ułożyliśmy schody i mur stanowiący obramowanie terenu mogącego 
pomieścić200 osób. Pracami kierowali również instruktorzy: dh. dh. inż. 
inż. Jadwiga i Jan Stankowscy.

Nie były to łatwe dni. Panowały upały. Któregoś dnia po południu 
zerwał się gwałtowny wiatr o sile niemal huraganu. W ciągu godziny 
zmiatał ziemię, którą rozrzucaliśmy przez cały dzień. Sytuacja stawała 
się z każdą chwilą groźniejsza. Nad kopcem unosiły się czarne chmury 
pyłu. […] Mówili później miejscowi, że to chyba duchy poległych Krzyża-
ków obudziły się, aby przeszkodzić uświetnieniu miejsca królewskiego.

Lecz my nie ulękliśmy się tej rodzącej się na naszych oczach no-
wej legendy. W ciągu kilku godzin, smagania wichrem, z zaczerwionymi 
oczami zbudowaliśmy z kamienia i faszyn owal umacniający, strome 
zbocza pokryliśmy darnią.

W dniu 26 sierpnia 1959 roku o godzinie 23.45 na szczycie kop-
ca Jagiełły zapłonęło harcerskie ognisko ogłaszające zakończenie bu-
dowy”.

W 1960 r. na polach Grunwaldu odbyła się wielka manifestacja  
z okazji 550 rocznicy bitwy.
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Krzysztof Tęcza

Dokąd zmierza nasze Towarzystwo?

Szanowne Koleżanki i Koledzy pytanie sformowane w ty-
tule jest podyktowane troską o przyszłość naszej organizacji. Nie o to 
jak będzie ona wyglądała za lat, powiedzmy dziesięć, lecz czy w ogóle 
za lat dziesięć będzie jeszcze istnieć. Bo porównując liczbę członków 
jeszcze kilka lat temu do obecnej jej ilości widać wyraźnie,że ma ten-
dencję spadkową. I mimo niewielkich wahnięć w ostatnim okresie nie 
byłbym pewny czy to wystarczy do przetrwania. Bo przecież nasza or-
ganizacja obejmuje swoim zasięgiem cały kraj. A to wiąże się z utrzyma-
niem różnych szczebli pośrednich takich jak oddziały czy koła. Dawniej  
w każdym, nawet najmniejszym mieście mieliśmy takie jednostki. Te-
raz mało gdzie możemy znaleźć szyld z napisem PTTK. Zlikwidowano 
setki klubów i kół. Drastycznie zmniejszyła się liczba oddziałów. Wiele 
osób przestało płacić składki, bo nie chce im się jeździć gdzieś dale-
ko. Wiele z tych osób przestało utożsamiać się z Towarzystwem. Jak 
zwykle główną przyczyną takiego stanu rzeczy są oczywiście finanse. 
A właściwie ich brak. Ale dotknęło to wszystkie organizacje. Dlatego 
nie do końca może być usprawiedliwieniem. Bo przecież nasza orga-
nizacja od dawna stała na pracy społecznej swoich działaczy. Na tym 
przecież polega działalność turystyczna w PTTK. Zapytacie zatem: To 
w czym rzec? Otóż to. Mam wrażenie, że wielu działaczy nie dostrze-
ga zmian jakie zaszły w ostatnim czasie. Zmian polegających nie tylko 
na kurczeniu się naszej bazy, ale zmian polegających na powstawaniu 
coraz to nowych organizacji turystycznych, ale także różnego rodzaju 
towarzystw, klubów, miłośników, przyjaciół itp. Nie byłoby w tym nic nie-
pokojącego gdyby nie fakt, że szeregi tych nowych organizacji zasilają 
członkowie PTTK. I to nie na zasadzie dodatkowej działalności ale na 
zasadzie jedynej działalności, a więc polegającej na rezygnacji z pracy 
w naszym Towarzystwie. Tutaj też można by powiedzieć, że od zawsze 
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tak było więc nie ma zmartwienia. Otóż jest. Bo dawniej był to naturalny 
proces, a dzisiaj pobudki odchodzących działaczy wynikają z zupełnie 
innych powodów.

Spotykam ostatnio sporo koleżanek i kolegów (zwłaszcza), któ-
rzy noszą się z zamiarem opuszczenia naszych szeregów. Są to prze-
ważnie ludzie w wieku więcej niż średnim, ale w zasadzie ich wiek nie 
ma tutaj takiego znaczenia jak ich staż w PTTK. Są to najczęściej długo-
letni działacze, którzy wpadli w „nałóg” pracy dla innych. Musimy to do-
bitnie podkreślić: ludzie ci działają, organizują, realizują różne pomysły 
nie dość że za darmo( niejednokrotnie dokładając do swoich poczynań 
z własnej kieszeni) to czynią to dla innych. Dla tak zwanego dobra ogó-
łu. W takich wypadkach, myślę że normalną zasadą dobrego gospo-
darza jest dbanie o takich ludzi, utwierdzanie ich w przekonaniu, że są 
oni potrzebni i że wreszcie cieszymy się iż są oni wśród nas, chcą być  
z nami i pracować z nami. A tymczasem w wielu wypadkach wygląda to 
zupełnie inaczej. Jestem zdumiony postawą w niektórych oddziałach. 
Wygląda to tak jakby wybrani do ich zarządów, nasi przedstawiciele, 
nie dostrzegali tego, że bez takich właśnie działaczy nasza organizacja 
jeśli nie padnie to nikt nie będzie chciał do niej się zapisywać. Ponieważ 
poznałem wielu takich pasjonatów postanowiłem wywołać małą dysku-
sję na ten temat.

A powiem tak. Wiem co mówię. Sam bowiem należę do wielo-
letnich działaczy, którzy wychodząc z domu słyszą z ust małżonki na-
stępujące słowa: A ty dokąd idziesz? Zastanów się co ty robisz? Czy 
chcesz mieć rodzinę, czy PTTK? Ja słyszę to już od ćwierćwiecza. Fakt 
ostatnio żona mówi to coraz dobitniej. I nie ma co się jej dziwić. Bo 
mimo, że sama jest turystką to jednak ze względu na pogarszający się 
stan swojego zdrowia, ze względu na przeżywaną samotność po moim 
wyjściu z domu (dzieci są już na swoim) widzi jak jej ukochany poświęca 
coraz to więcej czasu dla innych, nieraz zupełnie obcych sobie ludzi. 
I na pewno to ją boli. To musi boleć. W czasie kiedy ona potrzebu-
je zrozumienia i pomocy, jej ukochany nie daje jej tego. Bo życie to 
same sprzeczności. Sprzeczności, które widzimy dopiero wówczas gdy 
dotykają nas samych. A nasza postawa, otwartość na innych, zawsze 
odbiją się kosztem relacji z najbliższą nam osobą. Bo tylko człowiek 
niemyślący powie, że żona nie jest dla niego najdroższą i najbliższą 
osobą na tym świecie. Przecież jak wszyscy odwrócą się od ciebie to 
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tylko ona będzie trwać przy tobie. Bo ciebie kocha na dobre i na złe.  
I właśnie dlatego kobiety cierpią najczęściej. Są one bardziej uczuciowe 
od nas, a jak są mądre to starają się nam wybaczać. Do czasu jednak. 
Wszystko ma swoje granice. Ja mam to niezwykłe szczęście, że moja 
małżonka mówi do mnie gdy wychodzę poprowadzić kolejna wyciecz-
kę (oczywiście za darmo): Krzysztof zastanów się czy chcesz w życiu 
mieć rodzinę czy PTTK? Czy chcesz być ze mną, czy z obcymi sobie 
ludźmi? W sumie muszę, po zastanowieniu się, przyznać jej rację. Bo 
po trzydziestu wspólnie przeżytych latach, nie tylko może mieć potrzebę 
bycia razem, ale ma wręcz prawo oczekiwać ode mnie pomocy, opieki 
i spędzania razem więcej czasu. A ja mam wręcz obowiązek sprostać 
jej oczekiwaniom. Nie mniej kłóci się to w sposób oczywisty z moimi 
poczynaniami. Może dlatego, że wziąłem na siebie obowiązki, który-
mi mógłbym obdzielić co najmniej kilka osób. A ponieważ zawsze, jeśli 
czegoś się podejmowałem, starałem się czynić to jak najlepiej, z całko-
witym zaangażowaniem. Co stało w oczywisty sposób w sprzeczności  
z obowiązkami wobec rodziny. Dlatego mówię, że mam szczęście. 
Wielkie szczęście, bo moja żona albo mnie kocha albo jest twarda i wy-
trzymuje to wszystko. Albo jedno i drugie. A poznałem kilka osób, które 
przy wyjściu z domu usłyszały: Kolego! Wybieraj. Albo ja, albo PTTK!  
I wiecie co? Wiele z tych osób (głównie mężczyźni) w chwili uniesienia 
odpowiadały: To wybieram PTTK. Był to oczywiście odruch złości, ale 
nic nie zmieni tego, że był to najgłupszy odruch jaki wybrali. Oczywi-
ście poszli na wycieczkę, a po powrocie zobaczyli że wypowiedziane 
w chwili złości przez nich słowa mają swoje przykre konsekwencje. Bo 
mężczyzna jest na tyle głupi, że nie potrafi przyznać się do błędu, nie 
potrafi przeprosić, tylko idzie w zaparte. Potem gdy już nie było odwrotu 
ludzie ci rzucają się w wir działalności mając nadzieję na niemyślenie 
o swoim położeniu. Myślą że działając, coraz więcej i więcej, nie będą 
mieli czasu na rozmyślania. Ale tu się mylą. Zawsze przyjdzie taka chwi-
la kiedy zostaną sami z sobą i dopadną ich wspomnienia. Ale jest już 
za późno. I właśnie teraz dochodzimy do tego o co mi chodzi. Ludzie ci 
robią dużo, bardzo dużo dla Towarzystwa, co oczywiście przekłada się 
na dobro wszystkich turystów związanych z naszą organizacją. Tam na 
miejscu, gdzie człowiek ten działa. Ale wtedy okazuje się, że wszyscy, 
zarówno dawni znajomi, osoby współpracujące, osoby które niejedno-
krotnie doradzały mu: Co tam będziesz się przejmował, przecież twoja 
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żona żartuje, nic się nie stanie; właśnie te osoby zostawiają go samego 
sobie. Uważają wtedy że to jego sprawa. Nie to jednak jest tutaj smut-
ne. Najgorsze jest to, że gdy zbliżają się jakieś okazje wykorzystywane 
przez nasze Towarzystwo do uhonorowania wyróżniających się dzia-
łaczy, to wówczas okazuje się, że różnego rodzaju odznaczenia czy 
wyróżnienia nadaje się zupełnie innym ludziom. Nie tym właśnie, którzy 
poprzez swoją działalność na rzecz Towarzystwa stracili to co najcen-
niejszego człowiek ma w swoim życiu, czyli rodzinę. I zamiast w takich 
właśnie chwilach podnieść tych ludzi na duchu, pokazać im że Towarzy-
stwu na nich zależy, dać im odczuć, że są nam potrzebni, a po prostu 
podziękować im za ich poświęcenie i pracę, udaje się że ich nie ma. 
Nie tylko pomija się ich w tych wyróżnieniach ale nawet nie zaprasza 
się ich w ogóle na takie spotkania. I dochodzimy teraz do sedna. Czy 
taki właśnie człowiek, bez odczuwalnego poparcia ze strony innych, 
bez podniesienia go na duchu zrobi źle jeśli rzuci to wszystko w diabły  
i zacznie działać w jednej z tych licznych nowych organizacji. A trzeba 
wiedzieć, że tam przyjęty będzie z otwartymi rękoma. Jest bowiem do-
brym nabytkiem. Nie trzeba go już szkolić. Ma zapał do pracy i nic już 
innego mu w życiu właściwie nie pozostało. A wystarczy tylko od czasu 
do czasu docenić go. Okazać mu trochę zainteresowania. Podnieść na 
duchu. Nie trzeba wcale wiele. To jest oczywiście tylko jedna z przy-
czyn, które łączę z coraz mniejszym postrzeganiem Towarzystwa jako 
prężnej organizacji turystycznej. Bo przecież część turystów wyłącznie 
korzystających z organizowanych imprez przejdzie także tam gdzie i on 
poszedł bo tam będzie się coś działo. Dlatego podniosłem głos w tej 
sprawie, mając nadzieję na rozejrzenie się wokół siebie przez działaczy 
na różnych szczeblach i zwrócenie uwagi czy w ich otoczeniu nie ma 
takich właśnie działaczy.
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Szymon Bijak

Przyroda i jej ochrona w odznakach krajoznaw-
czych PTTK

Przyroda coraz częściej staje się głównym motywem upra-
wiania turystyki. Poznanie przyrodniczych walorów i atrakcji turystycz-
nych jest obowiązkowym elementem programów wycieczek zarówno 
zbiorowych, jak i indywidualnych. Odznaki krajoznawcze PTTK mogą 
stanowić próbę podpowiedzi i wskazania tych miejsc, które warto od-
wiedzić i poznać.

Odznakę można uznać za materialny atrybut uprawiania turysty-
ki i krajoznawstwa, miernik kwalifikacji i doświadczenia turysty. Odzna-
ki uważane są również za doskonałe źródło aktywizacji i zwiększania 
uczestnictwa społeczeństwa, szczególnie zaś młodzieży, w turystyce. 
Mogą służyć także jako element budowania patriotyzmu lokalnego lub 
stanowić dodatkowe, atrakcyjne narzędzie pracy dla nauczycieli czy in-
struktorów harcerskich (Jabłoński 2003, Lewandowski 2009). Ustano-
wienie odznaki sprowadza się przede wszystkim do opracowania regula-
minu i przygotowania wizerunku graficznego (tzw. „blachy”). Konopacki 
(2001) podkreśla, że regulaminy poszczególnych odznak tworzone są 
z myślą, by objąć swym zasięgiem możliwie szeroki krąg odbiorców, 
zachęcać do poszerzania wiedzy i umiejętności przez zdobywanie co-
raz to wyższych stopni oraz kształtować, już od młodości, świadomego 
turystę i krajoznawcę. Warto dodać, że znaki graficzne wielu odznak 
można uznać za arcydzieła sztuki medalierskiej (Lewandowski 2008).

Odznaki turystyczne pojawiły się w latach 30. XX. wieku. W roku 
1932 Polski Związek Narciarski ustanowił Odznakę Górską, a w 1935 
roku w Polskim Towarzystwie Tatrzańskim powołano Górską Odznakę 
Turystyczną – dziś najpopularniejszą z odznak turystyki kwalifikowanej 
(Górska... 2008). PTTK zaadaptowało tę ideę i stworzyło własny sys-
tem odznak turystyczno-krajoznawczych, który obecnie obejmuje całe 
spektrum turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa. Według sprawoz-
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dawczości Zarządu Głównego PTTK liczba zdobytych odznak kształtuje 
się obecnie na poziomie około 40 tysięcy rocznie. Pierwsza polska od-
znaka krajoznawcza – „Odznaka Turystyczna Ziem Zachodnich” – po-
wstała w 1959 roku. Najstarszą odznaką, którą można nadal zdobywać, 
jest „Miłośnik Roztocza”, ustanowiony przez Odział PTTK w Zamościu 
w 1965 roku. W historii odznak krajoznawczych można wyróżnić dwa 
okresy. Do roku 1999 pieczę nad uchwalaniem regulaminów trzymały 
Zarząd Główny i Komisja Krajoznawcza PTTK. Po tym czasie jednostki 
organizacyjne Towarzystwa uzyskały swobodę w ustanawianiu odznak 
krajoznawczych, co zaowocowało znacznym wzrostem nowych propo-
zycji (Lewandowski 2008). Do roku 1999 ustanawiano średnio około  
5 odznak rocznie. W ostatnim dziesięcioleciu, w jednym roku, przybywa 
przeciętnie ponad 15 nowych. Rekordowy był rok 2008, kiedy to usta-
nowiono 34 odznaki. Szczególnie aktywny jest w tym względzie Oddział 
Wojskowy w Chełmie.

Przemiany społeczno-polityczne występujące na ziemiach pol-
skich pod koniec XIX i na początku XX wieku doprowadziły do powsta-
nia organizacji społecznych, których zainteresowania obejmowały tak-
że środowisko przyrodnicze, jego poznanie i ochronę. Zarówno Polskie 
Towarzystwo Tatrzańskie (PTT), jak i Polskie Towarzystwo Krajoznaw-
cze (PTK) umieściły w swoich dokumentach statutowych i programo-
wych liczne odwołania do przyrody (Gotowt-Jeziorska 2006, Kuśmierek 
2008). Przejawami realizacji postawionych sobie celów było powołanie 
przez te towarzystwa stosownych jednostek organizacyjnych oraz sze-
reg działań i akcji bezpośrednich. Od 1908 roku istniała w PTK Komisja 
Ochrony Osobliwości Przyrody, a w 1911 roku w PTT powołano Komisję 
Ochrony Tatr. Dzięki staraniom PTT m.in. powstało wiele rezerwatów 
przyrody w Karpatach. Z kolei członkami PTK byli wybitni twórcy mię-
dzywojennej ochrony przyrody w Polsce – Władysław Szafer, Roman 
Kobendza czy Stefan Jarosz (Gotowt-Jeziorska 2006). Przyroda i jej 
wzajemne relacje z turystyką były stale obecne na łamach czasopism 
wydawanych przez PTT („Pamiętniki Towarzystwa Tarzańskiego”, „Wier-
chy”) i PTK („Roczniki PTK”, „Ziemia”) (Lewan 2004, Kuśmierek 2008).

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, powstając 
w 1950 roku z połączenia PTK i PTT, stało się spadkobiercą i konty-
nuatorem idei, dorobku oraz doświadczenia tych organizacji, także w 
zakresie poznawania i ochrony ojczystej przyrody. Odniesienia do śro-
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dowiska przyrodniczego znalazły miejsce w zapisach statutowych oraz 
dokumentach powstałych w toku działalności Towarzystwa (Kuśmierek 
2008). Zagadnienia związane z przyrodą i jej ochroną były porusza-
ne także na Kongresach Krajoznawstwa Polskiego. Popularyzacji tej 
tematyki służą różne akcje i projekty prowadzone przez Towarzystwo 
– np. „Turystyka a środowisko przyrodnicze”, „Zielone Płuca Polski” czy 
„2008 – Rok Przyrody w PTTK” lub „Przyroda uczy najpiękniej” (Ku-
śmierek 2008, Rezolucja... 2009). Do realizacji zapisanej w celach sta-
tutowych edukacji przyrodniczej i popularyzacji ochrony przyrody powo-
łano Komisję Ochrony Przyrody Zarządu Głównego PTTK. Działa ona 
przez swoje odpowiedniki terenowe oraz członków kadry programowej 
Towarzystwa, czyli Instruktorów Ochrony Przyrody i Opiekunów Przyro-
dy PTTK (Szafrański 2008). 

Jednym z elementów, który może wspierać poznanie walorów  
i atrakcji turystycznych Polski są odznaki turystyki kwalifikowanej  
i krajoznawcze PTTK. Wśród celów ich ustanowienia, szczególnie  
w przypadku odznak krajoznawczych, często pojawiają się elementy 
związane ze środowiskiem naturalnym i jego ochroną. Poznawanie przy-
rody, jej walorów oraz sposobów i form ochrony dość często jest zawarte  
w celach ustanowienia odznaki krajoznawczej. Istnieje jednak tylko kilka-
naście odznak, które ten temat podejmują jako myśl przewodnią (tab. 1). 

Najstarszą przyrodnicza odznaką krajoznawczą PTTK jest od-
znaka „Przyjaciel Naturalnego Środowiska” ustanowiona przez Oddział 
Kraków-Nowa Huta Miasto w roku 1976 roku. Jej zdobywanie polega 
na odwiedzeniu i poznaniu parków narodowych i krajobrazowych, re-
zerwatów przyrody, obszarów NATURA 2000, leśnych kompleksów 
promocyjnych, stanowisk dokumentacyjnych, muzeów przyrodniczych 
i innych form ochrony przyrody. Podobny zakres obiektów, które nale-
ży zwiedzić, umieszczono w regulaminie odznaki „Turysta Przyrodnik”. 
Została ona ustanowiona w roku 1979 przez Komisję Ochrony Przyrody 
Zarządu Głównego PTTK. Jej ogólnopolski charakter i promocja spra-
wiły, że jest to najpopularniejsza przyrodnicza odznaka krajoznawcza. 
Przeciętnie zdobywa ją około 2–3 tysięcy osób rocznie (ryc. 1). W 2008 
roku, w ramach „Roku Przyrody w PTTK”, ustanowiono Jubileuszową 
Odznakę „Turysta Przyrodnik”. Aby ją zdobyć należało wypełnić normę 
na najniższy stopień odznaki „Turysta Przyrodnik”. Warunek ten spełniły 
2424 osoby.
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Znaczący wzrost liczby przyrodniczych odznak krajoznawczych 
nastąpił w ostatnich latach. Szczególnie dużo odznak ustanowiono  
w roku 2008, który Zarząd Główny ogłosił „Rokiem Przyrody w PTTK”. 
Wprowadzono wówczas 10 odznak (tab. 1). Najaktywniejszymi twór-
cami nowych regulaminów są odziały Wojskowy w Chełmie i Wolski  
w Warszawie. Potencjał tej formy promocji zauważyły również instytucje 
niezwiązane z PTTK. Własną odznakę ustanowił Dyrektor Zespołu Par-
ków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, a Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych w Radomiu wsparła powstanie odznaki „Miłośnik 
Puszczy Kozienickiej”. 

Nowo tworzone regulaminy objęły swym zasięgiem poznanie 
walorów przyrodniczych i kulturowych parków narodowych („Znam Par-
ki Narodowe”) i krajobrazowych („Miłośnik Parków Krajobrazowych Ma-
zowsza”, „Szlakiem Parków Krajobrazowych”, „Przyjaciel Parków Kra-
jobrazowych”, „Poznaj Parki Krajobrazowe w Polsce”). Z kolei Oddział 
Wojskowy w Chełmie propaguje swoją odznaką poznawanie pomników 
przyrody w powiecie chełmskim. Do uprawiania turystyki kwalifikowanej 
i zapoznania się z walorami przyrodniczymi puszcz Kozienickiej, Kny-
szyńskiej i Świętokrzyskiej zachęcają odznaki ustanowione w Radomiu, 
Białymstoku i Skarżysku-Kamiennej. W regulaminach tych odznak za-
warte są wymogi odwiedzin w rezerwatach przyrody czy muzeach przy-
rodniczych, przebycia ścieżek edukacyjnych lub poznania pomników 
przyrody znajdujących się na terenie tych kompleksów leśnych. Cie-
kawą propozycją są odznaki ustanowione przez oddziały Międzyuczel-
niany w Warszawie („Odznaka Turystyki Jaskiniowej”) i Świętokrzyski  
w Kielcach („Turysta Geolog”). Propagują one poznanie świata przyrody 
podziemnej przez odwiedziny w jaskiniach, kamieniołomach i rezerwa-
tach geologicznych. Dodatkowo szczególną uwagę zwracają na bez-
pieczeństwo uprawiania turystyki speleologicznej. Istnieje także grupa 
odznak, dzięki którym można zapoznać się z przyrodą przekształco-
ną przez człowieka. Regulaminy przygotowane przez oddziały Wolski  
w Warszawie, Wojskowy w Chełmie i Powiatu Żarskiego w Żarach prze-
widują odwiedziny w ogrodach botanicznych i zoologicznych oraz po-
znanie parków i ogrodów powstałych przy rezydencjach. 

Propagowanie poznawania walorów środowiska naturalnego 
naszego kraju stanowi ważny element działalności programowej PTTK, 
który jest realizowany między innymi przez odznaki krajoznawcze. Ist-
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niejące odznaki przyrodnicze pozwalają na szerokie zapoznanie się  
z różnymi formami ochrony przyrody oraz z najcenniejszymi atrakcjami 
przyrodniczymi Polski. Popularność tych odznak, szczególnie „Turysty 
Przyrodnika”, pozwala sądzić, że może to być dobry element eduka-
cji przyrodniczej, którego wykorzystanie powinno się wspierać w celu 
zwiększania świadomości ekologicznej społeczeństwa. Mogą one rów-
nież stać się produktami promocyjnymi parków narodowych lub krajo-
brazowych, reklamując ekoturystykę w poszczególnych instytucjach. 
Bogata oferta przyrodniczych odznak krajoznawczych PTTK umożliwia 
realizację tych postulatów zarówno w płaszczyźnie ogólnej, na pozio-
mie krajowym, jak i w obrębie regionu czy też bezpośredniej okolicy.
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Ryc. 1. Liczba odznak „Turysta Przyrodnik” zdobytych w latach 
1998–2008. Ciemny słupek oznacza Jubileuszową Odznakę „Turysta 
Przyrodnik” ustanowioną z okazji „Roku Przyrody w PTTK” (na podsta-
wie sprawozdań Zarządu Głównego PTTK)
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L.p. Nazwa odznaki
Rok 

ustanowienia
Jednostka 

ustanowiająca

1 Przyjaciel Naturalnego 
Środowiska 1976 O/Kraków-Nowa 

Huta Miasto

2 Turysta Przyrodnik 1979/2008*
Komisja Ochrony 
Przyrody ZG 
PTTK

3 Miłośnik Puszczy 
Kozienickiej 2005 O/Miejski 

w Radomiu

4 Turysta Geolog 2005 O/Świętokrzyski 
w Kielcach

5 Znam Parki Narodowe 2006 O/Wolski 
w Warszawie

6 Przyjaciel Parków 
Krajobrazowych 2006

Dyrektor 
Zespołu Parków 
Krajobrazowych 
Województwa 
Śląskiego 

7 Turysta Przyrodnik Doliny 
Małej Panwi 2007 O/”Huta Andrzej” 

w Zawadzkiem

8 Miłośnik Parków 
Krajobrazowych Mazowsza 2007 O/Wolski 

w Warszawie

9 Szlakiem Parków 
Krajobrazowych 2007

O/przy Klubie 
Pomorskiego 
Okręgu 
Wojskowego

10 Miłośnik Puszczy 
Knyszyńskiej 2007 O/Regionalny 

w Białymstoku

11 Odznaka Turystyki 
Jaskiniowej 2007

O/Między- 
uczelniany 
w Warszawie

12 Poznaj Parki Krajobrazowe 
w Polsce 2008 O/Wojskowy 

w Chełmie

Tabela. 1. Odznaki krajoznawcze PTTK propagujące poznawa-
nie i ochronę przyrody
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13
Szlakiem Pomników 
Przyrody Powiatu 
Chełmskiego

2008 O/Wojskowy  
w Chełmie

14 Miłośnik Puszczy 
Świętokrzyskiej 2008

O/Miejski  
w Skarżysku-
Kamiennej

15 Poznaj Osobliwości 
Przyrody w Polsce 2008 O/Wojskowy  

w Chełmie

16 Skarby Przyrody między 
Wisłą a Bugiem 2008 O/Wojskowy 

w Chełmie

17
Miłośnik Ogrodów 
Botanicznych, Arboretów
i Palmiarni 

2008 O/Wolski 
w Warszawie

18 Miłośnik Ogrodów 
Zoologicznych 2008 O/Wolski 

w Warszawie

19 Miłośnik Parków i Ogrodów 2008
O/Powiatu 
Żarskiego 
w Żarach

20
Szlakiem Parków 
Podworskich Powiatu 
Chełmskiego

2008 O/Wojskowy 
w Chełmie

*Jubileuszowa Odznaka „Turysta Przyrodnik” ustanowiona  
z okazji „Roku Przyrody w PTTK”
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Krzysztof Tęcza

Pożegnanie Andrzeja Scheera

W sobotę 22 maja 2010 roku na cmentarzu w Świdnicy 
pożegnaliśmy naszego Kolegę Andrzeja Scheera, założyciela i jedyne-
go prezesa Ogólnopolskiego Klubu Badaczy i Miłośników Krzyży Pokut-
nych i Rzeźb Przydrożnych, Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa.

Pamiętam doskonale ten słoneczny dzień 1986 roku, kiedy to 
spotkaliśmy się na „I Biesiadzie Pokutnej”. Wydawało się wtedy wielu 
uczestnikom, że będzie to tylko zwykła impreza, ot taka ciekawostka.  
A okazało się, że wszystko było jak najbardziej poważne. Już wtedy 
było widać, iż Andrzej daleki jest od żartów. Ponieważ spotykałem Go 
już wcześniej na różnych prelekcjach i pogadankach, z jakimi objeżdżał 
cały Dolny Śląsk, wiedziałem jaką dysponuje wiedzą o tych niepopu-
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larnych i nieznanych wówczas obiektach jakimi były krzyże pokutne. 
Ta pierwsza biesiada w Świdnicy ukazała wszystkim jej uczestnikom 
możliwości poznawania czegoś nowego. Zobaczyliśmy wówczas że 
sami możemy brać udział nie tylko w wycieczkach ale także w tworzeniu 
„życia” nowej organizacji. A gdy wieść się rozeszła jak fajnie było, to na 
następne biesiady chętnych przybywało coraz więcej. W okresie swo-
jej świetności Bractwo liczyło kilkuset członków. Przyjeżdżali ludzie nie 
tylko z Polski, ale i z dalszych stron świata. Aby jednak nikt nie myślał 
że „Biesiada Pokutna” to taka rozrywkowa impreza, muszę powiedzieć, 
że każda, ale to każda z biesiad miała tak bogaty program, że aby 
zobaczyć wszystko co sobie założyliśmy trzeba dobrze było się sprę-
żać i trzymać wyznaczonego programu. Dzięki temu jednak w krótkim 
czasie członkowie Bractwa, a trzeba wiedzieć, że przyjeżdżały tu całe 
rodziny, poznały większość z kilkuset zachowanych krzyży pokutnych. 
Dlatego też rozszerzono poznawanie na inne obiekty. Były to wszel-
kiego typu rzeźby i figury przydrożne. Obejrzeliśmy ich chyba tysiące. 
Wiele z nich zostało naprawionych przez członków Bractwa. Przy wielu 
uporządkowano otoczenie. Ale także w trakcie istnienia Klubu odkryto 
wiele nowych obiektów. By prace te czy odkrycia nie poszły na marne 
w ramach Klubu wydawano różne publikacje. W sumie ukazało ich się 
ich kilkaset. 

 Wieczorami po całym dniu wrażeń zawsze spotykaliśmy się 
aby pogadać, wysłuchać prelekcji a później już w mniejszych grupkach 
dyskutować, nieraz zażarcie na interesujące nas tematy. A żeby nie 
było monotonii spotykało nas mnóstwo niespodzianek. A to autobus się 
zepsuł, a to nie dojechał, czy zaklinował się pod wiaduktem. Trafiało 
się też w strefie przygranicznej że niektórych z uczestników biesiad za-
mykano do wyjaśnienia za naruszenie granicy państwowej. Przytrafiały 
się nam momenty smutne, jak i też wesołe. Ale trzeba to dobitnie po-
wiedzieć: Aby te wszystkie imprezy odbywały się gładko wymagało to 
wykonania olbrzymiej pracy przygotowawczej. Większość ludzi nie wie 
nic o tym. Ja mogłem doświadczyć tego na własnej skórze. Gdy Andrzej 
organizował pierwszą biesiadę „międzynarodową” przez kilka dni noco-
wał u mnie w Zgorzelcu. A z samego rana wyruszaliśmy „maluszkiem” 
na objazdy tras. Te nasze objazdy trwały całe dnie i praktycznie koń-
czyliśmy je dopiero wtedy jak było już tak ciemno że nic nie można było 
sprawdzić. Tak więc była to praca ponad siły przeciętnego człowieka,  
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a przecież Andrzej musiał jeszcze w domu przetrawić zebrane przez nas 
wiadomości i odpowiednio je opracować. A jeszcze pozałatwiać spra-
wy transportowe, noclegowe, czy żywieniowe. Przygotować publikacje  
i inne materiały potrzebne uczestnikom. Myślę że przeciętny organiza-
tor podobnych imprez dałby sobie dawno spokój, a Andrzej zorganizo-
wał nam kilkadziesiąt pięknych Biesiad Pokutnych. I to jest piękne. To 
jest to co zapamiętamy. A jakim był Andrzej człowiekiem niech każdy 
odpowie sobie sam, we własnym sumieniu. Ja nie będę tego nawet 
próbował. Myślę że moje zdanie na ten temat jest zawarte w tych kil-
ku słowach pożegnania, które wypowiedziałem nad grobem Andrzeja,  
a które pozwolę sobie tutaj przytoczyć. 

 Andrzeju, odszedłeś już od nas!

Odszedłeś niespodziewanie. Tak niespodziewanie, że nie mo-
żemy w to uwierzyć. Ale, niestety tak to już jest na tym naszym świecie 
urządzone, że Pan nasz powołuje do siebie w pierwszej kolejności ludzi 
dobrych, ludzi pracowitych, ludzi dających, a nie biorących. A takim wła-
śnie byłeś człowiekiem, Andrzeju. Byłeś prawdziwym pasjonatą. Twoje 
zaangażowanie w to co robiłeś było niewyobrażalne. Wszystko robiłeś 
do końca. Nic nie pozostawiałeś przypadkowi. A to wszystko robiłeś 
przecież głównie dla nas. To Twojej pracy i pasji zawdzięczamy tyle 
nowego. To dzięki organizowanym przez Ciebie „Biesiadom Pokutnym”” 
mogliśmy spotykać się i wciąż poznawać, wciąż dyskutować. To dzięki 
twojej, Andrzeju, postawie i Twoim działaniom, wśród niektórych z nas 
pojawił się zalążek pasji podobnej Twojej.

Teraz, Andrzeju, gdy jesteś już w domu Ojca, w tak zwanym 
lepszym świecie, świecie w którym zaznasz spokoju, ciszy i ukojenia.  
W świecie, w którym nie sięgnie Cię już żadne złe słowo, patrzysz na 
nas z góry i pewnie cieszy Cię widok tylu zgromadzonych tu ludzi. Przy-
jaciół i znajomych, koleżanek i kolegów, którzy przyszli Cię pożegnać. 
Ale zapewne smuci Cię widok pogrążonej w żalu rodziny. Bo, wiem to 
doskonale, praca dla innych była Twoją pasją, ale najważniejsza dla 
Ciebie, drogi Andrzeju, była Twoja kochająca Cię rodzina. Twoja żona 
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Iwona, Twoje dzieci i ostatnio Twoje wnuki. Miałeś bowiem to szczęście, 
że zostałeś dziadkiem. I właśnie dlatego, Andrzeju, patrz tam z góry  
i bacz by nic złego im się nie działo. 

My natomiast, tu na ziemi zadbamy o to by pamięć o Twojej 
pracy, o tym czego dokonałeś nie zanikła. Bo przecież wszyscy, czy 
chcemy czy nie, podążamy tą samą ścieżką co Ty. I prędzej czy później 
spotkamy się z Tobą. Dlatego dbać będziemy o to byśmy mogli stanąć, 
jak Ty stanąłeś, przed Ojcem naszym, i byśmy mogli odważnie spojrzeć 
Ci w oczy i powiedzieć: Witaj Andrzeju.

A teraz, drogi Andrzeju, Śpij spokojnie, nie zapomnimy o Tobie. 
Śpij spokojnie…

Witold Kliza

Kopce Grunwaldzkie w Polsce 
2. Kopiec Grunwaldzki na Wężowej Górze w Nie-
połomicach – pow. wielicki woj. małopolskie

Kopiec Grunwaldzki w Niepołomicach jest jednym z pięciu, 
którymi społeczeństwo polskie uczciło zwycięstwo nad armią zakonu 
krzyżackiego z 15 lipca 1410 r. Kopce grunwaldzkie uroczyście wzno-
szono w rocznice bitwy, tzn. w roku 1910,1915, 1960. 

Kopiec w Niepołomicach powstał w atmosferze przygotowań 
do uroczystości w Krakowie z okazji pięćsetlecia zwycięstwa i radości  
z budowy pomnika Grunwaldzkiego na Placu Matejki, wzmożonej jesz-
cze faktem odbycia na krakowskich Błoniach rewii członków Polskiego 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

Grupą inicjującą budowę kopca w Niepołomicach byli członko-
wie „Sokoła” oraz innych organizacji. Na zebraniu, które odbyło się 27 
lutego 1910 r. w zamku królewskim, wybrano Komitet Honorowy Sy-
pania Kopca Grunwaldzkiego w składzie: Andrzej Madejski jako prze-
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wodniczący oraz Edward Doruchowski, ks. Piotr Graczyński, Maciej 
Jarzyna (dyrektor szkoły ludowej), Jakub Kluzek (urzędnik), Aleksander 
Królikowski (kupiec), Władysław Kowalski (inżynier), Franciszek Lew-
kowicz (nauczyciel), Marcin Mleko (z-ca naczelnika gminy), Mieczy-
sław Reichenburg (aptekarz i prezes „Sokoła”), Franciszek Wojtowicz 
(urzędnik), Franciszek Wimmer (dyr. fabryki) i Franciszek Zięba (miesz-
czanin).

Komitet uchwalił, że zamiast odnawiać Kopiec Pamięci Dzieci 
Wrzesińskich wybuduje się na jego miejscu nowy, duży, zbliżony do 
legendarnych kopców krakowskich. Budowniczym przeświecały dwie 
intencje: upamiętnienia bitwy pod Grunwaldem i wymarszu Władysława 
Jagiełły ze zdobycznymi sztandarami do Krakowa.

Uroczystość rozpoczęcia sypania kopca odbyła się 3 marca 
1920 r. wieczorem. Prace uprzyjemniała orkiestra straży ogniowej pod 
batutą Antoniego Siwka, która później w kolejnych latach nieodmiennie 
towarzyszyła budowniczym kopca.

Początkowo planowano, że kopiec będzie miał wysokość 6m, 
ale w maju tegoż roku zmieniono projekt i zdecydowano, że sięgnie on 
14 m. Podczas budowy kopca stały i fachowy dozór techniczny pełnili 
członkowie „Sokoła”. Prace odbywały się głównie w niedziele i święta, 
oczywiście za aprobatą księdza proboszcza. Komitet honorowy groma-
dził środki finansowe, przekazywane przez ludzi ze wszystkich warstw 
społecznych. Wiadomości o budowie kopca docierały do całego kraju, 
a do Niepołomic zjeżdżali pracować przy jego wznoszeniu uczestnicy 
licznych wycieczek nie tylko z Galicji, ale z Górnego Śląska, Wielko-
polski, Królestwa Polskiego oraz Ukrainy i Litwy. W Krakowie organizo-
wane były niedzielne wyjazdy ochotników do budowy kopca, a „Straż 
Polska” i lokalne gazety w każdym tygodniu skutecznie zachęcały do 
czynu. Przybywający składali w kopcu symboliczną cząstkę ziemi z róż-
nych pobojowisk i mogił bohaterów.

Udział w budowie miała również Polonia z Ameryki, która w 500. 
rocznicę bitwy pod Grunwaldem przywiozła 500 woreczków ziemi z gro-
bów rodaków z USA. Po pierwszych dwóch latach tempo budowy zma-
lało, ale trwała ona nieustannie do roku 1915. Przez ponad cztery lata 
rzesze Polaków z różnych stron pracowały przy budowie kopca, który 
stawał się symbolem jedności rozdartego zaborami kraju.
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Uroczystości odsłonięcia i poświęcenia kopca w 1915 r. odbyły 
się nader skromnie, gdyż trwała już wojna. W tych okolicznościach po-
stawiono tylko skromny obelisk.

Dwa kopce w Niepołomicach – Pamięci Dzieci Września i Grun-
waldzki oddziaływały na świadomość Polaków.

W czasie II wojny światowej Niemcy urządzili na kopcu punkt 
pomiarowo-geodezyjny i być może dzięki temu nie został on zburzony.

Kopiec Grunwaldzki W Niepołomicach, mający wysokość 14 m. 
oraz średnicę podstawy 30 m, jest położony 1,5 km na zachód od rynku, 
w części gminy nazywanej Wężową Górą i wznosi się 214 m n.p.m. Ob-
szerny teren przylegający doń jest ogrodzony i oznakowany. Wierzcho-
łek kopca zdobi trzymetrowy obelisk z piaskowca, na którym widnieje 
napis: 1410 GRUNWALD 1910. 

W 1960 r. na pomniku położono marmurową tablicę z napi-
sem:1410 – 1960 W 550 ROCZNICĘ BITWY POD GRUNWALDEM 
SPOŁECZEŃSTWO NIEPOŁOMIC.

W 1992 r. osadzono jeszcze jedną spiżową tablicę z płaskorzeź-
bą orła zrywającego się do lotu oraz inskrypcję: W 90 ROCZNICĘ PO-
WSTANIA TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO SOKÓŁ W NIEPO-
ŁOMICACH. 1902 ROK ZAŁOŻENIA, 1992 REAKTYWOWANIA.

Kopiec Grunwaldzki jest bardzo starannie utrzymany, chętnie 
odwiedzany przez miejscowych oraz przyjezdnych, a na przylegającym 
do niego terenie odbywają się obchody rocznic i świąt narodowych.

Do naszych czasów zachowała się księga pamiątkowa sypania 
kopca. Jest ona zniszczona, gdyż okres okupacji przeleżała zakopana 
w ziemi, ale możemy w niej odczytać wiele wpisów, czasem w formie 
wierszy, świadczących o prawdziwym patriotyzmie.

Kopiec Grunwaldzki, jak już wspomniałem, wznosi się na poło-
żonej na zachód od centrum miasteczka Wężowej Górze. Opowieść 
głosi, że znajduje się pod nią wyjście z tunelu rozpoczynającego się w 
podziemiach niepołomickiego zamku. Wybór miejsca na usytuowanie 
najpierw Kopca Pamięci Dzieci Wrzesińskich, a później, tamże, kopca 
Grunwaldzkiego nie był przypadkowy. Najważniejsze historyczne wyda-
rzenie na Wężowej Górze w Niepołomicach miało miejsce w 1411 r. Po 
pogromie wojsk krzyżackich pod Grunwaldem zgrupowane zostały tutaj 
zwycięskie chorągwie polskie, a Władysław Jagiełło miał podobno do-
konać ich przeglądu przed uroczystym wejściem do Krakowa. Opis tego 
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wydarzenia przekazał Jan Długosz w swych Dziejach Polski, pisząc: 
„Władysław Jagiełło, powracając z wielkiej wojny z zakonem krzyżac-
kim do Krakowa, najpierw zajechał do Niepołomic, skąd po 15 dniach, 
w dniu św. Katarzyny ruszył do Krakowa w dużym orszaku dostojników 
i rycerzy niosących rozwinięte chorągwie w wielkiej bitwie pod Grunwal-
dem zdobyte”.

51 chorągwi uroczyście złożono w świątyni na zamku wawelskim 
przed konfesją świętego Stanisława, patrona Polski, jako dziękczynie-
nie za wiktorię. Zawisły one następnie obok sztandarów krzyżackich 
zdobytych w bitwie pod Płowcami w 1331 r.

Kopiec Grunwaldzki w Niepołomicach jest miejscem pamięci na-
rodowej.

Krzysztof Tęcza

Oddziałowe Komisje Krajoznawcze PTTK

Na poprzednich zebraniach KK ustaliliśmy, że dobrze by-
łoby sprawdzić,czy przy oddziałach działają KK. Podzieliliśmy zatem 
Polskę na cztery części, tak by wiadomości przepływały sprawnie. Każ-
dy z członków komisji przystąpił z zapałem do zdobywania informacji. 
Wysłaliśmy po kilkadziesiąt zapytań z prośbą o odpowiedź na proste 
pytanie: Czy przy oddziale działa KK, samodzielnie lub w połączeniu 
z inną. Przez kilka miesięcy niewiele się dowiedzieliśmy. Okazało się 
bowiem, że napisanie kilku słów i wysłanie ich przez Internet jest pra-
cą albo przekraczającą siły niektórych działaczy, albo uważaną przez 
nich za zbyteczną. Koleżanka Alicja otrzymała tylko sześć odpowiedzi. 
Kolega Szymon był szczęściarzem. Otrzymał prawie dwa razy tyle od-
powiedzi, choć spodziewał się ich dużo więcej. Na 11 przysłanych in-
formacji dwie były negatywne. W dziewięciu przypadkach okazało się, 
że przy oddziałach działają komisje. Przeważnie w bardzo okrojonym 
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składzie. Ale są też takie, w skład których wchodzi nawet 12 czy 15 
osób. Oczywiście nie wszystkie one są IK, ale jest nadzieja, że osoby 
nieposiadające uprawnień zechcą je zdobyć. Znalazła się komisja gdzie 
prowadzący ją także nie jest IK. To dobrze, bo lepiej gdy ktoś zajmuje 
się krajoznawstwem, mimo nie posiadania uprawnień IK, niż gdyby po 
prostu nie było takiego ciała. 

Co do części Polski zarezerwowanej dla mnie, muszę powie-
dzieć, że początkowo myślałem, iż odpowiedzi będą spływały lawinowo. 
Znam bowiem swój teren i wiem jak wielu krajoznawców na nim pra-
cuje. Niestety, na wysłanych ponad 80 zapytań otrzymałem dokładnie 
9 odpowiedzi, czyli 11%. Czy to jest dobry wynik czy zły? Trudno po-
wiedzieć. Aż 5 odpowiedzi było negatywnych. Tylko cztery potwierdzały 
fakt istnienia przy oddziale KK. Muszę jednak podkreślić, że odpowiedzi 
te były bardzo wyczerpujące, zajmujące po kilka stron informacji. 

Gdyby ktoś niezorientowany w temacie przejrzał te dane powie-
działby: Ludzie przecież wy wcale nie działacie, was po prostu nie ma. 
Myliłby się jednak tak stwierdzając. Jestem pewien, bo przecież znamy 
wielu aktywnych krajoznawców, że oni działają. Niestety nie wiem tylko 
dlaczego nie chcą pochwalić się tą działalnością przed innymi. Czy nie 
mają czasu na "bzdurne" ich zdaniem ankiety, czy po prostu zapyta-
nia te nie trafiły do właściwych osób. Myślę, że chyba to drugie. Każdy 
z nas mógłby przecież jednym tchem wymienić nazwiska wielu krajo-
znawców, dzięki którym coś się dzieje. Bo to właśnie oni są podstawą 
przy organizowaniu wielu zadań. Może tylko nie zdają sobie w pełni 
sprawy jak ważną odgrywają rolę w pracach naszego Towarzystwa. 
Dlatego prosimy Was, nie wstydźcie się upubliczniać swoich działań. 
My naprawdę jesteśmy bardzo ciekawi waszej działalności. Zwłaszcza, 
że z tych kilku obszernych odpowiedzi wyłania się obraz przeciętne-
go działacza krajoznawczego jako człowieka w pełni zaangażowanego  
w swoją pracę. A także człowieka nieograniczającego się do ciasnych 
ram narzuconych jemu przez otoczenie. Podajecie tu, koleżanki i ko-
ledzy, jakie macie jeszcze uprawnienia dodatkowe; podajecie jakie 
zdobywacie (prywatnie) odznaki, przede wszystkim krajoznawcze. I za-
uważyłem, że niektórzy z was mogą poszczycić się zdobyciem nowej 
OKP z szafirem. A przecież nie jest to wcale takie łatwe. Ale takie wła-
śnie postawy powodują lepsze postrzeganie KRAJOZNAWSTWA przez 
zwykłych turystów. Taka postawa jest godna naśladowania. I dlatego 
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proszę Was, gdy macie się czym pochwalić czyńcie to. Niech wszyscy 
widzą Waszą pracę, tak by mogli próbować Was naśladować. Ku po-
żytkowi ogółu.

Informacje Komisji Krajoznawczej

W dniu 06 lutego 2010 roku, na I zebraniu Komisji Krajoznawczej 
ZG PTTK w Warszawie, dokonano mianowań kolejnych instruktorów. 

Nominację na Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa otrzy-
mał:

1. Stanisław Gębski  Gdańsk-Oliwa nr. leg. 151/Z/10

W dniu 13 maja 2010 roku, na II zebraniu Komisji Krajoznawczej 
w Gdańsku, dokonano mianowań na Instruktorów Krajoznawstwa.

Nominacje na Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa otrzy-
mali:

1. Antoni Paszkiewicz Chełm  nr. leg. 155/Z/10
2. Andrzej Kasprzyk  Biała Podlaska nr. leg. 156/Z/10
3. Witold Kliza  Chełm  nr. leg. 157/Z/10

Nominacje na Instruktora Krajoznawstwa Polski otrzymali:
1. Halina Byczek-Krasucka Lublin  nr. leg. 587/P/10
2. Marian Tomaszewski Elbląg  nr. leg. 588/P/10
3. Andrzej Kotliński  Elbląg  nr. leg. 589/P/10
4. Zdzisław Jerzy Stec Szczecin nr. leg. 590/P/10

GRATULUJEMY
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Krzysztof Tęcza

Bogatynia w okresie powojennym

 Gdy zaczęli napływać pierwsi osadnicy, tereny Bogatyni, 
Zatonia Trzcińca były zielone, a powietrze zdrowe i czyste. Niewiele 
wskazywało na to, iż niedawno skończyła się wojna. Jeszcze w niektó-
rych gospodarstwach mieszkały rodziny niemieckie, które nie zdążyły 
uciec przed linią frontu, ale już w roku 1947 reszta spakowała waliz-
ki i wyjechała za Nysę Łużycką. Ponieważ w większości zabudowania 
gospodarcze stały nietknięte, osadnicy nie mieli kłopotów z zagospo-
darowaniem się na nowym miejscu. Pierwsi mogli jeszcze wybierać 
gospodarstwa wyposażone w sprzęt rolniczy oraz domy całkowicie 
umeblowane. Stodoły załadowane były zbożem (nie wszystkie oczywi-
ście), a w piwnicach były zapasy ziemniaków i buraków. W wyborze po-
magał przybyłym sołtys. Kolejni osadnicy musieli brać to, czego jeszcze 
nie zajęli ich poprzednicy. Obok porządnych ludzi trafiali się również 
zwyczajni wandale i szabrownicy, dlatego nie zajęte gospodarstwa były 
początkowo okradane, a następnie niszczone do tego stopnia, że nie 
nadawały się już do zamieszkania.

Rolnicy zaczynali uprawiać pola. Potrzebna była żywność. Jed-
nak dużo większą chęć do pracy przejawiali robotnicy, głównie zatrud-
nieni w kopalni węgla brunatnego. Chociaż początkowo ludzie nie dbali 
o mienie mówiąc, że są tutaj przejściowo, że to wszystko niemieckie, 
to po kilku latach zmieniali swoje nastawienie. Zaowocowało to przede 
wszystkim rozwojem usług. Zaczęto myśleć nie tylko o pracy, ale rów-
nież o odpoczynku. Co sobotę i niedzielę urządzano huczne zabawy  
i potańcówki.

Pierwsi osadnicy przybywali transportami zbiorowymi z jednego 
określonego terenu. Ściągali oni później swoich krewnych i sąsiadów 
tworząc całe "rodzinne" osiedla. Ci z kresów osiedlali się głównie w Bo-
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gatyni nazwanej z tego powodu "Moskwą". Zatonie, gdzie zamieszkała 
grupka rodaków z Francji, określano "Paryżem", a Trzciniec z przybyły-
mi tu Polakami z terenów Niemiec - "Berlinem".

Najbardziej w tym czasie zadowolone były dzieci. Wszędzie po-
niewierały się duże ilości sanek, nart, lalek i innych zabawek, ale szu-
kały one jeszcze tzw. Mocnych wrażeń - chciały bawić się w żołnierzy, 
oczywiście używając do tego celu prawdziwej broni. Porzucona lub 
zakopana, nieraz z amunicją, była łatwą zdobyczą. W miarę stabilizo-
wania się życia wojsko coraz szybciej i sprawniej ujawniało i odbierało 
takie "zabawki".

Gdy wyjechali ostatni Niemcy, zaszła konieczność zapełnienia 
powstałej luki przy obsłudze restauracji, drobnych zakładów rzemieślni-
czych i małych fabryczek. Szukano odpowiednich ludzi wśród osadni-
ków. Nie zawsze wytypowany człowiek okazywał się odpowiedni, toteż 
dużo wspomnianych obiektów zostało bezpowrotnie zniszczonych.

Obecny teren Bogatyni obejmuje dawne wioski Trzciniec (Dolny 
i górny), Zatonie (wieś i kolonie), Turów i inne. Jeden z osadników, który 
opowiadał mi o swoim życiu po przyjeździe tutaj, mieszkał w Zatoniu,  
w budynku nr 319 wyburzonym w roku1980 dla potrzeb elektrowni. 
Obok stały jeszcze dwa inne domy. Ten jednak był wyjątkowy. Daw-
ny jego właściciel, major lotnictwa niemieckiego, miał również majątek  
w dzisiejszych Czechach. Tutaj gospodarowała jego córka. Ze wzglę-
du na obszar ziemi uprawnej potrzebni im byli ludzie do pracy. Mimo, 
iż byli to niejednokrotnie robotnicy przymusowi, trzeba było ich gdzieś 
zakwaterować oraz nakarmić. Duży murowany budynek o dachu dwu-
spadowym z okapem krytym dachówką, z dwoma kondygnacjami piw-
nic, mieścił szereg wygodnych pokoi, które udostępniono pracującym. 
Na portalu domu umieszczona była między dwoma lwami data 1889.  
Z tyłu stał mały pałacyk dla córki właściciela. W budynku dla robotni-
ków najemnych była stołówka i jadalnia. Oba pomieszczenia wyłożone 
kafelkami zawsze lśniły czystością. Do dnia rozbiórki lokatorom służyła 
dawna wędzarnia, magiel elektryczny, piekarnia, centralne ogrzewanie. 
Nie wszyscy mieli wówczas zegarki, dlatego tez na dachu zbudowa-
no małą wieżyczkę na dzwon, którego dźwięk oznajmiał porę posiłków. 
Wodę potrzebną w gospodarstwie pobierano za pomocą pompy ze 
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źródła, a zużytą odprowadzano dzięki założonej kanalizacji. Podwórze, 
aby ludzie nie tonęli w błocie, wyłożono kostką. Oprócz wymienionych 
obiektów zbudowano dużą stajnie, garaże na maszyny rolnicze oraz 
całkowicie zmechanizowaną stodołę z trzema betonowymi silosami 
(zachowanymi do dzisiaj). Silnik elektryczny napędzał taśmociąg łańcu-
chowy, za pomocą którego snopki rozkładano zarówno w poziomie jak 
i w pionie. Z dużego sadu (częściowo zachowanego) uzyskiwano mnó-
stwo śliwek, czereśni, gruszek. Istniała przechowalnia owoców – dwa 
betonowe pomieszczenia w ziemi. Właściciel gospodarstwa był na tyle 
bogaty, że musiał zabezpieczyć się przed złodziejami. Z tego powodu 
umieszczono tu aż 4 kasy pancerne: trzy w pokojach a największą przy 
stołówce. Po zburzeniu budynku okazało się, że ważyła ona 1,5 tony.

Pewnego dnia jeden z moich rozmówców, w latach 50-tych, 
sadził w ogrodzie krzaki agrestu. W pewnym momencie poczuł pod 
szpadlem coś twardego. Uderzył mocniej i wykopał przegniłą deskę. Po 
zdjęciu warstwy ziemi jego oczom ukazała się skrzynka zawierająca za-
stawę porcelanową – talerze, filiżanki, dzbanuszki, kubki, wazy – oraz 
kryształowe szklanki zdobione pięknym szlifem. Inny gospodarz znalazł 
podobną skrzynie ze srebrnymi sztućcami. Kilka lat po tym wydarzeniu 
w ścianie nieużywanej stajni zauważono świeżo wykuty kwadratowy 
otwór. Po dłuższych dociekaniach okazało się, iż była tam zamurowana 
skrzynka, prawdopodobnie z kosztownościami poprzednich właścicieli. 
Na strychu znaleziono wiele starych książek oraz fotografie rodzinne. 

----------------------------------------------------------------------------
Początkowo był tu piękny teren rekreacyjny. Grzyby rosły tuż 

przy zabudowaniach, w niewielkich brzozowych zagajnikach. Nawet ist-
niejąca po niemieckiej stronie elektrownia nie była zbytnio uciążliwa. Ta 
sielanka nie trwała jednak zbyt długo. Pod koniec lat 50-tych XX wieku 
zaczęto budowę elektrowni Turów, mającej zaspokoić rosnące zapo-
trzebowanie na energię elektryczna. Zburzono wówczas wiele budyn-
ków przeszkadzających w realizacji tego ambitnego założenia. Później 
burzono i takie domy, które nie przeszkadzały. Zatrudnienie znalazła tu-
taj większość mieszkańców. Początkowo zarabiali oni bardzo dobrze.

Ścisły związek z zarobkami miało życie prywatne budowniczych, 
głównie osób zamieszkałych w hotelach robotniczych w Sieniawce. 
O godzinie 22.00 nikt nie mógł wyjść na ulice, nie ryzykując pobicia. 
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Po każdej wypłacie miały miejsce bójki, często kończące się bardzo 
tragicznie. Był nawet wypadek obcięcia komuś uszu. Wkrótce do akcji 
wkroczyła milicja, która trochę ostudziła zapał krewkich osobników.

W miarę uruchamiania kolejnych bloków elektrowni obraz tej 
ziemi zmienił się nie do poznania. Coraz mniej było gospodarstw rolni-
czych, coraz więcej odpadów. Rosły hałdy, na których doświadczalnie 
sadzono drzewka owocowe i siano żyto. Mieszkańcy co roku oglądali 
czarny i brunatny śnieg. Mała kopalnia pracująca dla potrzeb elektrowni 
nie nadążała już z zaopatrzeniem jej w węgiel, toteż zaczęto budować 
kopalnię nr 2. Niestety, wiązało się to z koniecznością zdjęcia olbrzy-
miego nadkładu i przemieszczenia go w inne miejsce.

Zatonie dzieliło się na dwie części: kolonię sięgającą od obecnej 
szosy Bogatynia – Zgorzelec w stronę elektrowni Turów oraz wieś, od 
szosy w stronę przeciwną. W tej części stoi do dziś kościół katolicki, 
obecnie znajdujący się na końcu zabudowań, a wtedy w połowie wio-
ski. Niestety na dzien. dzisiejszy jest to już całkowita ruina. Strach tam 
wchodzić. W miejscu dawnych domów rozciąga się teraz hałda. Szosa 
Bogatynia-Zgorzelec to nowa, krótsza trasa komunikacyjna. Począt-
kowo stara droga przebiegała koło kościoła i dalej przez Działoszyn. 
Obecnie częściowo zasypana jest hałdą, a częściowo zalana wodą 
z utworzonego tutaj zbiornika wodnego. Zaraz za pocztą stał kościół 
ewangelicki, który miano restaurować. Mieszkańcy jednak nie chcieli 
tego i ładny gmach z wieżą rozebrano. Przy świątyni był mały cmen-
tarzyk, a obok kapliczka słupowa podobna do stojącej przy obecnej 
szosie prowadzącej do Zgorzelca. Wyposażenie kościoła częściowo 
zabrali mieszkańcy wioski. 

Przez wieś płynie niewielki strumyk, którego wody zasilały daw-
niej duży basen kąpielowy z trampoliną, rozbieralnia, prysznicami. Póź-
niej ulokowano w nim hodowlę karpia, by po paru latach zasypać go. 
Ludzie przychodzili tu nie tylko aby odpocząć i popływać, ale także do 
usytuowanej obok restauracji i Sali tanecznej, gdzie w każdą sobotę i 
niedzielę urządzano zabawy.

Istniało więcej lokali gastronomicznych. Niektóre budynki miesz-
czące je zachowały się, jednak wykorzystywane są już tylko jako obiekty 
mieszkalne. Przy obecnym przystanku PKS restauracja „Stara Polanka” 
zajmowała parter budynku. Na piętrze urządzano potańcówki. Czynna 
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od 8.00 do 21.00, przez cały tydzień była miejscem spotkań większości 
mieszkańców wioski, zwłaszcza gdy w latach 50-tych zlikwidowano tę 
przy basenie. Do tańca przygrywała orkiestra.

Obok kościoła i obok basenu działały dwie szkoły podstawowe. 
W jednej z nich uczniowie mieli do dyspozycji dużą scenę. Oprócz wy-
mienionych obiektów istniały jeszcze dwie piekarnie: jedna koło kąpie-
liska, druga za pocztą.

W Zatoniu – kolonii zbudowano na miejscu starej stodoły kino,  
w którym odbywały się też przedstawienia teatralne i kukiełkowe. Koło 
apteki początkowo był bar mleczny (lata 50-te), później przez kilkana-
ście lat sklep z artykułami gospodarstwa domowego, potem pijalnia 
piwa, aż do końca 1980 roku, kiedy to budynek rozebrano ze względu 
na budowę elektrowni Zatonie. W latach 60-tych postawiono przychod-
nię górniczą.

Elektrownia Turów miała stać trochę dalej, na polach zlikwido-
wanych PGR-ów. Później przesunięto lokalizację o dwa kilometry, wy-
korzystując częściowo bagnisty teren, oszczędzając w ten sposób pola  
i zmniejszając odległość z kopalni do elektrowni, co nie było bez zna-
czenia. W czasie budowy centralnej betonowni, nazywanej Lusia, zli-
kwidowano dwa gospodarstwa rolne. W tym samym miejscu postawio-
no kotłownię do wstępnego rozruchu. Na miejscu obecnej oczyszczalni 
ścieków znajdował się stadion sportowy kopalni Turów.

Nie wszystko jednak uległo zniszczeniu. Kilka domów zostało 
rozebranych i przewiezionych do skansenów.

Na początku lat 60-tych zaczęto budować budynek nazwany 
później „Megawat". Powstało tu miejsce, gdzie pracownicy mogli oprócz 
zjedzenia posiłku pokrzepić się czymś mocniejszym. Klienci tej restau-
racji pozostali do dnia dzisiejszego ci sami, może nie konkretni ludzie, 
ale pracownicy elektrowni i firm prowadzących w niej prace remonto-
we.

Początkowo obok „Megawatu” postawiono wiatę – pijalnię piwa, 
którą po dwóch latach przewrócił wiatr. Więcej jej nie odbudowano,  
a później w tym miejscu postawiono kiosk „Ruchu”.

Zagadkowym obiektem dla każdego, kto tutaj przyjedzie, jest 
stacja kolejowa Turoszów, wybudowana w latach 60-tych w miejsce ba-
raku. Jest to wszystko co pozostało po wiosce Turów pochłoniętej przez 
kopalnie, nie licząc kilku budynków już na terenie kopalni. 
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Nad dopływem Nysy Łużyckiej usytuowany był młyn wodny, na 
miejscu którego zbudowano kopalniane warsztaty. Podobny młyn wod-
ny, później elektryczny, można było obejrzeć w Markocicach. Innym już 
rozebranym obiektem był kościół katolicki z cmentarzem, otoczonym 
prawie dwumetrowej wysokości murem z cegieł. Po wojnie z nieuży-
wanej świątyni wywieziono do innych kościołów jej wyposażenie. Te-
raz znajduje się w tym miejscu zaplecze oraz budynek dyrekcji kopalni. 
Obok kościoła były zabudowania PGR-u. W jednym z nielicznych za-
chowanych domów ćwiczyła orkiestra górnicza. W wiosce tej również 
istniała szkoła podstawowa.

W Dolnym Trzcińcu znajdowały się ładne domki osiedla górni-
czego, rozebranego w czasie budowy elektrowni. Mieszkańcy chodzili 
do istniejącej tutaj w latach 1956–1968 restauracji potocznie zwanej 
„Kasztan". Po wyjeździe właściciela budynek ten służy wyłącznie celom 
mieszkalnym. Kolejna restauracja o nazwie „Graniczanka” usytuowana 
była nad Nysą Łużycką. Miejscowi nazywali ją „mordownią”.
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W budynku mieszczącym Szkołę Energetyczną, w Sali tanecz-
nej odbywały się w każdą sobotę potańcówki. Dla zaspokojenia bardziej 
przyziemnych potrzeb działał bufet. W czasie wojny istniała tutaj szkoła 
niemiecka. Wiązało się to z usytuowanymi w Sieniawce lotniskiem oraz 
koszarami wojskowymi i podziemnymi warsztatami. Przed bramą pro-
wadzącą na dziedziniec uchowały się dwa ozdobne jelenie naturalnej 
wielkości.

W Dolnym Trzcińcu była również piekarnia oraz rzeźnia ze 
sklepem firmowym. Druga piekarnia, czynna jeszcze w latach 60-tych, 
znajdowała się za stawem w Górnym Trzcińcu. Zajmowała ona część 
budynku mieszkalnego istniejącego jeszcze dzisiaj. W okresie wcze-
śniejszym, to znaczy w latach 50-tych, zamknięto jedną z restauracji 
oraz salę taneczną. Później rozebrano budynek. Bardzo znana była 
wówczas orkiestra rodzinna Szmytki.

Zaraz po wojnie dzieci jako zabawek używały nici, igieł, szpulek, 
które poniewierały się na terenie nieczynnych już zakładów bawełnia-
nych usytuowanych nad Nysą. Maszyny wywieziono wcześniej, co zde-
cydowało o losie tego obiektu służącego później jako magazyn.

W Trzcińcu Górnym znajdują się ruiny zamku, ale kiedyś, czyli 
do końca lat 50-tych, prawdopodobnie do roku 1959, istniał tutaj wspa-
niały pałac. Był to budynek kilkukondygnacyjny o dachu krytym da-
chówką. Początkowo obiektu tego pilnował sołtys. Niestety, niedługo. 
Wkrótce zaczęła się jego dewastacja i rozkradanie mebli. Ściany wnętrz 
obite były kolorowym pluszem. Przed wejściem leżały dwa kamienne 
lwy naturalnej wielkości. Pierwotnie pałac należał do właściciela wspo-
mnianych zakładów bawełnianych. Obok istniały dwie szklarni, którymi 
opiekował się starszy Niemiec, a po jego śmierci Polak. Na początku 
lat 50-tych szklarnie zlikwidowano. Nieopodal znajdowała się głęboka 
studnia, do której dzieci dla zabawy wrzucały kamienie przywiązywane 
do starych parasoli. Spadały one z głośnym świstem. Później ktoś za-
sypał częściowo studnię. Chodziły wtedy słuchy, że znajduje się w niej 
podziemne przejście prowadzące na drugi brzeg Nysy i że korzystali 
z niego dywersanci. Na sąsiednim wzgórzu (koło mostu kolejowego) 
pozostały resztki starego cmentarza. Ponoć jest tam drugi podziemny 
tunel, częściowo zapadnięty. Na wzgórzu ze wspomnianym już pała-
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cem znajdowała się jeszcze jedna restauracja w budynku z kolorowymi 
malowidłami naściennymi, w której oferowano nie tylko jadło, trunek i 
zabawę, ale także wspaniałe widoki.

Interesujące obiekty i ich dzieje można by wyliczać jeszcze dłu-
go, ale nie jest to celem samym w sobie. Chodziło mi bowiem o ukaza-
nie jak było dawniej na tych terenach, jak ludzie sobie radzili, jak żyli, jak 
bawili się. W pamięci ludzkiej pozostało wiele z lat poprzednich, które 
nalezą już do historii.

 Wykaz Regionalnych Kolegiów  
Instruktorów Krajoznawstwa PTTK

 Lp.      Nazwa                        Miasto
               
 1.  Dolnośląskie   Wrocław            
 2.  Kujawsko-Pomorskie  Grudziądz             
 3.  Lubelskie   Lublin
 4.  Lubuskie   Międzyrzecz           
 5.  Łódzkie    Łódź
 6.  Małopolskie   Kraków 
 7.  Mazowieckie   Warszawa
 8.  Opolskie    Opole
 9.  Podlaskie   Białystok
10.  Podkarpackie   Rzeszów
11.  Pomorskie   Gdynia
12.  Śląskie    Katowice
13.  Świętokrzyskie   Kielce
14.  Warmińsko-Mazurskie  Olsztyn
15.  Wielkopolskie   Luboń
16.  Zachodnio-Pomorskie  Szczecin

Szczegółowe dane adresowe znajdują się na stronie interneto-
wej Komisji Krajoznawczej ZG PTTK 
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Krzysztof Tęcza             

Wielka woda w Zgorzelcu

W sierpniu 2010 roku wystąpiły niespotykanie silne opa-
dy, znacznie przekraczające miesięczne normy na tym terenie. W ciągu 
zaledwie kilku godzin spadło prawie trzy razy tyle wody co średnio w 
ciągu miesiąca. Nie mogło to nie spowodować lokalnych podtopień, ale 
to co nastąpiło jest prawdziwym zaskoczeniem dla wszystkich. Rzeka 
Miedzianka, na co dzień niewielki ciek wodny, wystąpiła z koryta i roz-
lała się zatapiając praktycznie całą Bogatynię. A ponieważ siła spływu 
takiej ilości wody jest olbrzymia doprowadziło to do zniszczeń na nie-
spotykana skalę. Zwłaszcza że wiele budynków, a właściwie większość 
budynków, usytuowanych nad rzeką, to obiekty stare, nawet bardzo 
stare. Są to domy szachulcowe, a więc zbudowane z niezbyt trwałych 
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materiałów. Nic zatem dziwnego, że nie oparły się niszczycielskiej sile 
rzeki. Gdy woda przelała się przez miasto popłynęła dalej w stronę Zgo-
rzelca, gdzie jej poziom zaczął gwałtownie się podnosić.

I właśnie wtedy na dopływie Nysy Łużyckiej, pod naporem wody 
spływającej z zatopionego czeskiego Frydlandu rzeką Smeda, przecho-
dzącą u nas w rzekę Witka, zniszczeniu uległa tama spiętrzająca wodę. 
Pewnie trochę wody wpłynęło też do Jeziora Witka rzeką o nazwie Koci 
Potok. Okazało się, że stara, zbudowana w latach sześćdziesiątych XX 
wieku, tama była za słaba. Całe szczęście iż zbiornik ten, należący do 
Elektrowni Turów, nie był typowym zbiornikiem retencyjnym, tylko zbior-
nikiem wody potrzebnej do chłodzenia, a wykorzystywanej właśnie w tej 
elektrowni. Piszę całe szczęście, bowiem typowe zbiorniki retencyjne 
są kilkadziesiąt razy większe. Tutaj w momencie przerwania tamy było 
trochę ponad 5 milionów metrów sześciennych wody. Jednak ilość ta  
w momencie uwolnienia miała taką siłę, że nic nie było w stanie jej za-
trzymać. Powstała fala około siedmiu metrów wysokości, a masa wody 
spowodowała wystąpienie Nysy z koryta i zalanie wszystkiego co znaj-
dowało się na w pobliżu. Szczęściem w nieszczęściu jest ukształtowanie 
terenu, na którym rozłożony jest Zgorzelec. Rzeka płynie przez miasto 
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w obniżeniu. Dzięki temu zalane zostały tylko najbliższe ulice zarówno 
po jednej jak i drugiej stronie granicy. Na dokładkę kolejny dopływ Nysy, 
Czerwona Woda zalał sporą część Zgorzelca (Ujazd) i dołączyła swo-
je wody do tej wielkiej fali. Spowodowało to olbrzymie straty, ale tylko 
materialne. W Zgorzelcu nikt nie zginął. Czego nie można powiedzieć  
o innych zalanych rejonach. Woda była naprawdę bardzo wysoka choć 
do rekordowego historycznego poziomu jeszcze jej brakowało. A po-
nieważ najwyższy zanotowany poziom wielkiej wody został uwiecz-
niony na budynku po drugiej stronie rzeki mogliśmy obserwować jak 
szybko poziom wody zbliża się do tej właśnie kreski. Przy ul. Wrocław-
skiej znajduje się stary budynek, w którego dwukondygnacyjnych piw-
nicach umieszczono słup z zaznaczonymi stanami wysokiej wody na 
przestrzeni ostatnich paru wieków. Są tam miedzy innymi daty: 1523, 
1692,1695, 1804, 1958. Oczywiście w czasach nam bliższych było też 
kilka wysokich fal powodziowych, ale teraz nikt już takich faktów nie 
upamiętnia w ten sposób. Gdy piszę te słowa woda już opada. Martwią 
się zapewne mieszkańcy kolejnych miejscowości położonych na trasie 
spływu Nysy Łużyckiej. Miejmy jednak nadzieję, że część tej wody bę-
dzie się stopniowo rozlewała na łąkach i straci swoją początkową siłę. 
Oby tak było.
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Krzysztof Tęcza

Zjawy i strachy polskie 
Wilkołaki – dzieci św. Mikołaja

Wilkołaki to istoty demoniczne znane jeszcze przed naszą 
erą. Są to ludzie przemieniający się co pewien czas w wilki, lub tez za-
mieniani w wilki przez złego czarownika. Najstarsza informacja o wierze 
w wilkołaki na ziemiach Polski pochodzi z XVI wieku, gdy złapano czło-
wieka, który przemieniał się ponoć dwa razy w roku w wilka. Wilkołak 
był nazywany również wilkołkiem i przybierał różne formy wilkołactwa. 
Była to umiejętność przemieniania się określonych ludzi w wilki oraz 
istniały dusze ludzkie pokutujące pod postacią wilków.

Pierwszą formę posiadali tylko nieliczni ludzie, głównie czarow-
nicy lub czarownice. Czasem jednak byli to owczarze. Ludzie ci potrafili 
przemieniać się w ściśle określonym dniu. Najczęściej były to święta: 
Bożego Narodzenia, Trzech Króli, Wielkiej Nocy, Bożego Ciała. Potrafili 
jednak także przemieniać się na każde życzenie. Była to niejednokrotnie 
długa i ciężka praca. Znana była czarownica, która aby przemienić się  
w wilka szła do lasu, gdzie obiegała dookoła magiczne drzewa. Czyniła 
to po siedem razy przy każdym z nich, a drzew tych również było sie-
dem. Na dokładkę musiała przy każdym odmawiać różne czary. Trwało 
to tak długo, ponieważ każde drzewo przemieniało inną część ciała. 
Gdy czasami przytrafiło się, że człowiek zabił wilkołaka, jego zwłoki po-
wracały do swojej ludzkiej postaci. Człowiek przemieniał się też w wilka 
bez swojej woli. Miało to miejsce u tych, których rodzice chrzestni nie 
dopilnowali należycie ceremonii chrztu, dopuszczając do tego, aby ich 
dusza nie została wyświęcona. Posiadali oni tzw. Wilczą duszę.

Druga forma wilkołactwa, a więc zamienianie innych w wilki, była 
domeną złych czarowników lub owczarzy. Zamieniali oni na przykład 
całe orszaki weselne w stado wilków. Czynili tak często dlatego, że nie 
zostali zaproszeni na wesele. Były też przypadki zamiany pojedynczych 
osób, przeważnie zdradliwych kochanków. Osoby te po pewnym czasie 
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przywracano do normalnej postaci. W czasie wcielenia były one zupeł-
nie niegroźne dla otoczenia. Nie dość, że nie napadały na nikogo, to 
jeszcze były bardzo bojaźliwe.

W przeciwieństwie do tej grupy następna forma wilkołactwa, 
czyli pokutująca po śmierci złego człowieka jego dusza (przybrana  
w kształcie wilka), była najgroźniejsza dla ludzi. Takie osobniki atakowa-
ły i zagryzały każdego śmiałka, który znalazł się w lesie. Ich ulubionym 
zajęciem było wystawianie się na strzał z bliska myśliwym. Ci pewni 
swej celności spokojnie składali się i oddawali strzał. Dopiero wtedy 
ogarniało ich prawdziwe przerażenie. Kule bowiem nie robiły wilkowi 
krzywdy. Pojmowali wówczas, że maja do czynienia z wilkołakiem. Było 
już jednak za późno. Stwora takiego można było zabić tylko kulą (najle-
piej srebrna), odlaną w świeconej wodzie. 

Tak jak wszyscy i wilkołaki miały swojego patrona. Był nim św. 
Mikołaj. Władał on nie tylko wilkołakami, ale także zwykłymi wilkami. 
Św. Mikołaj był również patronem małych dzieci i dlatego bronił je przed 
napaścią ze strony rodu wilczego, pozwalając napastować tylko złych 
ludzi.
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