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                   Olsztyn pomnik Mikołaja Kopernika. KT 

Krzysztof Tęcza 

Wprowadzenie 

zanowne Koleżanki i Koledzy, jesteśmy już po VI 
Kongresie Krajoznawstwa Polskiego, który zorganizowano tym 
razem w Olsztynie. Ta najważniejsza dla Polskiego 
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Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego impreza, nie jest 
tylko takim zwykłym spotkaniem towarzyskim. To właśnie 
wnioski jakie wyciągniemy z naszych dyskusji podczas tego 
spotkania mają zaważyć na postrzeganiu krajoznawstwa 
przez najbliższe lata. To właśnie te wnioski, jeśli je dobrze 
sformułujemy, jeśli będą one wyważone, i jeśli będziemy w 
późniejszym czasie starli się je realizować, mają wytyczać 
nam drogę w przyszłość. To o czym dyskutowaliśmy tutaj , jest 
bardzo ważne dla działań, jakie będziemy podejmować 
teraz w ramach naszego Towarzystwa. A ponieważ nie 
jesteśmy już sami w tej dziedzinie, nie mamy już monopolu na 
turystykę , musimy mądrze i rozważnie postępować, by inne 
organizacje turystyczne i ich członkowie chcieli brać z nas 
przykład. Dlatego starajmy się , jak tylko możemy, dawać ten 
przykład. Starajmy się pokazywać wszystkim w jaki sposób 
należy działać, by krajoznawstwo mieniło się wszystkim jako 
piękno, było ciekawe, warte wielu wyrzeczeń i by było w 
końcu wartością samą w sobie. Bo gdy to osiągniemy 
będziemy mogli być zadowoleni z dobrze spełnionego 
obowiązku jaki na nas spoczywa (w tej dziedzinie), oraz 
będziemy pewni że nasza  praca nie poszła na marne.  

A przecież wszystko co czynimy dla krajoznawstwa  czynimy 
społecznie. Motorem  tego działania jest dla nas wewnętrzna 
potrzeba upubliczniania wartości jakie odkrywamy, i czynimy  
to z potrzeby serca, z umiłowania tego co sprawia nam 
największą radość. A jest tym właśnie krajoznawstwo. 
Krajoznawstwo szeroko pojęte. Krajoznawstwo jakże różne. Bo 
każdy z nas postrzega to samo inaczej i odbiera w sobie tylko 
określony sposób. Nie pozwólmy zatem by zaprzepaścić 
wiele dziesiątek lat pracy jaką w tą dziedzinę życia włożyli 
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nasi poprzednicy zrzeszeni pod szyldem PTT, PTK, czy wreszcie 
PTTK. Nie zniweczmy naszej ciężkiej pracy, a pozwólmy by 
nasi następcy, którym ukazujemy całe piękno naszej 
Ojczyzny, sami doszli do słusznego przekonania , że warto tak 
czynić. Że warto tak postępować,  warto tym się zajmować. 
Bo w końcu one, nasze dzieci, też będą mieć kiedyś swoich 
następców, i jeśli ukarzemy im prawidłowy sposób 
postrzegania krajoznawstwa, oni uczynią to samo. A wtedy, 
będąc już u kresu swego ziemskiego istnienia, będziemy 
mogli z dumą powiedzieć, że nie zmarnowaliśmy naszego 
życia. Pamiętać musimy jeszcze tylko o jednym. W pogoni za 
tym całym pięknem, jakie nas otacza , nie zapominajmy ,że 
mamy rodziny i starajmy się, mimo iż jest to niezmiernie trudne 
, wynagradzać im naszą ciągłą nieobecność w domu. 

 

 

ddajemy do Waszych rąk drugi numer 
„Krajoznawcy” jako numer specjalny – pokongresowy. 
Uznaliśmy bowiem, że tak ważne wydarzenie jakim jest 
Kongres, warte jest przedstawienia całościowego. I dlatego 
w dalszej części pokażemy czym zajmowaliśmy się  tutaj, w 
Olsztynie. Pokażemy oczami uczestników Kongresu, nie tylko 
nad czym pracowano, ale także ukażemy jak oni odebrali to 
wszystko. Bo muszę tutaj powiedzieć ,z ogromna satysfakcją 
,wszyscy obecni w Olsztynie członkowie Komisji 
Krajoznawczej ZG PTTK brali czynny udział w pracach 
podczas Kongresu. Każdy z nas miał swoją małą działkę, za 
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którą był odpowiedzialny, i myślę że każdemu z nas udało się 
to znakomicie zrealizować. 

  Aby sposób przedstawienia Kongresu nie był jednostronny 
poprosiłem wielu z uczestników Kongresu, będących 
przecież nieraz wybitnymi krajoznawcami, o przedstawienie 
w krótkich tekstach swoich odczuć oraz relacji z części 
dyskusyjnych. Nie wszyscy zdążyli w tak krótkim czasie 
wywiązać się z przyjętych zobowiązań, ale myślę, że to co 
zdążyłem zebrać da nam obraz tego co tutaj się działo. 

By nie było jednak zbyt poważnie starałem się przedstawić 
także całą otoczkę, wszystko to co pozwoliło nam poznać 
coś nowego, nowych ludzi, porozmawiać na nowe tematy. 
Dlatego zamieszczam , oprócz sprawozdań z dyskusji, także 
opisy imprez towarzyszących oraz przedstawiam to co było 
dla nas nowe i warte poznania. Oczywiście nie będzie to 
wszystko, gdyż niektóre fakty zostaną umieszczone w 
kolejnym, już „normalnym” numerze „Krajoznawcy”. Chodzi 
przede wszystkim o otwarte spotkanie Wielkopolskiego Klubu 
Publicystów Krajoznawczych czy o kolejne zebranie Komisji 
Krajoznawczej. Życzę miłej lektury. 



7 

 

 

              Olsztyn VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego. KT 

 Krzysztof Tęcza 

Krajoznawstwo polskie a Kongresy 

ydaje się iż wszyscy żyją w przekonaniu, że 
Kongresy Krajoznawstwa Polskiego są wyznacznikiem 
aktualnych trendów w krajoznawstwie i ukazują kierunek 
tego krajoznawstwa na najbliższe lata. Ale czy tak jest 
naprawdę? Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie. Sadzę, 
że to nam się nie uda w stu procentach,  ale przyjrzyjmy się 
temu bliżej. Bo cóż to jest KRAJOZNAWSTWO? Obecnie trwa 
wielki spór o to, czy to już dziedzina nauki czy jeszcze nie. A 



8 

 

przecież dla przeciętnego turysty nie ma to najmniejszego 
znaczenia. To tylko ludzie, którzy się nad tym zastanawiają i 
dyskutują, mają z tym problem. Szczerze mówiąc, nie wiem 
dlaczego. Gdy spojrzymy na krajoznawstwo  oczami 
zwykłego odbiorcy, to mieni się ono dla niego li tylko czymś 
pięknym, czymś ciekawym, interesującym. Czymś, co ma 
upiększyć odbiór wszystkiego co nas otacza. A i nie zawsze 
udaje się przeżyć te doznania w pełni. Bo zawsze coś 
zostanie przegapione, przeoczone, a niejednokrotnie po 
prostu pominięte, choćby z niewiedzy. Bo czyż można mieć 
wiedzę o wszystkim. Otóż nie. Nikt, ale to zupełnie nikt, nie jest 
w stanie posiąść wiedzę absolutną. Bo jest to zwyczajnie 
niemożliwe.  

Każdy z nas odbiera w inny sposób piękno otaczającego nas 
świata. Piękno, które niejednokrotnie powala na kolana. Ale 
przecież każdy z nas odbiera to piękno w sobie tylko 
określony sposób.  Nie dla każdego  ładny krajobraz będzie 
ładny. Niektórzy podziwiają piękno gór. Inni piękno jezior. A 
jeszcze inni uważają ,że najpiękniejszy jest las. Ba, są wśród 
nas nawet tacy, dla których swoistym pięknem będzie 
zabudowa miejska. I to niekoniecznie ta stara. Bo każdy 
człowiek inaczej postrzega ten sam obiekt. Dla każdego inne 
znaczenie mają poszczególne wartości. Nie zawsze są one 
przyjmowane w tej samej kolejności. To tak jak w rodzinie. Co 
innego podoba się tacie, co innego dzieciom, a już zupełnie 
co innego mamie. Prawda? 

I teraz nasuwa się pytanie: Czy w związku z tym nic nie robić 
aby to postrzeganie było ukierunkowane w jakiś sposób. Czy 
wprost przeciwnie, starać się ukierunkować je. Ale jeśli tak to 
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w jakim kierunku. Bo nie zawsze to co my będziemy uznawali 
za jedynie słuszne, musi być tak odbierane przez ogół. I 
wreszcie czy ktoś dał nam w ogóle przyzwolenie na 
narzucanie naszego zdania innym. Jak zatem wybrnąć z tak 
zagmatwanej sytuacji. To właśnie nad tym powinniśmy 
podyskutować. To właśnie powinno być tematem 
niejednego sejmiku krajoznawczego. I wydaje się, że ze 
względu na złożoność sytuacji, nigdy nie uda nam się 
osiągnąć porozumienia. Dlatego organizowanie co jakiś czas 
kongresów krajoznawstwa wydaje się być jak najbardziej 
właściwe. To właśnie w trakcie trwania dyskusji 
kongresowych powinniśmy dążyć do sformułowania jak 
najbardziej zbliżonych do życia tez określających zasady 
krajoznawstwa. Bo jak będziemy mieli jakiś „wzorzec” to 
wszyscy będą się starali dążyć  właśnie do niego. I wtedy nie 
będzie problemów z samookreśleniem się turystów. Będą oni 
bowiem  wiedzieli jaki obrać cel. Bo najgorsze z możliwych 
rozwiązań to zostawienie pustki, nieokreślonej i nieujętej w 
żadne ramy. Człowiek ma bowiem to do siebie, że zawsze w 
pierwszej kolejności podąża do obranego celu wzorując się 
na kimś czy na czymś. A im bardziej będzie zbliżał się do tego  
świadomie obranego celu ,będzie coraz bardziej 
zadowolony i co się z tym wiąże, coraz bardziej szczęśliwy. A 
to wpływa nie tylko na samorealizację ale także na 
samopoczucie i stan zdrowia konkretnej osoby. Wiadomo: 
człowiek szczęśliwy tryska humorem i dobrym 
samopoczuciem. A więc i zdrowiem. Czyli krajoznawstwo ma 
również wpływ na nasze zdrowie fizyczne. A odczucia 
duchowe utrwalają to zdrowie na długi czas. 
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Nasuwa się zatem kolejne pytanie: Co w takim razie dają 
nam Kongresy i czy w ogóle warto je organizować? Od razu 
odpowiadam. Tak, warto je organizować, gdyż bez nich nie 
osiągalibyśmy w tak szybkim czasie jednolitego zdania na 
interesujące nas tematy. A uczestnictwo tak dużej grupy 
osób,  niejednokrotnie mających zupełnie odmienne zdania, 
powoduje, musi powodować, osiągnięcie jakiegoś 
konsensusu. Poza tym biorąc pod uwagę okres czasu 
pomiędzy tymi dyskusjami zawsze prowadzone są one na 
aktualnie najdrażliwsze tematy. I gdy wypracujemy jakieś 
wspólne zdanie to prawie zawsze jest ono wyznacznikiem 
naszych poczynań na najbliższy okres. A że osiągniecie tego 
wspólnego zdania wymaga od nas wielu ustępstw i 
kompromisów, każdy będzie starał się kroczyć tym 
wyznaczonym środkiem, bo jak to w życiu bywa, jest on do 
przyjęcia przez wszystkich. I tych bardziej zachowawczych i 
tych wybiegających do przodu. Ponieważ  przeważnie 
sprawdza się to ,prześledźmy Kongresy od tego pierwszego.  
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Znaczek i Kongresu Krajoznawczego w Poznaniu 1929. KT 

I Kongres Krajoznawstwa Polskiego odbył się w Poznaniu w 
1929 roku. Było to w 10 rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości i dlatego działania tam podjęte nakierowane 
były na poznanie  dorobku dziesięciolecia. Ukazanie tego co 
osiągnęliśmy jako Państwo, ale także kreowanie postaw 
patriotycznych. Tak by każdy żyjący dniem      

dzisiejszym, pamiętał o przeszłości, by był z niej dumny. Ale 
także by wybiegał myślami w przyszłość, bo to właśnie 
planowanie przynosi wymierne wyniki oraz określa poziom 
życia obywateli. I mówię tutaj nie tylko o poziomie życia 
materialnym ale także, a może przede wszystkim ,tym 
duchowym, estetycznym i poznawczym. 

II Kongres zorganizowano dopiero w 1970 roku, a więc  po 
ponad czterdziestu latach. W sumie nie bardzo dzisiaj wiemy 
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dlaczego przerwa była aż tak długa. Może nikt nie  czuł  
takiej potrzeby, ale podjęto wówczas decyzję o 
organizowaniu Kongresów przynajmniej raz na dziesięć lat. 
Była to bardzo ważna decyzja świadcząca, że dotarła do 
wszystkich świadomość  ważkości poruszanych tam 
tematów. A dzisiaj, z perspektywy czasu widać, że  

  

Znaczek Ogólnopolskiej Narady Krajoznawczej w Gdańsku 
1970 (II Kongres). KT 

okres dziesięcioletni jest jak najbardziej prawidłowy. 
Głównym tematem na tym Kongresie było podniesienie 
krajoznawstwa do rangi podstawowej treści turystyki. Do tej 
pory nie traktowano tego w ten sposób. Poza tym 
podkreślano konieczność określania krajoznawstwa 
współczesnego, cokolwiek to wówczas znaczyło. Muszę tutaj 
dodać ,że Kongres ten przez niektórych traktowany był jako 
Narada. Widać iż nie do końca wiadomo było czy będzie to 
ciągłość Kongresu przedwojennego. Chociaż mówiono 
wówczas iż poprzez krajoznawstwo można wyzwalać i 
wzmacniać postawy patriotyczne. A wszystko to działo się w 
Gdańsku i Gdyni. 
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III Kongres odbył się w 1980 roku w Płocku. To właśnie tutaj 
podjęto decyzje by krajoznawstwo zawsze było podstawą 
każdego przedsięwzięcia turystycznego. Uznano bowiem za 
fakt iż krajoznawstwo jest ściśle powiązane z kulturą i  
społeczeństwem.  A z kolei, że życie , folklor, krajobraz, 
przyroda, to czynniki, które mają wpływ  zarówno na 
tworzenie krajoznawstwa jak i jego postrzeganie. 

 

                Znaczek III Kongresu w Płocku 1980. KT 

          

                     Znaczek IV Kongresu w Opolu 1990. KT 
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IV Kongres miał miejsce w Opolu w roku 1990. Głównym 
tematem było wówczas wejście w nowe tysiąclecie oraz 
zderzenie z dostrzeganą już wtedy turystyką „bez granic”. To 
właśnie nasze działania krajoznawcze w coraz większym 
stopniu przenikały do sąsiednich krajów, ale także i na 
odwrót. Chodziło o to by relacje te przebiegały mądrze i by 
były spożytkowane z sensem. 

V Kongres zorganizowany w 2000 roku w Gnieźnie. Ze 
względu na koniec tysiąclecia i stosunki społeczne jakie 
aktualnie panowały, podjęto szereg ważkich tematów. 
Mówiono choćby o społecznej roli krajoznawstwa, o 
wkładzie naszego krajoznawstwa do szeroko  rozumianej 
kultury europejskiej. Uznano krajoznawstwo za wartość samą 
w sobie. Przyznano, że jest ono źródłem tożsamości 
narodowej, co ma wpływ na kształtowanie postaw 
patriotycznych. Poza 

 

                    Znaczek V Kongresu w Gnieźnie 2000. KT 

tym, stwierdzono, co już od dawna było wiadome, iż Polska 
miała swój wkład w kulturę europejską , poczynając już od 
początku swojego istnienia. Miało to spowodować   
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zaprzestanie postrzegania przez nas samych Polski jako 
czegoś gorszego. Powinno było wywołać uczucie dumy z 
naszej bogatej kultury, dorobku artystycznego i tego, że od 
dawna to także my wnosiliśmy swój wkład w kulturę 
ogólnoświatową. Bo gdy to sobie uświadomimy na pewno 
dotrze do nas fakt konieczności dbania o utrwalenie tej 
naszej obecności w Europie ( przecież nigdy z niej nie 
wyszliśmy, a jakby kto się pytał to środek Europy znajduje się 
w Polsce), oraz o ochronę naszego dorobku zarówno 
kulturowego jak i przyrodniczego. 

VI Kongres z roku 2010 zorganizowano w Olsztynie. Na 
przestrzeni tych ponad osiemdziesięciu lat jego ranga  tak 
wzrosła, że patronat honorowy nad nim objął Parlament 
Europejski. A  hasło  przewodnie brzmiało  „Polska w  

 

 

 

 

 

 

 

 

            Znaczek wykonany z okazji 60-lecia I Kongresu. KT 
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Europejskiej Rodzinie. Przenikanie kultur, idei, wartości. 
Powinności Krajoznawców”. Komitet Naukowo-Programowy 
pod przewodnictwem Janusza Zdebskiego ustalił cztery 
tematy dla grup dyskusyjnych.  

1. Asymilacja i współistnienie kultur  na przestrzeni 
dziejów w Polsce. 

2. Krajoznawstwo w społeczeństwie wiedzy. 

3. Przemiany krajobrazu kulturowego w Polsce. Tradycja, 
współczesność, przyszłość. 

4. Krajoznawstwo wobec wyzwań integrującej się 
Europy. 

 

 
      Znaczek VI Kongresu w Olsztynie 2010. KT 
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Trzeba przyznać, że zaproponowane tematy pozwoliły w 
pełni przedyskutować zarówno stan dzisiejszego 
krajoznawstwa, zapoznać się ze zmianami na przestrzeni lat 
jakie zaszły w krajoznawstwie i na koniec sformułować 
wnioski i zalecenia dla przyszłych pokoleń krajoznawców, tak 
by mieli oni się do czego odnieść. Co prawda niektórzy 
zabierający glos w dyskusji odbiegali od głównych tematów, 
ale większość mówiła do rzeczy, co pozwoliło w stosownym 
czasie dojść do wspólnych uzgodnień.  

Muszę wyznać, że nieco zdziwiły mnie niektóre wypowiedzi, 
dotyczące integracji krajoznawczej. Sporo , a właściwie 
większość z nas przedstawia sposoby integracji z naszymi 
sąsiadami. Ba, ukazuje jak można do tego się przygotować. 
Ale przecież, dla nas, ludzi mieszkających przy granicach, ten 
temat nie istnieje. Przecież my już dawno zintegrowaliśmy się 
w pracy turystycznej i krajoznawczej. My już nawet nie 
myślimy w tych kategoriach. Ja rozumiem , że mieszkając w 
centrum Polski można myśleć o integracji. Ale trzeba przyjąć 
za fakt iż my, pogranicznicy, mamy to już za sobą. Podam 
przykład. W rejonie trójstyku polsko-niemiecko-czeskiego, a 
konkretnie w miejscowości Lubań, działa Oddział Polskiego 
Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, którego członkowie 
wspólnie z partnerami z PTTK organizują już od kilkunastu lat 
masowe imprezy razem z działaczami podobnych 
organizacji z sąsiednich krajów. W imprezach tych bierze 
udział nieraz ponad tysiąc osób. Mało tego, przede 
wszystkim jest to młodzież szkolna. I nie jest to dla nas, tutaj, 
żadna rewelacja. Ot, po prostu następna wspólna , dobrze 
zorganizowana impreza. I tu na miejscu zdaje się nam 
wszystko sprzyjać w organizowaniu takich zlotów czy rajdów. 
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Bo mamy Euroregion „Nysa”, mamy wspólne bilety na 
komunikację we wszystkich trzech krajach. Mamy 
wielojęzyczne opisy zabytków. W końcu nieraz nie 
zauważamy, że jesteśmy za granicą, gdyż wiele osób z 
obsługi mówi tam po polsku, a i coraz więcej młodzieży zna 
języki obce. Także często organizujemy imprezy , podczas 
których zwiedzamy zabytki we wszystkich graniczących ze 
sobą krajach. A więc  nas , mieszkających nad granicami 
naprawdę nie trzeba uczyć integracji , bo nie ma takiej 
potrzeby. Ale dobrze się stało, że wogóle podnosi się taki 
temat. Jest on bardzo ważny. 
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Poznając kraje naszych przyjaciół, ich zabytki czy walory 
przyrodnicze , często odkrywamy , że są one dziełem Polaka. 
Tak samo spotykamy się iż najwybitniejsi twórcy czy artyści 
lub rzemieślnicy , którzy tworzyli u nas to ci sami którzy 
zasłynęli w całej Europie. I nie ma co się dziwić. Wrażliwość 
na piękno nie jest zarezerwowana tylko dla mieszkańców 
tzw. zachodniej Europy. Nasi przodkowie też ją posiadali. I 
właśnie dlatego starali się ściągać i zatrudniać tutaj 
wybitnych ludzi. Dlatego mamy dzisiaj tyle ciekawych i 
wspaniałych dzieł. Dlatego powinniśmy szczycić się tym i nie 
popadać w kompleksy. Bo Polska to bardzo bogaty kraj. 
Zarówno pod względem historycznym, zabytkowym czy 
kulturowym. Przecież mamy wspólną historię, na którą wpływ 
miała też Rzeczpospolita. To w końcu nasi rodacy 
niejednokrotnie wywierali wpływ na różne dziedziny nauki czy 
sztuki. Żeby nie wspomnieć , tu w Olsztynie, o Mikołaju 
Koperniku, który poprzez swoje odkrycia przewrócił świat do 
góry nogami.  

Krajoznawstwo w dzisiejszym rozumieniu pozwala na 
odkrywanie piękna, kultywowanie starych tradycji, 
poznawanie na nowo naszej przeszłości, ale także to nauka 
szacunku dla tego wszystkiego, oraz pomocny oręż  w jego 
ochronie ,tak by następne pokolenia miały możność ich 
poznania. Bo ochrona naszego dziedzictwa narodowego to 
nasz obowiązek. I nie tylko nas jako państwa, jako narodu, 
ale , a może przede wszystkim, nas, jako ludzi. Jako ludzi i 
krajoznawców. A żeby to osiągnąć musimy te nasze 
fascynacje przekazywać swoim dzieciom. Gdyż na nich 
właśnie spoczywa obowiązek kontynuacji naszego dzieła. 
Gdy je nauczymy tego możemy odejść spokojnie będąc 
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pewnymi, że to o co walczyliśmy całe życie nie przepadnie. 
Dlatego drogie Koleżanki i Koledzy, mimo że takie przesłanie 
nie zostało sformułowane przez uczestników VI Kongresu 
Krajoznawstwa Polskiego, proponuję na pierwszym miejscu 
zapisać:  

 

Dbajmy  o  właściwe  przekazywanie  naszym 
dzieciom  zamiłowania  do  Ojczyzny;  do 
wartości  zawartych  w  słowach:  szacunek, 
miłość,  honor;  bo  gdy  nauczymy  ich  tego 
wszystkiego, uwrażliwiając na otaczające nas 
piękno,  możemy  być  spokojni,  że  nie 
zaprzepaszczą  tego  wszystkiego  co  jest  nam 
drogie, tego o co walczymy, i że w przyszłości 
przekażą  oni  to  samo  swoim  dzieciom,  co 
pozwoli na zachowanie ciągłości narodowej.  
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Ryszard J. Wrzosek 

VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego 

 

                            Ryszard Wrzosek. KT 

 ongresy Krajoznawstwa Polskiego 

organizuje PTTK co 10 lat. Piąty po II wojnie światowej Kongres 

zorganizował w dniach 10 – 12 września 2010 r. w Olsztynie, 

Zarząd Główny PTTK wspólnie z władzami samorządowymi 

województwa warmińsko-mazurskiego. Honorowy patronat 

nad Kongresem objął Jerzy Buzek, przewodniczący 
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Parlamentu Unii Europejskiej. W piśmie do organizatorów J. 

Buzek napisał : „ Krajoznawstwo odgrywa niezwykle istotną 

rolę w generowaniu wzrostu i tworzeniu miejsc pracy w Unii 

Europejskiej. Parlament Europejski podkreśla znaczenie 

pobudzania rozwoju krajoznawstwa europejskiego oraz 

wskazuje na potrzebę zapewnienia trwałego charakteru 

tego rozwoju, zarówno w wymiarze gospodarczym, 

społecznym i terytorialnym, jak i środowiskowym czy 

kulturowym. Dlatego z największą przyjemnością wyrażam 

zgodę na objęcie przez Parlament Europejski patronatu nad 

organizowanym przez Państwa Kongresem”. Główne hasła 

Kongresu to „ Polska w europejskiej rodzinie. Przenikanie 

kultur, idei, wartości. Powinności krajoznawców”. W Kongresie 

wzięło udział ponad 600 krajoznawców z całej Polski, a 

wcześniej zorganizowano 24 sejmiki przedkongresowe. 

Na Kongres przygotowano i wydano dwa kanony 

krajoznawcze województw : Wielkopolskie i Warmińsko-

Mazurskie. Pozostałe kanony wojewódzkie wydane zostaną 

po Kongresie. Uczestnicy Kongresu otrzymali w turystycznym 

worku podróżnym bogate materiały krajoznawcze. Komitet 

Naukowo-Programowy Kongresu, pod kierunkiem prof. 

Janusza Zdebskiego wydał 5 zeszytów problemowych, 
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przygotowujących do debat kongresowych. Są to 

następujące materiały : 

-   Zeszyt 1 : Wprowadzenie do materiałów VI 
Kongresu KP, „Warmia i Mazury” 

 -   Zeszyt 2 : Krajoznawstwo wobec wyzwań 
integrującej się Europy.  

      -         Asymilacja i współistnienie kultur na 
przestrzeni dziejów w Polsce. 

 -   Zeszyt 3 : Przemiany krajobrazu kulturowego w 
Polsce. Tradycja, współczesność, przyszłość. Krajoznawstwo 
w społeczeństwie wiedzy. 

 -     Zeszyt 4 : Z teorii i praktyki krajoznawstwa. 

 -     Zeszyt 5 : Z teorii i praktyki krajoznawstwa. 

  Kongres poprzedziła całodzienna wycieczka 

krajoznawcza do najciekawszych obiektów województwa 

warmińsko-mazurskiego. W Olsztynie zorganizowano imprezę 

na orientację tzw. krajoznawczy spacer z mapą „ Pocztówka 

ze starego Olsztyna”. Zadaniem uczestników było 

odnalezienie wskazanych obiektów w mieście i 

odpowiedzenie na 11 pytań testowych. Pod kierunkiem 

miejscowych przewodników turystycznych uczestnicy 

Kongresu zwiedzali  Olsztyn, stolicę Warmii i Mazur. 
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Prezes PTTK Lech Drożdżyński wręcza nagrodę Ziemi 
Kazimierzowi Kutzowi. KT 

VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego rozpoczął się 10 września 

2010 r. w godzinach popołudniowych w auli Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Kortowie. Uroczyste 

wprowadzenie sztandaru PTTK i hymn Warmii zaingurowały 

otwarcie Kongresu. Wszystkich uczestników przywitał po 

warmińsku, przewodnik turystyczny Edward Cyfus.  W imieniu 

gospodarzy Jan Osiecki, przewodniczący Sejmiku 

Warmińsko-Mazurskiego powitał krajoznawców i zapraszał w 
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odwiedziny na tak piękną i urozmaiconą przyrodniczo ziemię 

warmińsko-mazurską. Lech Drożdżyński, prezes ZG PTTK w 

imieniu organizatorów przywitał najważniejszych uczestników 

 

      Wyróżnieni odznakami "Zasłużony Dla Kultury Polskiej". KT 

Kongresu i przedstawił główne zadania stojące przed 

Kongresem, podkreślając kierunki rozwoju krajoznawstwa 

polskiego w zjednoczonej Europie. Głos zabierali także inni 

przedstawiciele władz samorządowych i Uniwersytetu WM  a 

także wiceminister Katarzyna Sobierajska, Podsekretarz Stanu 

w   Ministerstwie Sportu i Turystyki. W tych wystąpieniach 

wysoko oceniono działalność programową Polskiego 
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Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, zwłaszcza w 

zakresie rozwoju krajoznawstwa polskiego po wejściu Polski 

do Unii Europejskiej. W I części Kongresu wręczono 

odznaczenia państwowe i PTTK najwybitniejszym 

krajoznawcom polskim. Minister Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Bogdan Zdrojewski, przyznał odznaki 

honorowe „ Zasłużony Dla Kultury Polskiej” wybitnym  

krajoznawcom. Są to Anna Andrusikiewicz, Adam 

Czarnowski, Stanisław Harajda, Włodzimierz Łęcki, 

Włodzimierz Majdewicz, Krzysztof Mazurski, Maria Rydel, 

Marek Staffa, Edward Wieczorek, Janusz Zdebski. W imieniu 

odznaczonych podziękował Włodzimierz Łęcki, dziekan 

Kręgu Seniorów PTTK.  

 Z okazji jubileuszu 100-lecia wydania „Ziemi”, 

głównego pisma krajoznawczego PTTK, wyróżniono za 

pomoc i współpracę wybitne osobistości polskiej kultury. Są 

to : Stefan Bratkowski, Kazimierz Kutz, Barbara Wachowicz, 

Wojciech Nowakowski, Krzysztof Wolfram, Jerzy Jasiuk i 

rodzina Rydlów. Takie samo wyróżnienie przyznano   
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                             Wyróżnieni nagrodą Ziemi. KT 

Związkowi Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej 

Polskiej za kształtowanie tożsamości regionalnej oraz 

wierności tradycjom. Drugą część obrad plenarnych 

poprowadził prof. Krzysztof Młynarczyk z UWM w Olsztynie. W 

tej części, warminsko-mazurskiej, olsztyńscy pracownicy nauki 

wygłosili 6 referatów:  

-   Andrzej Kopiczko „ Narodowościowo-wyznaniowa 

struktura Warmii i Mazur”                                                                     

- Andrzej Rzempołuch „ Zabytki sakralne Warmii i Mazur”                       

-   Maria Lubocka-Hoffmann  „ Osadnictwo miejskie na 

Warmii i Mazurach”                                                                                
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-Jerzy  Sikorski „ Warmia Mikołaja  Kopernika”                       

-Krzysztof Młynarczyk „ Przyroda Warmii i Mazur”                       

- Leszek Szarzyński   „ Wielokulturowość muzyczna Warmii i 

Mazur„.                                                                                             

Po obradach plenarnych, Jacek Protas, Marszałek 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprosił uczestników 

Kongresu na wieczór regionalny w Barczewku, ośrodku 

turystycznym „Janczary” pod Olsztynem. Przy dobrej muzyce 

były śpiewy i tańce a także indywidualne rozmowy o polskim 

krajoznawstwie. Produktów spożywczych nie brakowało  

a najbardziej oblegane były bufety grillowe.  

 W drugim dniu Kongresu ( 11.09.2010 r.) odbywały  się 

obrady w 4 zespołach problemowych:                       

I. Asymilacja i współistnienie kultur na przestrzeni dziejów w 

Polsce, pod przewodnictwem prof. Franciszka Ziejki.  

II. Krajoznawstwo w społeczeństwie wiedzy, pod 

przewodnictwem prof. Kazimierza Denka 

III. Przemiany krajobrazu kulturowego w Polsce. Tradycja, 

współczesność, przyszłość, pod przewodnictwem prof. Jacka 

Purchli. 
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IV. Krajoznawstwo wobec wyzwań integrującej się Europy,   

pod przewodnictwem prof. Andrzeja Tomaszewskiego, 

któremu pomagali prof. Franciszek Midura i prof. Jan W. 

Sienkiewicz. 

Osobiście uczestniczyłem w czwartym zespole, w którym 
wzięło udział najwięcej krajoznawców. W wystąpieniu 
inauguracyjnym obrady w zespole prof. A. Tomaszewski 
przedstawił problematykę  rozwoju krajoznawstwa polskiego. 
W historii Polski, pluralizm kulturowy, tolerancja i wpływy 
zagranicy stworzyły pewną syntezę, niespotykaną w Europie. 
Następuje nadal odkrywanie i definiowanie nowych pojęć 
krajoznawczych, nowe myślenie krajoznawcze. Niewątpliwie 
duże zasługi w ten rozwój wniosło PTTK, Towarzystwo 
ponadnarodowe i ponad podziałami, które szczyci się 
brakiem ideologii politycznej. Każdy turysta może tu znaleźć 
swoje miejsce i wybrać to co lubi najlepiej z krajoznawczego 
punktu widzenia. Krajoznawcy spod znaku PTTK pracują dla 
przyszłych pokoleń. Po wystąpieniu przewodniczącego 
zespołu wygłoszono następujące referaty: 

-  Andrzej Danowski „Podróżowanie jako determinanta 

wymiany kulturowej w Europie” 

-  Franciszek Midura „ Walory krajoznawcze regionów 

pełniących funkcje stołeczne” 

-  Andrzej Wasilewski „ Krajoznawstwo polskie wobec wyzwań 

integrującej się   Europy” 
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-  Krzysztof Wolfram „ Zielone płuca Polski – Polska NE” 

-  Jan Wiktor Sienkiewicz „ Krajobraz Ziemi Ojczystej w wizji 

polskich twórców na emigracji. Artyści polskiego Londynu” 

- Adam Bajcar „ Znaczenie wielokulturowego dziedzictwa w 

procesie integracji  Europy” 

-  Danuta Cierpisz „ Turystyka i krajoznawstwo między 

społeczeństwami  woj. lubuskiego, Brandenburgii i Saksonii” 

-  Zbigniew Czarnuch „ Z problematyki tożsamości kultury 

polsko-niemieckiego  programu w zjednoczonej Europie” 

-  Krzysztof R. Mazurski „ Europejskość polskiej przestrzeni „. 

Po dyskusji nad referatami  dokonano podsumowania obrad 

zespołu. Polskie krajoznawstwo wyrosło z regionalizmu. 

Wiedza o regionie jest bowiem istotą krajoznawstwa. Wyrasta 

ona z tradycji rodzinnych i z miłości do swojej małej ojczyzny. 

Tradycje regionów popiera  i rozwija Unia Europejska, 

nagradzając i promując różne ośrodki w ramach strategii 

„Europejska stolica roku”. Po obradach w zespołach 

uczestnicy Kongresu zaproszeni zostali na wieczór  pod 

patronatem Prezydenta Miasta Olsztyna. Dla uczczenia 110 

rocznicy zakończenia pracy przez Feliksa Nowowiejskiego na 
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stanowisku organisty w kościele św. Jakuba, 100 rocznicy 

prawykonania pieśni „Rota” oraz 90 rocznicy wykonania w 

Olsztynie Hymnu warmińskiego „O Warmio moja miła”, w 

ramach obchodów Roku F. Nowowiejskiego odbył się 

koncert w Archikatedrze olsztyńskiej, na który zaproszeni 

zostali uczestnicy Kongresu. Następnie w Kortowie 

uczestniczyliśmy w wieczorze turystycznym, gdzie serwowano 

warmińskie posiłki. 

 

 

 

 

 

 

     
   
 
 
 

 
Barbara Wachowicz laureatka nagrody Ziemi. ZS 
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W trzecim i ostatnim dniu Kongresu dokonano 

podsumowania pracy 4 zespołów problemowych, przyjęto 

wniesione wnioski i rezolucję Kongresu, wytyczającą program 

polskiego krajoznawstwa na następne lata. Na zakończenie  

Kongresu Lech Drożdżyński podziękował władzom 

samorządowym woj. warmińsko-mazurskiego i na ręce Jacka 

Protasa, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

przekazał wiązankę kwiatów i obraz – akwarelę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Kazimierz Kutz laureat nagrody Ziemi. ZS 
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ukażą się w nowym wydaniu „Ziemi”. 

                Podziękowania od Prezesa ZG PTTK otrzymali 

również pozostali organizatorzy Kongresu. Materiały 

pokongresowe Kongresowi towarzyszyło 9 wystaw : 150 lat 

Kanału Elbląskiego, Makieta pochylni Oleśnica, Warmia – 

Ziemia Kopernika, Mazury – cud natury, Dzieje Kongresów 

krajoznawstwa Polskiego, „Ziemia 1910 – 2010 „ Sto lat  

w służbie polskiego krajoznawstwa, Drogi poznania Ojczyzny, 

XVII edycja Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu 

Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” i Impresje  

z Amorgos. 
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Mirosława Wojciechowska 

Zespół I -  pod przewodnictwem prof. dr hab. Franciszka Ziejki 

Asymilacja i współistnienie kultur na 
przestrzeni dziejów w Polsce 

 

                           Mirosława Wojciechowska. KT 

Inauguracja prac zespołu zapowiadała się nienajlepiej, a to 
z przyczyn organizacyjnych. Okazało się, że osoba 
odpowiedzialna za składy naukowe zespołów, nie 
„ogarnęła” kto, kiedy i czy w ogóle wygłosi referat. 
Doświadczenie i pełna mobilizacja kol. G. Orłowskiej-
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Rybickiej (Biuro ZG )i kol. M. Wojciechowskiej (KK) – 
oddelegowanych  do prac w tym zespole, pozwoliło uniknąć  
kompromitacji. A więc do rzeczy. 

Na wstępie prof. F. Ziejka przypomniał znany fakt: 

w dniu 19 maja 2003 roku JP II wygłosił na Placu św. Piotra w 
Rzymie skierowane do polskich pielgrzymów ( w przededniu 
referendum nad wejściem Polski w struktury UE) słynne słowa: 
„Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”. 

Pan prof. zauważył  iż słowa te mogą w dużej mierze 
stanowić wprowadzenie do dyskusji w I zespole Kongresu. 
Przypomniał , iż Unia Lubelska – porozumienie między dwoma 
sąsiadującymi  państwami to wspaniały wzorzec układania 
stosunków, który został odjęty przy budowie Unii Europejskiej. 

Prof. F. Ziejka zwrócił też uwagę, iż wbrew upowszechnianym 
po II wojnie światowej twierdzeniom o „czystości” etnicznej 
Polski, wiadomo jest, że w granicach naszej Ojczyzny, żyją 
mniejszości narodowe i kulturowe, oraz że z upływem czasu, 
owe mniejszości starają się wzbogacać swoje dziedzictwo 
duchowe, rozwijać je i pomnażać. Następuje wzajemne 
przenikanie kultur, a dzięki asymilacji kulturowej wzbogacona 
zostaje nasza narodowa, polska kultura. 

Temat „Historyczna wspólnota polsko-litewsko-ruska” został 
przedstawiony przez prof. Bruno Drwęskiego. Mówca 
odnosząc się do tez własnego referatu stwierdził, iż 
współczesne społeczeństwa Polski, a także Białorusi, Litwy, 
Ukrainy i w dużej mierze Izraela oraz Łotwy zostały założone 
na bazie wspólnych  realiów wywodzących się z dawnej 
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Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Wspólnota kulturowa 
Rzeczpospolitej zaczęła się rozkładać pod koniec XVIII-go 
wieku, ale pozostawiła za sobą na tyle silne elementy, że 
wciąż wywiera efekty aż do dziś, kiedy na podstawach 
etnicznych powstały nowoczesne państwa narodowe. Pan 
prof. B. Drwęski przeniósł nas w obszary religijno-etniczno-
kulturowe Międzymorza Bałtycko-Czarnomorskiego, 
podkreślając te elementy, które miały istotne znaczenie dla  
powstawania dziedzictwa wielokulturowego.  Mówca 
stwierdził, iż dziś spuściznę po tradycjach Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów  można zauważyć np. w pewnych 
podobieństwach funkcjonowaniu życia politycznego w 
Polsce, na Litwie, w Izraelu, na Białorusi lub na Ukrainie. 

Prof. Andrzej Sakson swój temat „Mniejszości narodowe w 
Polsce Północnej” rozpoczął nieco przekornie nazwami  
bardzo u nas popularnych dań:  

pierogi ruskie; karp po żydowsku; chłodnik litewski; barszcz 
ukraiński; golonka po bawarsku; tatar; ryba po grecku – przy 
czym jak powszechnie wiadomo dania owe nie mają wiele 
wspólnego z krajami, od których wzięły swą nazwę. Są 
jedynie odzwierciedleniem fantazji ich twórców.  Po tej 
dygresji prof. A. Sakson  omówił  pokrótce historyczne regiony 
wchodzące w skład współczesnych Ziem Północnych i 
Zachodnich: Warmia i Mazury, Pomorze Gdańskie i  
Zachodnie, Ziemia Lubuska, oraz Dolny Śląsk i część Górnego 
Śląska. Po 1945 r. na ziemiach tych nastąpiła radykalna 
zmiana procesów społeczno-polityczno-kulturowych. 

Przepływ ludności z czterech głównych kierunków 
doprowadził do zderzenia wielu grup o różnym pochodzeniu 
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narodowym i regionalnym, z różnym bagażem kulturowym i 
cywilizacyjnym. I tak: 

wysiedleńcy z Kresów Wschodnich stanowili  społeczność 
nieustabilizowaną ,żyjącą przekonaniem rychłego powrotu 
do stron ojczystych; 

polscy reemigranci z Francji i Belgii oraz z innych państw 
europejskich to głównie górnicy i robotnicy wykwalifikowani z 
odmiennymi nawykami mający poczucie wyższości wobec 
innych grup ludności, co często doprowadzało do 
antagonizmów; 

w ramach „Akcji Wisła”, której celem była likwidacja 
mniejszości ukraińskiej wysiedlono tysiące ludzi – Ukraińców i 
Łemków. Ukraińcy przez długi czas byli izolowani, lub izolowali 
się sami, traktując swą sytuację jako tymczasową; 

przymusowe wysiedlenia ludności niemieckiej dawnych 
obszarów Prus Wschodnich i Zachodnich, Pomorza, Ziemi 
Lubuskiej i Śląska; 

Odrębną społecznością do niedawna była grupa wojsk 
radzieckich stacjonujących do 1991 r. w Polsce. 

Należy też pamiętać o ludności rodzimej tzw. Autochtonów 
(Mazurzy, Warmiacy, Kaszubi, Słowińcy i Ślązacy, wobec 
których błędna i dyskryminacyjna polityka władz polskich, 
powodowała stopniową dezintegrację tych społeczności. 
Współczesne ziemie zachodnie i północne  to mniejszości 
narodowe stanowiące trwały element wielokulturowych 
społeczności postmigracyjnych. 



38 

 

Dr Wojciech Świątkiewicz w temacie „Mniejszości narodowe 
na Górnym Śląsku” przedstawił nam w aspekcie 
socjologicznym, cechy mieszkańców Śląska. Jedną z 
najważniejszych jest silna identyfikacja z regionem  jako 
terytorium i przestrzenią  kultury, w której ważną rolę odgrywa 
spójność rodzinna , etos pracy, konfesyjna przynależność i 
gwara. 

Inną cechą  jest funkcjonujący w świadomości społecznej 
podział na „my i oni”, czyli hanysi – ludność śląska i gorole – 
ludność napływowa. Mówca odniósł się do badań 
socjologicznych jakie wykonał na potrzeby własnej pracy  
„Kondycja rodziny śląskiej”, w której potwierdziła się silna 
identyfikacja z rodziną, z regionem, z narodem polskim. 

Kończącym  część przedpołudniową obrad zespołu był prof. 
Krzysztof Zamorski z tematem „Galicja dzisiaj, czyli o tym, co 
nam zostało ze społeczeństwa wielokulturowego przełomu 
XIX i XX stulecia”. Odniósł się do kilku mitów dotyczących 
Galicji, jakie często spotykane są na kartach podręczników 
historii. Przedstawił dane porównawcze na temat wyznania i 
narodowości Galicjan w różnym okresie historycznym.  
Stwierdził także, iż dwa największe miasta Galicji: Lwów i 
Kraków, zajmowały szczególne miejsce w strukturze  Austro – 
Węgrzech, którym władze wiedeńskie przyznały status miast z 
własnym samorządem. 

W części popołudniowej dyskutanci odnosili się do 
przedstawionych tez, oraz na przykładzie swoich regionów 
formułowali własne spostrzeżenia i oceny. W części 
spotkania brał udział prezes PTTK – Lech Drozdżyński, który 
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przedstawił swoje przemyślenia dotyczące wiodącego 
tematu zespołu. 

Dyskusja była niezwykle ożywiona, co jest najlepszym 
dowodem na to, iż dzięki solidnym naukowym podstawom 
do dyskusji w tym zespole, osiągnięto zamierzony cel, jakim 
było uświadomienie sobie, iż w Europie jesteśmy 
wielokulturowym narodem, wnoszącym wartości 
ukształtowane na przestrzeni historii, jednocześnie 
charakterystyczne dla naszego kraju. 

Wnioski zespołu znalazły się w tezach pokongresowych, 
stanowiących drogowskaz do działań w Towarzystwie na 
następne lata. 
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Szymon  Bijak 

Zespół II – pod przewodnictwem prof. dr hab. Kazimierza 
Denka 

Krajoznawstwo w społeczeństwie wiedzy 

 

                               Szymon Bijak. KT 

 sobotę 11 września obrady Kongresu odbywały 
się w czterech zespołach problemowych. Zespół II pracował 
pod hasłem Krajoznawstwo w społeczeństwie wiedzy. Jego 
pracami kierował prof. dr hab. Kazimierz Denek, którego 
wspierał Adam Chyżewski. Obsługę techniczną zapewniali 
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Paweł Zań, Aleksandra Staszak i Szymon Bijak, których 
sprawozdanie-podsumowanie stanowiło podstawę tej 
relacji. Obrady zespołu miały miejsce w auli Centrum 
Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W 
ciągu całego dnia w sesji wzięło udział około 70 osób. Do 
południa wśród obecnych na sali osób znaleźli się także 
Prezes Zarządu Głównego PTTK Lech Drożdżyński oraz Prezes 
Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK Tadeusz Sobieszek. 

 W części przedpołudniowej zostało 
zaprezentowanych 9 referatów problemowych. Pierwszy, 
tytułowy wygłosił prowadzący sesję prof. Kazimierz Denek. 
Kolejnymi referentami byli prof. Pola Kuleczka (Krajoznawcze 
rozdroża), dr Joanna Angiel (Krajoznawstwo jako dar 
doświadczania przez studentów miejsc swojego życia) oraz 
dr Adam Chyżewski, członek Komitetu Honorowego 
Kongresu, który wygłosił referat pod tytułem Turystyka 
krajoznawcza w rodzinie. Następnie przewodniczący ZHP, 
senator Adam Massalski przedstawił głos o roli krajoznawstwa 
w działalności harcerskiej. Kolejnymi mówcami byli prof. Jan 
Grzesiak (Edukacja szkolna wobec ruchu krajoznawczo-
turystycznego na szlakach schronisk młodzieżowych) oraz dr 
Józef Partyka, członek Komitetu Naukowo-Programowego 
Kongresu, przewodniczący Komisji Krajoznawczej ZG PTTK 
(Parki Narodowe jako warsztat edukacji krajoznawczej). Sesję 
zamknęli Paweł Anders (Zmieniająca się rola publikacji 
krajoznawczych) i Łukasz Maranda (Moje krajoznawcze 
spotkania w PTTK). Po wygłoszeniu referatów odbyła się 
krótka dyskusja, w trakcie której padały pytania do autorów 
wystąpień oraz komentarz-głos w dyskusji prof. Zbigniewa 
Taranga. 
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 W części popołudniowej zaprezentowane zostały 
pozostałe referaty i komunikaty zgłoszone przez uczestników 
zespołu. Sesję rozpoczęli finaliści OMTTK z liceum w Rumii 
Paweł Bianga (Las kamiennych strażników) oraz Michał 
Jeszke (Szkuty rewskie jako źródło wiedzy o przeszłości). Po 
nich zaprezentował się ppłk. Waldemar Osypiuk (Formy 
upowszechniania i popularyzowania krajoznawstwa w 
środowisku wojskowym) oraz redaktorzy Jan Paweł Piotrowski 
(Rola wiedzy krajoznawczej w kształtowaniu produktu 
turystycznego) i Janusz Sapa (Czy turystyka = 
krajoznawstwo?). Kolejnym głosem w dyskusji był referat dr 
Ewy Święckiej pt. Popularyzacja wiedzy o zasadach 
konserwacji jako element ochrony zabytków. Następnie 
swoje prezentacje wygłosili Kamila Czerwińska 
(Krajoznawstwo w społeczeństwie wiedzy) i Wojciech 
Rozwadowski (Informacja naukowa w turystyce). 

W otwartej dyskusji po tych wystąpieniach głos zabrali prof. 
Barbara Guzik, ppłk. Waldemar Osypiuk, dr Józef Partyka, 
Tadeusz Małecki, Jan A. Malinowski, Benedykt Wojcieszak 
oraz Szymon Bijak.  

 O czym dyskutowaliśmy w czasie prac naszego 
zespołu? W wielu wypowiedziach powracała kwestia 
niezadowalającej kondycji krajoznawstwa na rożnych 
poziomach polskiej edukacji, poczynając od szkoły 
podstawowej, a na studiach kończąc. Zgłoszono pilną 
potrzebę dokonania dogłębnej analizy przyczyn takiego 
stanu rzeczy. Podkreślono konieczność stworzenia 
metodycznych wskazówek do wzorcowego rozwoju 
krajoznawstwa w szkole. Szczególny nacisk należy, zdaniem 
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uczestników sesji, położyć na działania upowszechniania 
dobrych wzorców stosowanych z powodzeniem przez 
szerokie rzeszę praktyków krajoznawstwa. Jest to szczególnie 
ważne w odniesieniu do nauczycieli, którzy zaszczepiają tę 
idee w najmłodszym pokoleniu Polaków. Prelegenci i 
dyskutanci zwrócili także uwagę na potrzebę rozwoju 
edukacji krajoznawczej w rodzinie, jeszcze przed 
rozpoczęciem nauki w szkole. Jednocześnie podkreślali 
niezaprzeczalne zalety takiego wzajemnego kształcenia się 
różnych pokoleń, co stanowi doskonałą formę zacieśniania więzi 
rodzinnych w obecnych czasach. Doceniono również rolę 
harcerstwa jako efektywnego sposobu przekazu idei 
krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży.  

 Wiele uwagi poświęcono Internetowi jako 
współczesnemu nośnikowi informacji i wiedzy, który należy 
umiejętnie wykorzystywać i rozwijać. Powinnością 
krajoznawców w obecnych czasach jest dostarczanie 
odpowiedniej jakości danych, nie tylko w tradycyjny sposób, 
ale przede wszystkim wykorzystując nowoczesne środki 
przekazu z Internetem na czele. Prawidłowo wykorzystany 
może stanowić doskonałe narzędzie w pracy krajoznawcy. 

 W odniesieniu do aspektów prawnych postulowano 
zwrócenie się do władz resortowych oraz samorządowych o 
większe wsparcie dla idei i działalności krajoznawczej jako 
źródła tożsamości regionalnej i narodowej, tak bardzo 
ważnych w zjednoczonej Europie. Zwrócono uwagę na 
niezrozumiały brak odniesienia do krajoznawstwa w Statucie 
PTTK!!  
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Mimo długich i nieraz burzliwych obrad nierozstrzygniętą 
kwestią pozostaje sprawa traktowania krajoznawstwa jako 
oddzielnej dziedziny nauki. Nadal nie wiadomo jaki jest status 
planowanego kiedyś Instytutu Krajoznawstwa. Zgłoszono za 
to propozycję, by w dobie dzisiejszego, szybko 
zmieniającego się świata, o kondycji i stanie polskiego 
krajoznawstwa dyskutować częściej niźli tylko raz na 10 lat. 
Szczególną troskę należy poświęcić odchodzącym 
krajobrazom przeszłości, gdyż jedną z naszych powinności 
jest ich dokumentowanie i ocalenie od zapomnienia. 
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Edward Wieczorek 
  
Zespól III - prowadzony przez prof. dr hab. Jacka Purchlę 

Przemiany krajobrazu kulturowego w Polsce. 
Tradycja, współczesność, przyszłość  

 
                                    Edward Wieczorek. KT 

  espól zgromadził 50. uczestników Kongresu, 
a jego pracami kierował prof. Jacek Purchla z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie. W celu usprawnienia obrad 
powołano zespół opracowujący uchwały i wnioski w 
składzie: Joanna Kośnik, Włodzimierz Łęcki i Edward 
Wieczorek. 
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Podczas obrad zespołu wystąpiło siedemnaście osób. 
Wiodące referaty, opublikowane w materiałach 
kongresowych przedstawili: prof. dr hab. Jacek Purchla - 
"Przyszłość - przeszłości. W stronę systemu ochrony 
dziedzictwa - dylematy polskiej transformacji".(Zeszyt 3); prof. 
dr hab. Aleksander Bohm - "Udane i nieudane związki 
krajobrazu i planowania przestrzennego w Polsce" (Zeszyt 3) 
oraz mgr inż. arch. Wojciech Czech - "Gospodarowanie 
krajobrazem" (Zeszyt 4). Znakomitym uzupełnieniem 
referatów wprowadzających było także wystąpienie Alicji 
Gotowt - Jeziorskiej pt. "Wybrane czynniki przemian 
przestrzeni i krajobrazu kulturowego w aspekcie wartości 
krajoznawczych i turystycznych". 
Uzupełnieniem tych wprowadzających, ogólnych tematów 
były wystąpienia problemowe uczestników zespołów. I tak: 
Edward Wieczorek przedstawił temat "Krajobraz kulturowy 
Górnego Śląska w produkcie turystycznym Szlak Zabytków 
Techniki Województwa Śląskiego", 
Zbigniew Wacław Pękala - "Krajobraz kulturowy dorzecza 
Kamiennej - światowe dziedzictwo", 
Jerzy Gajewski - "Problemy urbanizacji terenów górskich", 
Paweł Miśkowiec - "Przemiany krajobrazu kulturowego w 
południowej Małopolsce w ostatnich 30 latach", 
Maria Maranda przedstawiła pod obrady Kongresu szereg 
postulatów, zachęcających do korzystania z doświadczeń 
europejskich w zakresie dostępności dla wszystkich 
dziedzictwa kulturowego i infrastruktury turystycznej - 
zwłaszcza osób z różnego rodzaju dysfunkcjami.  Z kolei 
Antoni Adamczak przedstawił wnioski uczestników 
przedkongresowego sejmiku krajoznawczego w Szczecinie, 
nie mające się nijak do tematyki zespołu, a nawet sprzeczne 
z założeniami Kongresu budowania Europy wielokulturowej. 
Wystąpienie to skrytykował prowadzący obrady prof. 
Purchla. 
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Po przerwie obiadowej obrady rozpoczęło wystąpienie 
Macieja Maślińskiego zatytułowane - "Przemiana krajobrazu 
kulturowego a odznaki krajoznawcze", pokazujące, że 
zbieractwo odznak  krajoznawczych i same krajoznawstwo, 
którego elementem są odznaki, dokumentuje (zdjęcia, 
szkice, notatki) przemiany zachodzące w krajobrazie 
kulturowym. 
Andrzej Konarski przedstawił referat  "Wrocław - miasto wielu 
kultur - ich wpływ na rozwój miasta na przestrzeni wieków" a 
Zdzisław Szkiruć ukazał negatywy współpracy  parków 
narodowych, którymi kierował z władzami samorządowymi.  
Zygmunt Wilczek przedstawił referat "Możliwości rozwoju 
turystyki na Roztoczu polskim i ukraińskim", opublikowany w 
zeszycie 4, Andrzej Wiśniewski - temat - "Współczesna 
turystyka narciarska jako kontynuacja tradycji narciarskich 
"ojców założycieli" polskiego narciarstwa", Tadeusz Gajda - 
"Przemiany krajobrazu Gniezna i okolic w ostatnich 30 
latach", a Tadeusz Stefański - swoje refleksje na temat 
powinności kadry przewodnickiej  w edukacji krajoznawczej 
społeczeństwa. 
W trakcie dyskusji, która rozpoczęła się  po zaprezentowaniu 
wszystkich wystąpień głos zabrali: Włodzimierz Łęcki, Iwona 
Liżewska, Anna Andrusikiewicz, Tadeusz Gajda, Jerzy 
Gajewski, Zbigniew Wacław Pękala. 
Już prowadzący obrady, prof. Purchla w referacie 
wprowadzającym podkreślił zmianę w naszym stosunku do 
dziedzictwa narodowego, które nie tylko powinniśmy 
chronić, ale także rozumnie je użytkować a nawet twórczo 
przekształcać. W jego wystąpieniu pojawił się też wątek, 
wielokrotnie potem powtarzany, konieczności stworzenia w 
Polsce systemu efektywnego zarządzania dziedzictwem, 
który byłby przekonywujący dla społeczności lokalnych, 
które - wraz z właścicielami i użytkownikami zabytków - 
stanowią podstawowe ogniwa opieki nad dziedzictwem. W 
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referatach i dyskusji pojawiła się też konkluzja o 
"niesymetryczności" ochrony dziedzictwa. O ile bowiem 
odpowiedzialność współczesnego społeczeństwa wobec 
przyszłych pokoleń jest trwale i powszechnie uwzględniana w 
odniesieniu do dziedzictwa przyrodniczego, to brakuje jej w 
odniesieniu do  dziedzictwa kulturowego, co należy jak 
najszybciej zmienić. Nie ulega też wątpliwości, że - podobnie 
jak zasoby naturalne - zasoby dziedzictwa kulturowego są 
nieodnawialne. 
PTTK bazując na własnych doświadczeniach w dziedzinie 
ochrony przyrody i zabytków winno aktywnie włączyć się  w 
tworzenie w Polsce systemu efektywnego zarządzania 
dziedzictwem  obejmującego zarówno jego ochronę  jak i 
użytkowanie i przekształcanie. 
W wielu glosach przejawiała się troska o stan polskiej 
przestrzeni, jej chaos, kiczowatość zabudowy, niszczenie 
dziedzictwa. W porządkowaniu tej przestrzeni PTTK winno 
tworzyć wspólny front z wszystkimi organizacjami i siłami 
społecznymi dążącymi  do doskonalenia narzędzi 
legislacyjnych dotyczących zarządzania przestrzenią oraz 
dążących do tego, by ład przestrzenny stał się dobrem 
publicznym, chronionym w Konstytucji RP. 
Uczestnicy zgodnie potwierdzali kryzys gospodarowania 
przestrzenią, zwłaszcza indolencję samorządów lokalnych 
odpowiedzialnych za tworzenie planów zagospodarowania 
przestrzennego. Za jedną z przyczyn takiego stanu - oprócz 
chaosu legislacyjnego - uznano niedostateczny stopień 
edukacji krajoznawczej społeczeństwa, niezrozumienie 
wartości krajobrazu kulturowego i dziedzictwa narodowego 
dla możliwości rozwoju ekonomicznego  regionów oraz zanik 
więzi emocjonalnych z "małymi Ojczyznami". Stąd za jedno z 
naczelnych zadań krajoznawców i PTTK uznano udział w 
permanentnej edukacji krajoznawczej społeczeństwa i 
upowszechnianie  pozytywnych wzorców ochrony 
dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego. Ogniwa i członkowie 
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PTTK winni także wpływać na samorządy lokalne , w których 
funkcjonują, by te podejmowały prace nad tworzeniem 
planów zagospodarowania przestrzennego, 
uwzględniających ochronę dziedzictwa - w tym krajobrazu 
kulturowego. 
Niezależnie od wniosków wypływających z tematyki zespołu, 
pojawiło się szereg innych, adresowanych do różnych 
instytucji:   
- pielęgnacji polan widokowych w górach, jako elementów 
krajobrazu kulturowego; 
-rozwijania krajoznawczej turystyki rodzinnej; 
-kształtowanie i umacnianie wśród młodzieży przywiązania 
do tradycji lokalnych, historii, tolerancji; 
-uwzględniania w planach zagospodarowania 
przestrzennego szlaków turystycznych; 
-większej dostępności turystycznej obszarów chronionych (te 
ostatnie są sukcesywnie powiększane, a dostęp do nich 
sukcesywnie ograniczany); 
-zorganizowania kolejnego VII Kongresu Krajoznawstwa 
Polskiego we Wrocławiu; 
-położenie większego nacisku na popularyzację Mazur 
Garbatych i Suwalszczyzny jako bazy dla rozwoju narciarstwa 
śladowego. 
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Krzysztof Tęcza 

Zespół IV – pod przewodnictwem prof. dr hab. Andrzeja 
Tomaszewskiego 

Krajoznawstwo wobec wyzwań integrującej 
się Europy 

 

Od lewej prof. Andrzej Tomaszewski (przewodniczący 
zespołu), Krzysztof Mazurski (autor najciekawszego 
wystąpienia) i Krzysztof Tęcza (obsługa organizacyjna z 
ramienia KK). KT 

ychodzi na to, że temat jakim zajął się nasz zespół, 
zainteresował największą grupę uczestników Kongresu. Sala 
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na której obradowaliśmy  prawie zapełniła się chętnymi, 
zarówno do zabrania głosu jak i słuchaczami. Z tego też 
względu narzucono dyscyplinę czasową poszczególnych 
wypowiedzi, a i starano się nie robić długich przerw, co 
niestety przeniosło się na uszczuplanie, w miarę rozwijania się 
dyskusji frekwencji .  Ale może to i dobrze wyszło dla 
wszystkich, gdyż coraz mniej było „lania wody”, a coraz 
więcej konkretów. Muszę tutaj z przykrością powiedzieć, że 
niektórzy mówcy podejmowali, zupełnie niepotrzebnie, trud 
wypowiedzi, a nie mówili w ogóle na interesujący nas temat. 
Niestety, widać to w wielu organizowanych dyskusjach, że 
niektórzy działacze zabierają głos, nie bacząc czy dotyczy 
on stosownego  tematu. Z tym , że nie to jest najgorsze. 
Najgorszy jest brak zdecydowanej reakcji ze strony 
prowadzących owe spotkania. Starają się oni nie 
podejmować  przykrych decyzji, nie chcąc zrażać mówców. 
Trzeba się jednak zastanowić co w takiej sytuacji jest lepszym 
wyjściem. Zrażenie kilku nieprzejmujących się nikim działaczy, 
czy dobro podejmowanego tematu. Na szczęście nie 
mieliśmy w naszej grupie zbyt wielu takich osób, a takt 
przewodniczącego i jego doświadczenie w 
przeprowadzaniu tego typu dyskusji pozwoliły na utrzymanie 
odpowiedniego poziomu dyskusji w jej głównych 
założeniach.  

Dodam tylko, że przewodniczącemu prof. A. 
Tomaszewskiemu pomagali jeszcze prof. dr hab.  Franciszek 
Midura oraz prof. nadzw. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz. 
Wymienionym wyżej starali się ułatwić zadanie kol. Maria 
Janowicz (Biuro ZG), kol. Andrzej Danowski (CFK) oraz kol. 
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Bernadetta Zawilińska i Krzysztof Tęcza, oboje z ramienia 
Komisji Krajoznawczej ZG PTTK. 

Początkowo zapowiadało się iż czeka nas bardzo ciężki 
dzień. Na zgłoszonych około dziewięćdziesięciu uczestników, 
chęć wyrażenia swojej opinii zgłosiła prawie jedna trzecia 
przybyłych. Później jednak jakoś to się rozładowało. Niektórzy 
bowiem mieli wypowiedzi bardzo ścisłe, przemyślane i czynili 
to bardzo szybko i sprawnie. Niektóre wypowiedzi, jak już 
wspomniałem były zupełnie nietrafione. Ale udało się cały 
czas utrzymywać główny temat w dyskusji na widocznym 
miejscu.  

Ważne słowa , wprowadzające nas w założony temat, padły 
zaraz na początku spotkania, co pozwoliło skupić się właśnie 
na interesujących nas sprawach. Prof. Tomaszewski  
przedstawił podstawowe założenia o tym, jak ma wyglądać 
krajoznawstwo w integrującej się Europie. Delikatnie 
wspomniał o przenikaniu wartości religijnych do 
przyjmowanych za podstawowe wartości tez tyczących 
całego kontynentu, co widać wyraźnie na podejmowanych 
w tym kierunku działaniach w ramach Unii Europejskiej.  
Wspomniał o konieczności integracji kulturowej w 
jednoczącej się Europie.  Przypomniał, że przeprowadzana 
kiedyś akcja pod nazwą „Europa – wspólne dziedzictwo” nie 
powiodła się.  Większa bowiem była różnorodność niż 
jedność. Tym razem obrano inny kierunek dążenia do 
założonego celu. Uznano, że należy dbać o tą różnorodność, 
bo poprzez nią uda nam się prędzej czy później określić 
wspólne dziedzictwo. Bo czyż dziedzictwo w całej Europie 
może być różne? Oczywiście , że może. To właśnie ta 
różnorodność określa poszczególne narody zamieszkujące 
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nasz kontynent. A  poprzez tą różnorodność, a właściwie 
dzięki niej, powstaje wspólne dziedzictwo kulturowe całej 
Europy. Bo każdy, nawet najmniejszy naród, poprzez swoją 
różnorodność wnosi coś do wspólnego wizerunku jaki będzie 
odbierany przez mieszkańców pozostałej części świata. 
Przecież przybysz z innego kontynentu nie będzie specjalnie 
rozróżniał poszczególne narody. Dla niego Europa będzie się 
mieniła jako całość. Oczywiście kryje się w tym obawa przed 
ujednoliceniem wszystkiego, przed wrzucaniem wszystkiego 
do jednego kotła. I właśnie tutaj jest nasza rola. To właśnie 
my musimy dbać o to co nas różni, aby na tle ogólnym taki 
przybysz potrafił odróżnić kulturę poszczególnych narodów w 
zjednoczonej Europie. A aby podejmować sensowne 
działania w tym kierunku musimy znać swoich sąsiadów, ich 
kulturę, ich osiągnięcia, ich dążenia.  

I tu pojawia się rola Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego. To właśnie ono powinno promować 
turystykę i krajoznawstwo , nie tylko naszego kraju, ale szukać 
odrębności na terenie całej Europy. Bo przecież , mimo iż na 
przestrzeni wieków różne procesy przebiegały podobnie w 
całej Europie, to różniły się one w poszczególnych krajach. 
Widać to choćby na przykładzie zabytków architektury. 
Mimo, że powstały one w tej samej epoce , w tym samym 
stylu, są zupełnie różne, choć w głównych założeniach 
bardzo podobne. To samo widać , jeśli chodzi o kulturę, o 
obyczaje. Bo granice polityczne, zwłaszcza obecne, 
zupełnie nie pokrywają się z granicami, gdy popatrzymy na 
nie pod kątem regionów, narodowości, czy zamieszkałej tam 
ludności. Niejednokrotnie narzucone nam wskutek działań 
wojennych granice państwowe maja się nijak do 
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zamieszkałych w nich ludzi , przedstawicieli różnych 
narodowości. Granice te są w wielu wypadkach sztucznymi, 
narzuconymi nam tworami. Dlatego takie ważne jest w 
jednoczącej się Europie nie traktowanie ich dosłownie. Niech 
nie będą one granicami dzielącymi. Niech kultury 
zamieszkujących tu ludzi wzajemnie się przenikają, 
umacniając to wspólne postrzeganie nas jako 
Europejczyków.  

Bardzo ciekawie mówił kol Andrzej Danowski w swoim 
wystąpieniu zatytułowanym:  „Podróżowanie jako 
determinanta wymiany kulturowej w Europie”. Przedstawił on 
zwięźle jak odbywała się dawniej wymiana kulturowa na 
naszym kontynencie. Bo czyż podczas wypraw handlowych 
podejmowanych przez odważnych kupców nie 
dokonywano wymiany kulturowej. Oczywiście , że 
dokonywano. Przecież kupiec nie ruszał w świat sam. Zawsze 
w jego otoczeniu znajdowało się wiele osób prezentujących 
różne osobowości. A poprzez nawiązywanie osobistych 
kontaktów, zawsze coś było przekazywane, i to w obie 
strony. I zawsze coś z tego pozostawało i utrwalało się na 
stałe w miejscu stałego zamieszkania tych osób. 

Prof. F. Midura przybliżył nam temat pod wspólnym 
określeniem : „Walory turystyczne  regionów pełniących 
funkcje stołeczne”.  Zaprezentował obiekty z Wielkopolski. Są 
one bardzo znane, gdyż są najwartościowszymi , zarówno 
jeśli chodzi o architekturę, jak i o ich rolę, jaką spełniały dla 
funkcjonowania dawnych lokalnych społeczności. Na tle tej 
wypowiedzi możemy zobaczyć, że wiele z tych obiektów 
powstało dzięki ściągnięciu do naszego kraju wybitnych  
twórców czy fachowców. Nazwiska budowniczych, artystów 
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pracujących wówczas na naszych ziemiach to 
niejednokrotnie najwybitniejsze i największe nazwiska 
twórców europejskich.  

W wystąpieniu Andrzeja Wasilewskiego pt.”Krajoznawstwo 
polskie wobec wyzwań integrującej się Europy”  przewijała 
się ciekawa myśl: Czy Polska może być atrakcyjna 
turystycznie dla mieszkańców Unii? Jak sądzicie ? Może? 
Niech każdy sam sobie odpowie na to pytanie. 

Krzysztof Wolfram  powiedział …”Obszar polski północno-
wschodniej musi być traktowany jako obszar funkcjonalny, 
zarówno z polskiej , jak i europejskiej perspektywy. Walory 
przyrodnicze i kulturowe Zielonych Płuc Polski należy 
traktować i wykorzystywać jako europejskie dziedzictwo 
podlegające ochronie w świetle prawa europejskiego”… 
Autor mówił o wartości przyrodniczej polskiej przyrody  w skali 
europejskiej. Ale co to znaczy europejska wartość polskiej 
przyrody? Czy jest to suma naszych cennych obiektów 
przyrodniczych jakie posiadamy. Ale jeśli tak jest, to jest to 
lekkie uproszczenie. Bo co z tego, że mamy te piękne 
obiekty, co z tego, że się one wyróżniają na tle całej Europy. 
Co z tego, jeśli nie potrafimy tych obiektów chronić. Co 
chwila widzimy jakieś zakusy by zniszczyć to piękno w imię 
zysku, w imię doraźnych interesów. Tak przecież jest 
najłatwiej. Ale pamiętajmy: piękno to ,raz zniszczone, nawet 
po udanych próbach jego odtworzenia nie będzie już tym 
samym. A na pewno nie będzie to oryginał szczycący się 
ciągłością historyczną. Będzie to już zupełnie nowy, a przez 
to inny twór. Może ładny, ale jak to się mówi, bez duszy.  

Prof. Sienkiewicz  zaprezentował  „Krajobraz Ziemi Ojczystej w 
wizji polskich twórców na emigracji. Artyści polskiego 
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Londynu”. Ukazał nam, że człowiek opuszczający kraj 
ojczysty , osiądzie w innej kulturze, przecież nie tylko 
materialnej ale także duchowej. Zaczyna on wkrótce tęsknic 
do wartości rodzimych. Do tego z czym u nas spotykał się na 
każdym kroku a co utracił. I nie zawsze kultura, w której 
aktualnie przyszło mu żyć, jest tą wymarzoną, tą wyśnioną.  
Bo trudno jest tak zapomnieć o tym, czym żyło się do tej 
pory. Pojawia się wówczas tęsknota i żal. Często wyrażane są 
one w różnych formach twórczości artystycznej. Powstają 
wówczas dzieła, w których starają się oni zawrzeć swoją 
właśnie tęsknotę za Ojczyzną. Za tymi krajobrazami, za 
przyrodą, za tymi niepowtarzalnymi klimatami. 

Kilka osób poruszało bardzo ciekawy, acz nie do końca 
zrozumiany przez wszystkich temat współpracy 
przygranicznej.  Bo to jest tak, że mieszkańcy centralnej Polski 
cały czas mówią o potrzebie integracji, a nie dociera do 
nich, że mieszkańcy obszarów granicznych , od lat organizują 
wspólne imprezy. Że oni już dawno się zintegrowali i nie ma 
potrzeby wywarzania otwartych drzwi.  

Krzysztof Mazurski, do końca niepewny czy wystąpi, 
przedstawił nam skrót swojego, jak to określił, eseju, 
zamieszczonego w jubileuszowej Ziemi. Zatytułował go 
„Europejskość polskiej przestrzeni”. Muszę powiedzieć, że na 
tle dotychczasowych wystąpień bardzo się on wyróżnił. 
Zarówno oryginalnością wypowiedzi sformowanych bardzo 
logicznie. Poruszył temat przestrzeni jako miejsca, w którym 
żyją ludzie. Bo nie zawsze sztucznie określone granice są 
równoważne z np. polskością tych ziem. Polskość, jak 
dowodzi, jest tam gdzie są Polacy. Widać to było także 
wtedy gdy Polski nie było na mapach Europy. Autor 
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zastanawia się co Unia dała Polsce, a co Polska wniosła do 
Unii. Chodzi oczywiście o wartości wyższe. Nie będę tu 
rozwijał tematu, ale zachęcam wszystkich do przeczytania 
wypowiedzi kol. Mazurskiego zamieszczonej w całości w 
Ziemi. Pierwotnie szczątkowa wypowiedź kol. Mazurskiego 
zaciekawiła nie tylko słuchaczy, ale także 
Przewodniczącego, który poprosił o przedstawienie jej w 
całości. Początkowo spięty kol. Krzysztof, tak się tym 
zainteresowaniem ucieszył, że widać było jak jego twarz 
promienieje, widać było jak rośnie w siłę. Wyraźnie 
odmłodniał, zrobił się rześki i chętny do dalszego wykładu.  
I bardzo dobrze. Cieszmy się z takich ludzi, zwłaszcza, że są z 
Dolnego Śląska, gdzie planuje się kolejny Kongres. Podkreślę 
tutaj, że ciekawie sformułowane myśli i słowa należy zawsze 
nagradzać i ukazywać w pozytywnym świetle. I obojętne, 
czy komuś się to podoba, czy nie. Po prostu należy tak 
czynić.  

Myślałem, że nikt już nie poruszy tematu modnej ostatni 
turystyki pielgrzymkowej. Bo jest to prawdziwie 
międzynarodowa forma wędrowania i poznawania zarówno 
krajobrazów, zabytków architektury, ale także różnych kultur 
wraz z ich historią. To właśnie na szlakach pielgrzymkowych 
poznają się , bardzo często młodzi ludzie, mówiący różnymi 
językami. Żyjący w różnych miejscach Europy, wywodzący się 
z różnych warstw społecznych, oraz prezentujących różną 
mentalność.  

Kolejnym poruszonym wątkiem była sprawa naszego 
stosunku do zabytków na ziemiach utraconych. Jak się 
okazuje problem ten nie dotyczy tylko nas, Polaków. Nie 
mamy na to wyłączności. Przecież w wyniku , zwłaszcza 
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ostatnich działań wojennych, zmieniły się granice prawie 
wszystkich krajów europejskich. Jest to zatem problem 
ogólnoeuropejski. I trzeba się zastanowić jak do niego 
podchodzić. Podchodzić całościowo. Nie wyrywkowo.  

Muszę tutaj wtrącić , że niektóre wypowiedzi były tak mądrze 
sformułowane, że aż przerażały swoją dojrzałością. 
Dyskutanci nie powinni nas tak straszyć. Powinni starać się 
dobierać bardziej „przyjaznych” słów, kojarzących się ciepło 
i miło wpadających w uszy. Zawsze wywoła to większe 
zainteresowanie. Dodam także, że wiele z prezentowanych 
tu tekstów były formami reklamy czy samo chwalenia, a nie 
rzetelnej dyskusji o przyszłości krajoznawstwa na przyszłe 
dziesięć lat.  

Nie będę przedstawiał tu wszystkich referatów, gdyż nie to 
jest celem mojego sprawozdania.  Przedstawię tylko o czym 
dyskutowano  w wolnych wnioskach.  Kol. Andrzej Młot  
zastanawiał się  nad powinnościami  krajoznawców wobec 
środowisk europejskich przejawiających aspiracje integracji 
europejskiej. Głośno pytał się jak to co zrobiliśmy dla 
wspólnej Europy przenieść dalej? 
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  Olsztyn. KT 

Anna Kirchner poruszyła bardzo ważny problem edukacji 
młodzieży wobec wyzwań integrującej się Europy. Natomiast 
kol. Sikora słusznie pytał, czy krajoznawstwo ma siłę 
przetrwania  w nowej Europie. Martwi go fakt, ze podczas 
wycieczek   zainteresowanie uczestników jest bardzo 
spłycone, sprowadza się tylko do doczesności , na teraz, na 
dzisiaj , na już.  Brak w nim całej głębi. 
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Przewodniczący dodał, że już od wielu lat punktem wyjścia  
dla pozyskiwania nowych krajoznawców jest praca od 
podstaw.  Bo tylko nauczanie młodzieży i dzieci daje w 
przyszłości pozytywne wyniki. A jak wiadomo najlepszym 
sposobem ochrony dóbr kultury jest ukochać je i mieć dla 
nich szacunek. Dlatego tak ważne jest wpajać te cechy 
młodzieży już od najwcześniejszych lat. 

Nieco światełka w tunelu wniósł A. Danowski  stwierdzając 
rzecz oczywistą, choć nie zawsze dostrzeganą, mówiąc że 
dla krajoznawstwa nie ma granic, jest ono ponadnarodowe.  

W posumowaniu prof. Sienkiewicz  podał , że  najważniejsze 
jest: dziedzictwo krwi; tożsamość kulturowa; turystyka jako 
dialog kultur. Dla prof. Midury najważniejsze było: odpowiedź 
na pytanie czym jest  pojecie krajoznawstwa; ciągłość 
działań krajoznawczych podejmowanych jeszcze przed 
powstaniem organizacji turystyczno-krajoznawczych; oraz 
treści zawarte w działalności krajoznawczej. Prof. 
Tomaszewski stwierdził, że podczas obrad nie było 
specjalnych różnic zdań. Za to odczuwalna była wysoka 
kultura wypowiedzi. Uznał on , że najważniejsze w najbliższym 
czasie jest: kształcenie na wszystkich poziomach mające za 
cel podnoszenie kultury historycznej; troska o  przyszłość 
krajoznawstwa; podniesienie rangi krajoznawstwa jako części 
nauki , nauki o regionalizmie. Stwierdził, że wejście Polaków 
do większego organizmu, czyli Unii, wcale nie spowodowało  
zaniku świadomości narodowej, a odniosło wręcz odwrotny 
skutek. 

Wszystko to co tutaj usłyszeliśmy jest bardzo ładne i 
budujące. Ale co z tego wyniesie przeciętny zjadacz chleba. 
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Przecież on działa na innym poziomie. On jest prawie zawsze 
tylko konsumentem tego wszystkiego o czym tutaj 
rozmawialiśmy. I nieważne, czy należy on do PTTK, bo nasze 
Towarzystwo nie ma przecież monopolu na turystykę i 
krajoznawstwo. My tylko musimy próbować stwarzać jakieś 
ramy tej turystyki. Ramy wygodne dla wszystkich, 
pozwalające korzystać wszystkim z całego dobrodziejstwa 
wypływającego z faktu „połączenia” się Europy. I żeby nie 
miały  one zabarwienia politycznego, bo tym z reguły zraża 
się młodych ludzi. A przecież wszystko jest dla nich, dla nas, 
jeśli potrafimy umiejętnie to wykorzystywać i szanować to co 
nam natura dała. Także to co jest dziełem naszych rąk. 

 

Krzysztof Tęcza 

 Wieczór marszałkowski 

o udanym rozpoczęciu Kongresu, by ukazać , 
może nie tyle krajobrazy tej ziemi, co jej urok, a przede 
wszystkim pozwolić wszystkim, przybyłym z różnych stron kraju, 
a co za tym idzie przyzwyczajonych do „swojskich” klimatów, 
zapoznać się z czymś odmiennym, czymś nowym, co nie 
znaczy  gorszym. A że była to pora wieczorowa, zaproszono 
wszystkich na uroczystą kolację. Tak jak już wspomniałem, nie 
chodziło tu o widoki, gdyż dawno już panował mrok. Nie 
mniej w ośrodku turystycznym „Janczary” w Barczewku, do 
którego zaprosił nas Marszałek Województwa Warmińsko-
Mazurskiego pan Jacek Protas, można było odczuć wiele 
życzliwości ze strony obsługi w stosunku do nas. 
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podejmowały nas panie ubrane w stroje ludowe. Była nawet 
możliwość odbycia przejażdżek bryczkami. Cały czas 
przygrywał zespół  dający szansę chętnym nieco poruszać 
się w rytm ich muzyki.  

 

Od lewej Krzysztof Mazurski, Włodzimierz Łęcki i Józef 
Partyka. KT 

Trzeba przyznać, że wieczór ten zorganizowano bardzo 
profesjonalnie, ale nie to było jego największym atutem. 
Najważniejsze bowiem w tego typu imprezach jest danie 
możliwości jego uczestnikom swobodnego wyrażania swoich 
myśli i znajdywania w śród obecnych osób podzielających 
ich tok myślenia. Dlatego bardzo szybko potworzyły się 
mniejsze czy większe grupki dyskusyjne. Oczywiście niektórzy 
szukali także innych opinii w interesujących ich tematach, 
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toteż zmieniali co chwile grupę.  A jak wiadomo biesiady 
maja to do siebie, że w miarę konsumpcji wyśmienitych 
miejscowych specjałów, a zwłaszcza podczas degustacji 
wyrabianego tutaj piwa ( nie wiedziałem ileż to można 
produkować różnych gatunków piwa , o najdziwniejszych 
smakach),człowiek zachowuje się coraz swobodniej, 
poruszano coraz to nowe tematy. Normalnie nikt nie kwapi 
się do takich rozmów. Tutaj jednak nie było z tym  problemu. 
Podejmowano zatem dyskusje na tematy krajoznawcze. 
Przede wszystkim prawie każdy określał  co dla niego znaczy  
KRAJOZNAWSTO. I prawie każdy mówił co innego. Ale 
wypływa to  stąd, że pojęcie krajoznawstwa ma tyle różnych 
twarzy. Przecież krajoznawstwo jest nierozłączne z wieloma 
dziedzinami życia. I to nie tylko turystycznego. Wiele 
dyscyplin naukowych ściśle powiązanych jest z szeroko 
pojętym krajoznawstwem. A jeśli chodzi o turystykę to nie ma 
żadnej jej formy aby nie zahaczała o krajoznawstwo. Bo 
treści krajoznawcze wkomponowane są zarówno w turystykę 
pieszą, rowerową, motorową, górska. Mało tego, treski te 
znajdziemy także w turystyce wodnej, konnej czy w 
imprezach na orientację.  

I właśnie ze względu na tak szeroki zasięg pojęcia o nazwie 
krajoznawstwo dysputy nasze podczas tego udanego 
„Wieczoru regionalnego” były bardzo ożywione i trwały by 
pewnie do samego rana, gdyby nie fakt, że podstawiono 
ostatni autobus. Ale to co tutaj zostało zapoczątkowane 
przełożyło się na większą swobodę w kolejnych dyskusjach i 
wpłynęło na odwagę formułowania swoich wniosków 
podczas prac w poszczególnych grupach tematycznych. 
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Krzysztof Tęcza 

Wieczór prezydencki 
11. września , po całym dniu wrażeń związanych z udziałem 
w dyskusjach, zorganizowano nam nieco atrakcji 
kulturalnych podczas wieczoru pod patronatem Prezydenta 
Miasta Olsztyna, pana Piotra Grzymowicza. Udaliśmy się 
zatem ponownie do kościoła św. Jakuba, gdzie wykonano 
dla nas koncert muzyki Feliksa Nowowiejskiego, który był tu 
organistą równo 110 lat temu. Obecnie trwają obchody Roku 
Feliksa Nowowiejskiego. Początkowo przedstawiono nam 
jego najsłynniejsze dzieła. Może nie wszystkim przypadły nam 
do gustu, bo trzeba wiedzieć , że muzyka organowa jest 
specyficzna, zarówno jeśli chodzi o jej odbiór jak i brzmienie. 
Na pewno jest to jednak muzyka wywołująca pewne 
doznania w sferze duchowej. Doznania raczej pozytywne. 
Myślę, że duży wpływ na odbiór tej muzyki miało 
przygotowanie przez prelegenta , pana Zbigniewa 
Kozłowskiego, który widać, że mówił o tej muzyce nie tylko 
pięknie ale z niespotykanym uczuciem. Co też okazało się 
nieco różniej, gdy dołączył on do chóru by razem z nim 
wykona kilka pieśni. Ale zanim to nastąpiło , nie wiadomo 
skąd pojawi się piękny motyl i zaczął krążyć przed 
zapowiadającym. Po chwili usiadł na jego notatkach. 
Wzbudziło to wśród obecnych lekkie zamieszanie ale i 
rozbawienie. Dotąd bowiem wszystko było bardzo poważne, 
a tu nagle niezamierzony akcent  rozpraszający. Ale w 
pozytywnym tego słowa znaczeniu. Gdy motyl odfrunął 
pojawił się chór znany jako Collegium Musicum. Jego 
członkowie to w większości absolwenci  szkół muzycznych 
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śpiewający amatorsko, co nie znaczy beznadziejnie. O ich 
dużym kunszcie świadczą liczne wyróżnienia oraz koncerty 
na całym świecie.  Początkowo nie robiło to na nas dużego 
wrażenia, ale w miarę jak się wsłuchiwaliśmy w sposób 
przekazywania nam pieśni, coraz bardziej zaczynaliśmy 
wczuwać się w atmosferę.  Cały chór składał się z 10 
śpiewaczek i 9 śpiewaków, w tym naszego mówcę. 
Oczywiście był jeszcze dyrygent pan  Janusz Wiliński. A że 
chór , mimo iż skupia amatorów, to jest w pełni profesjonalny 
, o czym mogliśmy przekonać się już na samym początku ich 
występu. Trzymane w ręku partytury podnieśli i otworzyli 
dopiero na wyraźne polecenie dyrygenta. Początkowo 
musieliśmy wsłuchać się w to brzmienie. Jest  ono jednak 
trochę ciężkie z początku. Jednak w miarę odsłuchiwania 
kolejnych utworów coraz bardziej wczuwaliśmy się nie tylko w 
słyszaną muzykę ale i w słowa, a właściwie brzmienie tych 
słów. Część słuchaczy , aby lepiej odebrać to brzmienie , 
przymykała oczy i słuchała nie widząc śpiewających. I 
okazało się , tym razem, że było to błędem. Bo właśnie 
najwięcej radości, nam słuchaczom, dał widok twarzy 
śpiewaków. Spora ich część miała taki uduchowiony wyraz, 
a u niektórych,  zauważało się różne, na pierwszy rzut oka 
śmieszne grymasy na twarzy. Niektórzy z nich byli 
uśmiechnięci, a od kilkoro z nich biła wyraźna radość. Wśród 
pań wyróżniała się jedna z niesamowitym uśmiechem. 
Wyglądało to tak jakby ten uśmiech , ta wyrażana radość 
wychodziły z niej. A najlepsze bo przechodziło to na nas, 
słuchaczy. I tak tworzyła się powoli więź miedzy nami.  
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    Chór Collegium Musicum w kościele św. Jakuba  
w Olsztynie. ZS 

Pierwsza część koncertu była w miarę spokojna, ale w 
drugiej części chórzyści wyraźnie się ożywili, zwłaszcza 
panowie. Większość z nich była uśmiechnięta. Właśnie 
zaczynali oni pomagać sobie w śpiewie ruchami ciała. 
Wyglądało to tak jakby poprzez napinanie mięśni , zwłaszcza 
mięsni twarzy, czy  jakby poprzez stawanie na palcach, 
wkładali w siebie tyle energii, że wydobywająca się z ich 
krtani muzyka była coraz bardziej dźwięczna.  A jej dźwięki w 
murach kościoła brzmiały nadzwyczaj wyraźnie i czysto. Sam 
dyrygent pomagał sobie śpiewem i to też było dla niego 
natchnienie. A z początku wspomniany motyl zaczął fruwać 
pomiędzy dyrygentem a śpiewakami. Wyglądało to tak 
jakby chciał im cos przekazać, a istniała realna obawa , że 
może cos popsuć.  Nasz przedmówca był nie tylko 



67 

 

uśmiechnięty, ale wręcz uduchowiony. Wyraźnie widać było 
na jego twarzy , że to co robi sprawia mu niesamowitą 
przyjemność. Ponieważ śpiewak ten cały czas przeżywał swój 
występ, nie kryjąc się z tym wcale, miło było patrzeć w tą 
stronę, gdyż nie ma nic przyjemniejszego jak widok 
zadowolonych ze swojego dzieła ludzi. Zwłaszcza , że tak 
zachowywała się większość śpiewakowi. Różniej 
dowiedziałem się, że wszyscy oni są pasjonatami śpiewów 
choralnych, i że dla wszystkich z nich jest to cel życia i 
podchodzą do tego z prawdziwą pasją.  

I mimo dużej rozpiętości wiekowej nie widać było 
specjalnych różnic w śpiewie.  A skala głosów  była 
niesamowita. Potrafili oni nie tylko przejść od szeptu do 
naprawdę wysokich dźwięków, ale także „obudzić” tych 
którym przymykały się oczy. Oczywiście oczy nie zamykały im 
się z nudów, tylko z narastającego kilkudniowego zmęczenia. 
Bo wysłuchanie koncertu w takim wykonaniu  to była 
prawdziwa przyjemność.  A na bis zaśpiewali nam, już bez 
muzyki, piękną pieśń o Warmii. Żeby tak wyglądały wszystkie 
koncerty! 

Po takiej dawce przeżyć nie pozostało nam już nic innego 
tylko wrócić do kampusu na kolację i wymieniać swoje 
spostrzeżenia. 
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Krzysztof Tęcza 

Olsztyn oczami uczestników Kongresu 

lsztyn to miasto ciekawe dla wszystkich. Ale czy 
wszyscy wiedzą cos o jego historii, o jego mieszkańcach, o 
tym jak wyglądało tu życie dawniej, a jak wygląda dzisiaj. 
Chyba nie. I właśnie to wszystko, oczywiście w bardzo 
okrojonym zakresie udało się przybliżyć nam przez 
organizatorów w  części poznawczej.  

Muszę przyznać, że zaraz po przybyciu tutaj zaciekawiło mnie 
bardzo miejsce naszego zakwaterowania. To piękne 
miasteczko akademickie tętni bowiem swoim życiem. 
Miałem okazję  zupełnie niedawno podziwiać takież miejsce 
w Poznaniu, tyle tylko , że postawione w całości w czasach 
nam współczesnych. Tutaj natomiast mamy obiekty 
wzniesione zupełnie niedawno, jak i parę lat temu. Różnią się 
one standardem. Spotkałem przypadkiem absolwenta, który 
w rozmowie ze mną opowiedział mi jak to miejsce zmieniało 
się podczas jego studiów. Widać było, że jest on zauroczony 
tym kampusem, słusznie uważanym za najpiękniejszy w 
Polsce i za jeden z najpiękniejszych w Europie. Kortowo to 
miasteczko studenckie o powierzchni ponad 160 ha oraz 95 
hektarowe jezioro o tej samej nazwie. Jest tutaj wszystko 
czego potrzebuje młody człowiek ,nie tylko do nauki ale 
także do normalnego życia. Zapewnione są tutaj także 
rozrywka, kultura, zajęcia sportowe, tak że niektórzy wcale 
nie zapuszczają się do miasta. 
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                                   Olsztyn spacer po mieście. ZS 

Jednak dla nas Olsztyn jest na tyle interesujący, że 
skorzystaliśmy ze stworzonej nam okazji zwiedzenia tego 
grodu z przewodnikiem. Potwierdził on nasze pobieżne 
wiadomości, iż wszystkie okoliczne wioski są starsze od 
Olsztyna, który powstał wraz z kilkunastoma innymi miastami 
w XIV wieku. Większość obiektów z poprzednich czasów 
zbudowano z czerwonej cegły. Do budowy wielu z nich 
wykorzystano cegły pochodzące z rozbiórki ,w XIX wieku, 
murów obronnych. Był tutaj trochę inny układ miejski niż  w 
innych częściach kraju. Miasto miało swoje odrębne mury 
obronne. Tak samo zamek. I nie było pomiędzy nimi nimi 
przejścia.  
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                             Olsztyn, w kościele św. Jakuba. KT 

Przez wieki Olsztyn nie był zbyt wielki, a rozbiórka murów 
miejskich miała miejsce w czasie rozbudowy miasta i wyjścia 
z zabudową poza ich obrys.  

My  rozpoczęliśmy spacer  od Wysokiej Bramy, jedynej 
zachowanej bramy miejskiej do dnia dzisiejszego. Od razu 
rzucił nam się w oczy materiał użyty zarówno do jej budowy 
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jak i sąsiednich obiektów, czyli czerwona cegła. Tak samo 
wygląda katedra św. Jakuba. Muszę tu wtrącić, że 
oczywiście jest to konkatedra, gdyż pierwsza (ta ważniejsza) 
katedra znajduje się we Fromborku, chociaż biskup mieszka 
w Olsztynie. Po pożarze ,częściowo drewnianej wieży, 
dobudowano nową, już ceglaną osiągając wysokość 63 
metrów. Niestety świątynia ta nie miała szczęścia i 
wielokrotnie była naprawiana i remontowana , zarówno po 
pożarach , jak i  ze względu na stan techniczny obiektu. 
Podczas wojen napoleońskich przetrzymywano tutaj jeńców, 
którzy pozostawieni sami sobie , by nie zamarznąć  spalili 
większość wyposażenia ruchomego. Warto tutaj zwrócić 
uwagę na drzwi wejściowe, z przedstawieniami scen z życia 
Jana Pawła II. Nad nimi, z tym że najlepiej patrzeć od środka,  
umieszczono przedstawienie objawień Matki Bożej w 
Gietrzwałdzie. Ponoć objawienia te trwały kilka miesięcy, a 
za ich najcenniejszą wartość uznano to, że Matka Boża 
rozmawiała z dziewczynkami, którym się ukazywała 
używając języka polskiego, zakazanego wówczas. 
Umieszczono tutaj także wizerunek Matki Boskiej 
Ostrobramskiej przywieziony przez wiernych z Wilna po II 
wojnie światowej. Pozostała część wyposażenia pochodzi z 
okolicznych kościółków. Oryginalny jest natomiast krucyfiks 
zawieszony pod sklepieniem , nad przepięknym ołtarzem, 
pochodzący z XIV wieku. Ma on 280 cm wysokości, chociaż z 
dołu tego nie widać. Warto jeszcze wznieść wzrok do góry by 
podziwiać sklepienia w bocznych nawach. Jest to swoisty 
majstersztyk. Naprawdę niewielu fachowcowi potrafi takie 
wykonać. A z tego co się dowiedzieliśmy, sklepienia te 
wykonali rzemieślnicy już w czasach nam współczesnych. 
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Mogą być dumni ze swojego dzieła. To właśnie w tej świątyni 
był organistą Feliks Nowowiejski. 

W drodze do zamku minęliśmy pomnik przedstawiający 
Mikołaja Kopernika. Tuż przed nim znajduje się kościołek, 
gdzie pod prezbiterium  pozostawiono  olbrzymi głaz , przy 
którym w dawnych czasach czczono pogańskie bóstwa . W 
ten niezwykły sposób położono kres tym niewygodnym 
praktykom religijnym. Sam zamek warto obejść z zewnątrz by 
przekonać się jak potężną był on warownią. A jego mury , 
robiące wrażenie w dniu dzisiejszym, były dawniej tak solidne 
, że próbujące kiedyś zdobyć go wojska krzyżackie, postały 
tylko jakiś czas i nie podjąwszy nawet prób zdobycia zamku 
odstąpiły. Uznano bowiem, że szkoda wysiłku i ewentualnych 
start.  Sam zamek był siedzibą administratora dóbr  ziemskich 
kapituły warmińskiej. A bodajże najsłynniejszym z nich był 
Mikołaj Kopernik. I właśnie z nim przede związana jest stała 
wystawa tu prezentowana. Można zobaczyć w jaki sposób 
prowadził ten genialny uczony swoje badania. W czasach 
późniejszych zamek przebudowano i rozbudowano tworząc 
równocześnie dojście od strony miasta. Obecnie znajduje się 
tutaj Muzeum Warmii i Mazur. 

Oprócz tych głównych obiektów obejrzeliśmy jeszcze szereg 
pomniejszych dających nam pogląd na dawną  architekturę 
oraz sztukę ich zdobienia  jak i poznać całe założenie 
urbanistyczne. Muszę tutaj podjąć jeszcze jeden wątek.  Na 
koniec , już w małej grupce poszliśmy  do Planetarium, bo 
jakże inaczej. Ale musze powiedzieć ,że to co zobaczyliśmy 
rozczarowało nas. I to bardzo! Może to co się tutaj prezentuje 
było dobre jakiś czas temu , ale dzisiaj to chyba jakieś 
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nieporozumienie. W ten sposób na pewno nie przybędzie 
zwiedzających.  Po powrocie do domu zacząłem więc 
szukać materiałów na temat Planetarium, by sprawdzić czy 
tak już będzie. Na szczęście dotarłem do wiadomości 
mówiącej o planowanych zmianach. Uzyskano 
dofinansowanie do prac wycenionych na ponad trzy miliony 
złotych, a obejmujących zarówno modernizację obiektu 
,pozwalającą poprawić jego funkcjonalność, jak też na 
zakup nowego , bardzo nowoczesnego sprzętu 
multimedialnego, dzięki któremu ukazywany wszechświat 
wreszcie będzie zachwycał przybyłych tu turystów. Oby tak 
było.  

Jak widać z tego co mogliśmy tutaj zobaczyć ,Olsztyn to 
ciekawe miasto, pełne tajemnic i obiektów powiązanych z 
konkretnymi okresami historycznymi, co porusza wyobraźnię 
całkowicie wystarczająco, by być zadowolonym z naszej tu 
wizyty.     
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Krzysztof Tęcza 

 Czy krajoznawstwo  zarezerwowane jest 
tylko dla PTTK ? 

iekawe pytanie, prawda? Ale jeszcze ciekawsza 
jest odpowiedź na to pytanie. A nie jest ona jednoznaczna. 
To znaczy inaczej odpowiedzą na to pytanie starsi działacze 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a 
inaczej młodsi. A jeszcze inaczej odpowiedzą na nie ludzie 
niezwiązani z Towarzystwem. Ci pierwsi , z reguły będą 
próbowali udowodnić że tak. Że tylko członkowie PTTK mają 
prawo mówić o krajoznawstwie jako o zjawisku przypisanym 
do ich działalności.  Ci młodsi już tak nie powiedzą. Wiedzą 
oni bowiem, że krajoznawstwo jest bardzo szerokim pojęciem 
i występuje praktycznie w każdym działaniu turystycznym, 
niezależnie od tego kto je podejmuje. Ale osoby działające 
w turystyce, a niezwiązane z PTTK już stanowczo powiedzą że 
nie. I kto teraz ma rację? Otóż najpewniej rację mają ci 
ostatni. Niestety, krajoznawstwo nie jest zarezerwowane tylko 
dla działaczy spod znaku PTTK. I bardzo dobrze. Bo gdyby tak 
było to byłby już jego zmierzch. Stagnacja w jaką popadli 
niektórzy, podkreślmy to: wybijający się dawniej działacze 
naszego Towarzystwa, jest zjawiskiem niemalże 
nieodwracalnym. Patrząc oczywiście na postawy, 
zachowawcze postawy, tych osób. Jest to bardzo 
niepokojące. Na szczęście tacy działacze są w mniejszości. 
Zatem  cały czas jest nadzieja, że ta zdrowa większość 
przełamie zawarty w nich upór w podejmowaniu działań 
krajoznawczych wspólnie z innymi ludźmi, z innymi 
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organizacjami. Bo gdy to nie nastąpi, to będzie koniec 
naszego Towarzystwa. A byłoby to niewybaczalne, patrząc 
na dawne lata. Na to czego dokonali nasi poprzednicy. To 
przecież oni podejmując trud tworzenia najpierw PTT, później 
PTK, rozpoczęli prace zmierzające do upowszechnienia 
krajoznawstwa. Szerokiego upowszechnienia. Musimy 
przecież przyjąć , że dawniej uprawianie turystyki nie było 
tanim zajęciem. Tak samo zresztą jakim staje się to w czasach 
dzisiejszych.  Wtedy jednak często motywacje do 
podejmowania określonych działań wypływały nie tylko z 
chęci poznania czegoś, ale bardzo często z pobudek 
choćby patriotycznych. Bo poprzez turystykę próbowano 
wpoić wszystkim zamiłowanie do Ojczyzny. Do tego czym ta 
Ojczyzna powinna być dla każdego Polaka. I trzeba 
powiedzieć to jasno i dobitnie: działania te z reguły 
przynosiły pozytywne efekty. Czynione wówczas starania nie 
miały  żadnych złych podtekstów. Były one ukierunkowane 
dla dobra ogółu. I cieszylibyśmy się gdyby tak zostało do 
dnia dzisiejszego. Niestety w chwili obecnej bardzo często nie 
podejmuje się w określonych sytuacjach żadnych działań 
krajoznawczych, czy wręcz blokuje się je, gdy czynią to ludzie 
uważani przez niektórych za niewłaściwych. Nieraz 
spotkałem się z takim właśnie postępowaniem ze strony 
starszych kolegów, mieniących się nieomylnymi. Jest to 
oczywiście przykre dla nas, próbujących coś robić, ale 
jeszcze bardziej jest to przykre gdy widzimy skutki tych 
dziwnych działań. Niejednokrotnie, a właściwie coraz 
częściej widzimy, jak zrażeni , nie tylko młodzi, o nie!, 
działacze ,odchodzą z PTTK. I co , czy myślimy, że oni tak po 
prostu odejdą. Że odejdą w niebyt turystyczny. Nie . Bardzo 
by się pomylił ten kto tak sądzi. Oni odejdą i albo założą jakiś 
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klub, albo , co dzisiaj nie jest trudne, dołączą do już 
istniejących innych        

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Olsztyn zamek. KT 

organizacji działających w turystyce. Jest ich przecież bez 
liku, a wciąż powstają nowe. Są to różne organizacje pod 
nazwą: miłośnik tego czy tamtego, koło przyjaciół, kluby itp. I 
tu właśnie widać, jak bardzo mylą się ci ,którzy myślą że 
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krajoznawstwo przypisane jest li tylko do Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczo-Turystycznego.  I jeśli nie zmienimy 
naszego nastawienia do takiego postrzegania, to może nie 
zginiemy, jako Towarzystwo, ale nikt nie będzie nas 
postrzegał jako poważnego partnera, jako wiodącą 
organizację , pracującą na rzecz krajoznawstwa. A to 
przecież właśnie my powinniśmy wytyczać kierunki w jakich 
powinni zmierzać wszyscy krajoznawcy. To my powinniśmy 
nadawać ton większości podejmowanych działań. To w 
końcu my powinniśmy porozumiewać się z tymi wszystkimi 
organizacjami i stowarzyszeniami, tak by one , a zwłaszcza 
ich członkowie nie odwracali się od nas. Bo przecież tylko 
razem, tylko w porozumieniu , można osiągać zamierzone 
cele. A tymi celami jest przecież także kształtowanie postaw 
młodego pokolenia. Są to działania wkraczające w 
wychowanie tych ludzi, nastawione na ukierunkowanie ich 
postaw, które powinny być nacechowane dobrem, 
umiłowaniem Ojczyzny, jej krajobrazu i przyrody, otwarciem 
na innych. I nie chodzi tu tylko o innych ludzi. Chodzi o 
świadome otwarcie, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, 
na świat, na kulturę odmienną od naszej, na kulturę jaką 
przynoszą do nas przedstawiciele innych narodów. Bo nikt 
nie jest w stanie zatrzymać procesu integracji, jaki od 
pewnego czasu bardzo się nasilił na naszym kontynencie. 
Jak wiadomo podróże kształcą. Nie jest to nic nowego. Ale 
chodzi o to by wyciągać z tych podróży prawidłowe wnioski. 
By one przekładały się na same pozytywy, a nie negatywy.  
Dobrze że nasze Towarzystwo chociaż próbuje podejmować 
jakieś działania w tym kierunku. Przykładem tego jest ostatni 
Kongres Krajoznawstwa Polskiego zorganizowany w Olsztynie. 
Wiele się na nim mówiło o wartościach jakie powinny być 
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brane pod uwagę w naszych działaniach. Wiele się mówiło 
o roli PTTK jaką powinna ta organizacja odgrywać w tych 
działaniach. Ale za mało się tam mówiło o tym jak nasze 
Towarzystwo powinno współdziałać z innymi organizacjami 
działającymi na rzecz krajoznawstwa. Myślę, że na 
następnym kongresie to właśnie ten temat, temat 
współpracy z innymi powinien być najważniejszy. A na dzień 
dzisiejszy Koleżanki i Koledzy, wszyscy działacze zastanówmy 
się jakie powinniśmy podejmować starania by przywrócić 
naszą pozycję w kraju. By udowodnić, że te kilkadziesiąt lat 
naszych działań dla krajoznawstwa nie poszły na marne i by 
wreszcie doprowadzić na powrót do tego aby Polskie 
Towarzystwo Krajoznawczo-Turystyczne było postrzegane 
jako organizacja wiodąca w turystyce oraz nadająca ton 
pracom na tym polu. By inni znowu brali z nas przykład. 
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PRZESŁANIE VI KONGRESU 
KRAJOZNAWSTWA POLSKIEGO 

OLSZTYN 2010 

Szósty Kongres Krajoznawstwa Polskiego odbył się 10-12 
września 2010 roku w Olsztynie, stolicy Warmii i Mazur. 

Stanowił realizację misji Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego wyrażającą się umacnianiem 
w społeczeństwie emocjonalnej więzi z Ziemią Ojczystą i 
dziedzictwem kulturowym. 

Kongres dokonał analizy aktualnej sytuacji polskiego 
krajoznawstwa w zmieniającej się sytuacji kulturowej oraz 
wytyczył główne kierunki działania Towarzystwa na 
najbliższe dziesięciolecie. 

Obrady Kongresu ukazały trwałą tysiącletnią obecność 
naszego kraju i narodu w kulturze europejskiej. 
Świadomość europejska to rozumienie polskiego wkładu w 
kształtowanie kultury kontynentu, rozumienie wspólnoty 
dziejów i dojrzały wybór form koegzystencji. Poznanie 
dziejów Ziemi Ojczystej uświadamia fakt wspólnego 
trwania z narodami Europy Środkowej, jest zarazem lekcją 
wzajemnego szacunku i tolerancji. 

Krajoznawstwo to proces edukacji społecznej, źródło 
humanizacji społeczeństwa, budzenie wrażliwości i 
poczucia odpowiedzialności wobec środowiska 
przyrodniczego oraz szacunku dla pamiątek przeszłości. 
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Szczególną uwagę w pracy krajoznawczej należy poświęcić 
dzieciom i młodzieży. W dorosłym życiu istotne miejsce 
zajmują krajobrazy lat dziecięcych i młodzieńczych. To 
wówczas kształtuje się pierwsze poczucie patriotyzmu i 
tożsamości kulturowej, dlatego też wspieramy wszelkie 
działania mające na celu rozwijanie zainteresowań 
turystyką i krajoznawstwem w polskich rodzinach i 
szkołach. 

Uczestnicy Kongresu uznają, że krajobraz kulturowy 
będący własnością społeczną, jest wartością, którą należy 
chronić przed postępującą degradacją. Jest to obowiązek 
wobec przyszłych pokoleń. 

W celu zrozumienia współczesności należy poznać również 
kulturę innych krajów, także pozaeuropejskich. Jednakże 
poznawanie świata należy rozpoczynać od Ziemi Ojczystej. 

Uczestnicy VI Kongresu wyrażają nadzieje, że władze 
państwowe i samorządowe doceniają społeczną wartość 
krajoznawstwa i będą wspierać jego rozwój. 

W szczególności uczestnicy apelują: 

• O podjęcie prac nad ustawą dotyczącą ochrony 
krajobrazu kulturowego miast historycznych;  

• O ochronę krajobrazu kulturowego przez tworzenie 
„parków kulturowych”;  

• O podniesienie rangi krajoznawstwa na wszystkich 
poziomach edukacji i wychowania;  
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• O wspieranie inicjatyw związanych z edukacją 
krajoznawczą dzieci i młodzieży oraz wychowania 
patriotycznego - począwszy od „małych ojczyzn”;  

• O poszanowanie praw mniejszości kulturowych do 
rozwijania dziedzictwa;  

• O organizowanie, przy współudziale PTTK, 
olimpiady z zakresu turystyki i krajoznawstwa;  

• O podjęcie ogólnospołecznej debaty nad tym, co 
Polska wnosiła i wnosi do europejskiego dorobku 
kulturowego. Należy, większą niż dotąd, uwagę poświęcić 
sprawom przemian cywilizacyjnych, rozwojowi kultury, 
nauki i techniki;  

• O wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa 
zapisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, a 
szczególnie zintegrowanie ich z polityką w zakresie 
planowania przestrzennego.  
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                               "Wróćmy nad jeziora...” KT 
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Materiały do „Krajoznawcy” oraz 
ewentualne uwagi i propozycje prosimy 

przysyłać na adres 
tecza20@wp.pl 
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