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Wprowadzenie 
  

Szanowne Koleżanki i Koledzy. 
Nie wiem czy to wiosna czy może coś innego ale w ostatnich miesiącach 

mieliśmy wysyp imprez szkoleniowych. Na początku odbyło się szkolenie dla kie-
rowników RPK PTTK w Krakowie. Nieco później szkolenie dla przewodników tury-
stycznych w Ząbkowicach Śląskich. W całym kraju organizowano wiele imprez, nie-
ważne jak je nazwad: seminaria, sesje, inscenizacje, które przecież także są impre-
zami szkoleniowymi. Uczestniczący w nich słuchacze, usłyszą wiele nowości, dowie-
dzą się na co należy zwracad uwagę i w jaki sposób podejśd do określonego tematu. 
Jest to niezwykle ważne, gdyż pozwala na zasygnalizowanie danej sprawy, ale nie-
jednokrotnie jest impulsem dla słuchającego, do podjęcia dalszych działao celem 
rozwinięcia zasłyszanego tematu. I właśnie ta strona takich spotkao jest nie do 
przecenienia.  

Ponieważ żaden krajoznawca nie działa sam dla siebie, cieszy fakt nawiązy-
wania kontaktów z innymi działaczami naszego Towarzystwa. To właśnie dzięki 
takiemu wspólnemu działaniu, imprezy piesze, górskie, rowerowe i wiele innych, 
stają się dla uczestniczących w nich turystach czymś więcej niż tylko czystym „poły-
kaniem” kilometrów. To właśnie umiejętnie podane treści krajoznawcze uatrakcyj-
niają działania przodowników innych dyscyplin turystycznych. To dzięki włączeniu 
się krajoznawców do współpracy rośnie zaciekawienie tymi imprezami. Dzisiejszy 
turysta jest osobą dojrzałą i spragnioną wiedzy krajoznawczej dotyczącej ogląda-
nych obiektów. Oczywiście bez przesady. Przesyt bowiem treści krajoznawczych 
może doprowadzid do zniechęcenia. Należy zatem wyważyd ilośd tych treści w za-
leżności od rodzaju imprezy i od tego kto bierze w niej udział. Bardzo często takie 
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rozsądne przedstawienie tematu powoduje, że nawet, wydawałoby się niewrażliwi 
obserwatorzy, podchodzą do organizatorów i pytają czy mogą dołączyd. Często 
jednak na tym się nie kooczy. Zadają oni kolejne  pytanie: Co mogą uczynid by nam 
pomóc w naszej pracy? Gdy spotykamy takich ludzi jest to dla nas znak, że nasza 
praca nie idzie na darmo, że to co robiliśmy warte jest naszego czasu i poświęcenia. 
A przecież każdemu krajoznawcy o to właśnie chodzi. Nie chce on byd w swoich 
działaniach osamotniony i nie chce by jego trud poszedł na marne. Dlatego cieszy 
nas to co właśnie ma miejsce. Cieszą  nas zarówno organizowane imprezy ale 
przede wszystkim podejmowane wspólne wysiłki by patrzący na nas turyści inte-
growali się nie tylko ze sobą ale także z działaczami. Efekty nieraz będą zaskakujące.  
                                                                                                                           Krzysztof Tęcza 
                                                 Członek Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK 
 

Krzysztof Tęcza 

VII zebranie KK ZG PTTK w Krakowie 
  

W czwartek wieczorem, 7 kwietnia 2011 roku, po raz siódmy w tej kadencji 
spotkali się członkowie Komisji Krajoznawczej ZG PTTK by omówid  sprawy bieżące. 
Na miejsce pracy Komisji wybrano mały lokalik o intrygującej nazwie "Pracownia".  
Okazało się, że dawniej była tu pracownia kuśnierska. A więc sprawa jasna. Po-
mieszczenie było małe ale za to nad głowami fruwał bocian z karteczką: "Kochani, 
wrócę tu na wiosnę". 

Muszę powiedzied, że Komisja stawiła się w komplecie. Dodatkowo zaszczy-
ciła nas swoją obecnością kol. Jolanta Śledzioska, sekretarz ZG PTTK.  Jak mamy w 
zwyczaju, na początku przyjęto poprawiony protokół z poprzedniego zebrania, któ-
re odbyło się w Warszawie. Następnie Małgosia Pawłowska  omówiła szkolenie 
kierowników RPK, które tego roku odbywa się w Krakowie. Zreferowała pokrótce 
stan pracowni na dzieo dzisiejszy, tak by wszyscy członkowie Komisji byli na bieżą-
co. Przewodniczący komisji, kol. Józef Partyka, przypomniał wszystkim o życzeniu 
prezesa by przygotowad dla niego raport o aktualnej kondycji Regionalnych Pra-
cowni Krajoznawczych. Przedyskutowano sposoby zabezpieczania zbiorów w na-
szych pracowniach mając na względzie to co stało się w Kielcach. Ponieważ ważną a 
nierozwiązaną w dalszym ciągu jest sprawa kolekcjonerstwa przedyskutowano po-
nownie sprawę regulaminu powołanej podkomisji , która ma zajmowad się tą formą 
krajoznawstwa. Najważniejsza jednak dyskusja  dotyczyła nowego regulaminu na-
szej Komisji, jako że poprzedni jest już naprawdę bardzo stary i czy chcemy czy nie 
musimy go uaktualnid. Tematem, który wciąż spędza sen z powiek, przynajmniej 
członkom Komisji odpowiedzialnym za tą tematykę, jest sprawa kontaktów Komisji 
z komisjami oddziałowymi. Mimo, że podzieliliśmy kraj na cztery części, tak by każ-
dy z czterech członków Komisji miał cztery województwa, nawiązywanie kontaktów 
idzie co prawda do przodu ale niestety następuje to bardzo powoli. Wygląda na to, 
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że komisje przy Oddziałach, nie wiemy dlaczego, unikają tych kontaktów. Komisja 
Krajoznawcza  apeluje zatem: Koleżanki i Koledzy odpowiadajcie na nasze zapyta-
nia, podejmujcie rozmowy z nami. Przecież my nie robimy tego dla jakiegoś kapry-
su, tylko dla dobra naszego Towarzystwa. Zależy nam by wszyscy mogli śledzid wa-
sze poczynania, tak by brad z nich przykład. Nieraz bowiem Wasze osiągnięcia są 
pionierskie w swojej dziedzinie i szkoda by było aby inni nie mogli ich powielad. A  
przecież, wydaje nam się, także Wam powinno zależed na tym by pozostali działa-
cze poznali wyniki Waszej pracy, jak i dowiedzieli się, że jesteście i że można z Wami 
nawiązywad kontakty.  

Kolejnym bardzo ważny temat to  tegoroczny jubileuszowy, bo już XX Ogól-
nopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej. Impreza ta pozwala na uka-
zanie jak bogata jest obecnie oferta wydawnicza jeśli chodzi właśnie o krajoznaw-
stwo i turystykę. Pozwala zarówno dostrzec to jak i później przedstawid wszystko na 
Targach Poznaoskich.  Na ubiegłorocznym Przeglądzie  widad było jak duże zainte-
resowanie wywołała wystawa na naszym stoisku, na której prezentowano nagro-
dzone pozycje. Trzeba przyznad, że wiele z nich to prawdziwe perełki. Zawarta w 
nich wiedza jest tak bogata i różnorodna, że nieraz po pobieżnym przejrzeniu tych 
pozycji nasuwa się pytanie: Skąd autor wziął te informacje, jak wiele włożył on tru-
du w ich odszukanie i odpowiednie przedstawienie. Właśnie dlatego kol. Krzysztof 
Tęcza zaproponował by zastanowid się czy nie wprowadzid jeszcze jednej nagrody –  
dla  autorów. Bo nagradzamy tutaj wydawnictwa, ale przecież bez twórców  nie 
byłoby żadnej z tych pozycji. Komisja na tegoroczny Przegląd do  składu jury zapro-
ponowała  Małgorzatę Pawłowską, Marię Janowicz oraz Krzysztofa Tęczę. Przypo-
mniano także, iż do Przeglądu każdy członek komisji ma prawo zgłosid bezpłatnie 
dwie pozycje. A więc starajmy się po powrocie do domu przejrzed nowości jakie  
wchodzą na rynek tak by nie przegapid tych naprawdę wartościowych. 

Ponieważ powoli ruszają prace mające na celu doprowadzenie do wydania 
kanonów krajoznawczych po poszczególnych regionach nieco czasu poświęcono tej 
właśnie tematyce. Ku koocowi  zmierzają prace m.in.  w regionie łódzkim.  Ale cią-
gle nie wiemy czy uda się ujednolicid kolejne pozycje, jeśli chodzi o wygląd ze-
wnętrzny, bo to jak się okazuje nie zawsze jest egzekwowane. Niektórzy uważają, iż 
najważniejsze jest by pozycja w ogóle ukazała się i nie ma wtedy dla nich znaczenia, 
że będzie ona odbiegała od wzorca. A to nie jest zbyt dobre. Bo po pierwsze nie 
będziemy jednoznacznie kojarzyd całego cyklu a po drugie, jak to będzie wyglądało 
na półce. Niemniej czynione są starania aby zmienid to nastawienie i może kolejny 
wydany tom będzie podobny do pierwszego, wzorcowego  dla województwa wiel-
kopolskiego pod redakcją Kol. Włodzimierza Łęckiego. 

Kolejną bardzo ważną sprawą jaką zajęła się Komisja było powołanie kol. 
Felicjana Mierzwy do Centralnego Zespołu Weryfikacyjnego. Okazało się iż po zre-
zygnowaniu kol. Roberta Respondowskiego powstała luka, której nie można było 
zastąpid. W rejonie wciąż zainteresowanie zdobywaniem Odznaki Krajoznawczej 
Polskie jest duże, a ponieważ kroniki to nieraz małe przewodniki, ich właściciele 
obawiają się ich utraty i nie chcą ich wysyład do weryfikacji gdzie indziej. Dlatego w 
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RPK Katowice zalega cała sterta takich oczekujących na zweryfikowanie kronik. 
Cieszymy się zatem, że znalazł się kolega, który gotów jest zająd się tą działalnością. 

 

 
Kraków. Obserwator prac Komisji. Foto Krzysztof Tęcza 

Również w Oddziale Powiatu Lwóweckiego wzrosło zainteresowanie zdobywaniem 
Regionalnej Odznaki Krajoznawczej, zwłaszcza wśród młodzieży. Dlatego by nie 
musieli oni wysyład swoich kronik do Jeleniej Góry, powołano Zespół Weryfikacyjny 
ROK w Lwówku Śląskim. Życzymy zatem by nie zabrakło im pracy. 

Ważnym tematem jest wydawanie "Krajoznawcy". Do tej pory ukazały się 
już cztery numery. Piaty będzie na dniach. Czekamy na odpowiedź z Zarządu Głów-
nego PTTK o przydzieleniu finansów na druk tak byśmy mogli przekazywad po eg-
zemplarzu do RPK. Jest to w koocu dokumentowanie naszej działalności. Na razie 
kwartalnik ukazuje się za prywatne pieniądze niektórych członków Komisji. Nato-
miast całośd prac przy tworzeniu "Krajoznawcy" opiera się na zasadach pracy spo-
łecznej. I to się nie zmieni. 

Przewodniczący przypomniał o organizowaniu nowych seminariów krajo-
znawczych, na których przedstawiane są zmiany zachodzące w naszym krajobrazie. 
Pierwsze takie spotkanie odbyło się w listopadzie 2010 roku  w Krakowie. Kolejne 
miało miejsce w Żarach w lutym tego roku. Najbliższe będzie miało miejsce w maju i 
jest przygotowywane przez kol. Krzysztofa Tęczę i Pawła Idzika. Na następne zapra-
szamy do Otwocka. Później do Gdaoska, Jeleniej Góry i Wrocławia.  

Następny temat jaki poruszano to inwentaryzacja krajoznawcza. Tym razem 
będzie ona przeprowadzona w gminie Ochotnica w powiecie Nowotarskim i zoba-
czymy co z tego wyniknie. O szczegółach poinformuje nas Bernadetta Zawilioska. 

Maciej Maślioski został poproszony o przygotowanie  koncepcji  w temacie : 
udział w turystyce rodzinnej. Komisja będzie starała się swoimi działaniami włączyd 
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w ten rodzaj turystyki, jako, że obecny rok został ogłoszony Rokiem Turystyki Ro-
dzinnej w PTTK. 

Dosyd  burzliwie przebiegała dyskusja dotycząca mianowao na wyższe stop-
nie instruktorskie. Jeśli chodzi  o dwa wnioski przywiezione przez Alicję Wrzosek  z 
Gdaoska to nie było problemów, gdyż niestety nie były one prawidłowo wypełnione 
i posiadały braki. Dlatego zostały zwrócone do uzupełnienia. Problemem było mia-
nowanie na IKP dla kol. Elżbiety Łobacz-Bacal z Żar. Jak się okazało sprawa ta ma 
swoją historię, a zaczęła się jeszcze w poprzedniej kadencji. Nie będę tutaj zanudzał 
szczegółami, podam tylko iż w zarządzonym głosowaniu udało się zakooczyd pozy-
tywnie pewną nieprawidłowośd z lat poprzednich. I dzięki temu Komisja wykazała, 
że zachowuje swoją ciągłośd jeśli chodzi o sprawy regulaminowe i nie uchyla się od 
trudnych decyzji. Gratulujemy koleżance sukcesu. 

Ponieważ było już późno przegłosowano sprawę zatwierdzenia regulaminu 
Odznaki  Szlakami Reymonta. Ustalono, że Kol. Henryk Paciej, w imieniu Komisji 
Krajoznawczej, złoży życzenia z okazji 25 rocznicy "Na Szlaku", podczas uroczystości 
we Wrocławiu. Podjęliśmy jeszcze rozmowy na temat zespołu do spraw opiniowa-
nia regulaminów. Niestety dyskusja jaka wywiązała się nie dawała szansy na jej 
szybkie zakooczenie i postanowiono powrócid jeszcze do tej sprawy na następnym 
zebraniu, tak by osoby, które są zainteresowane  miały czas na jej przemyślenie. 

I tak zakooczyliśmy nasze spotkanie, a że było już dobrze po północy, ruszy-
liśmy jeszcze pod Wawel by zobaczyd jak jego oświetlona sylwetka mieni się w wo-
dach Wisły. 
                                                                                                                                                            

 Krzysztof Tęcza 

Szkolenie kierowników RPK PTTK w Krakowie 
  

W roku obecnym czyli 2011 zorganizowano kolejne szkolenie kierowników  
Regionalnych Pracowni Krajoznawczych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego. Tym razem wszyscy przyjechali do Krakowa, miasta które, siłą 
rzeczy, nie może byd traktowane obojętnie. Zamieszkaliśmy w schronisku PTSM 
"Oleandry". Obiekt ten został zbudowany w 1931 roku, pod nadzorem architekta 
Ludwika Wariha, według projektu znanego przedwojennego architekta krakowskie-
go  Edwarda Kreislera. Schody wewnętrzne wykonał B. Zuliani. Początkowo budy-
nek ten służył studentom UJ. Ponieważ dawniej nie żałowano w budowanych obiek-
tach miejsc użytkowanych przez wszystkich, toteż nie mieliśmy problemów ze zna-
lezieniem stosownej sali do przeprowadzenie szkolenia. 

Ze względu na rolę i rangę RPK w polskim krajoznawstwie, przybył prezes 
PTTK, kol. Lech Drożdżyoski. Niestety ostatnio straciliśmy jedną  pracownię i wła-
śnie dlatego prezes podjął temat ochrony naszego dorobku. Nadmienił iż najwięk-
sze znaczenie ma w tym Komisja Krajoznawcza, co oczywiście nie ulega wątpliwości. 
Wyraził jednak zadowolenie, że w szkoleniu bierze także udział przewodniczący 
Komisji Historii i Tradycji, kol. Edward Wieczorek. Współpraca wielu komisji statu-
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towych Towarzystwa zawsze jest bardzo pożądana. Prezes naświetlił obecną sytu-
ację PTTK, gdyż ostatnie ustawy  w sposób znaczący  zmieniają zasady na jakich 
działa zarówno Towarzystwo jak i jego kadra. Zmiany te są niezwykle niepokojące i 
niekorzystne. Fakty są takie, że społeczeostwo zmienia swoje nastawienie do tury-
styki. Staje się bardziej konsumpcyjne. Jednak konsumpcja ta nastawiona jest tylko 
na doczesnośd. Nie ma w niej miejsca na sprawy wyższe. Organizowane obecnie 
wycieczki przeprowadza się byle szybko, byle dalej, byle już. Brak jest w nich często 
elementów krajoznawczych, których to młodzi ludzie nie poszukują.  Należałoby to 
zmienid. I tu jest właśnie rola Towarzystwa. Obecnie mamy tyle organizacji działają-
cych w turystyce, że chętni do uczestniczenia w życiu turystycznym, ze względu na 
ten wybór, nie mogą sami podjąd decyzji. Dlatego naszymi działaniami musimy ich 
do tego zachęcad. A nasze zachęty powinny doprowadzid do aktywnej działalności 
naszych członków na rzecz innych, gdyż można, jak to ładnie powiedział prezes, byd 
w PTTK bez PTTK – czyli zapisad się i nic więcej. 

Ponieważ od dłuższego już czasu, wraz ze zmianami zachodzącymi w na-
szym kraju, podobne przemiany można zauważyd w PTTK,  należy jak najszybciej 
zmienid formułę działania, zmienid zasady ekonomiczne oraz  wzmóc promocję. Bo 
jeśli nie zrobimy tego to może byd to koniec Towarzystwa. Muszę tu powiedzied, że 
my działacze Towarzystwa, widzimy ten zbliżający się koniec. I cieszymy się, iż wła-
dze naczelne dostrzegły wreszcie to co widad już od dawna. Bo sam „dół” nie da 
rady uratowad tak dużej organizacji. Musi im w tym pomóc zarząd. A chyba nikt nie 
ma wątpliwości, że nasza organizacja warta jest by nadal istniała i by tak jak kiedyś 
starała się pracowad na opinię wiodącej organizacji turystycznej.  

Prezes wspomniał o ważnej dla nas imprezie jaką jest XX Przegląd Książki 
Krajoznawczej i Turystycznej w Poznaniu oraz o  kontynuowaniu prac nad kanonami 
krajoznawczymi poszczególnych regionów. Na koniec powiedział kilka słów o Cen-
tralnej Bibliotece jako tej jednostce, która ma czuwad nad zbiorami w RPK. Dlatego 
należy wciąż prowadzid prace nad archiwizacją naszych zasobów. Musimy przecież 
wiedzied czym dysponujemy. A właśnie RPK wyłaniają nam się jako jednostki , w 
których zbieramy wszelką dokumentację naszej działalności. Bo to, że trzeba doku-
mentowad  naszą pracę nie ulega wątpliwości. 

Regionalne Pracownie Krajoznawcze, których nasze Towarzystwo posiada 
dwadzieścia cztery, są niezwykle potrzebne jako miejsce nie tylko gromadzenia 
księgozbiorów ale także jako miejsce gdzie skupia się działalnośd krajoznawcza. Jest 
to działalnośd prowadzona najczęściej przez opiekunów pracowni, rzadziej przez 
zespół. Jednak opiekun takiej pracowni posiadaną wiedzą oraz fachowością pomaga 
korzystającym z tego  niezastąpionego źródła wiedzy. Właśnie dlatego Komisja Kra-
joznawcza ZG PTTK organizuje corocznie kursy podnoszące kwalifikacje tych działa-
czy. A że nowe czasy wymagają od nas używania nowoczesnych metod archiwizo-
wania posiadanych zbiorów, wciąż musimy przypominad sobie jak obsługiwad zaku-
piony i zainstalowany program komputerowy. Jak dzięki jego stosowaniu ułatwiad 
sobie pracę i ją przyśpieszad. Jest to niezwykle ważne. Dlatego kol. Maria Janowicz 
poświęciła sporo czasu na przypomnienie tych zasad. Zwłaszcza, że było tym razem 
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kilka osób dopiero zaczynających prace w pracowniach. Niestety ze względu na 
ciągłe udoskonalanie programu komputerowego będziemy także musieli co jakiś 
czas starad się opanowad te poprawki. Ale dzięki temu programowi uda się ujedno-
licid katalogi we wszystkich pracowniach, tak by korzystający z ich zasobów  mieli 
jednakowy obraz. 

  

 
Kraków COTG. Foto Krzysztof Tęcza 

Regionalne Pracownie Krajoznawcze to nie  miejsce przechowywania zbio-
rów. To także, a może przede wszystkim miejsce, w którym skupia się całe życie 
krajoznawcze na danym terenie. To właśnie działacze  prowadzący  pracownie czę-
sto są organizatorami różnych imprez krajoznawczych. Często włączają oni do 
współpracy inne osoby, niekoniecznie zrzeszone w naszym Towarzystwie. Docierają 
oni także do różnych organizacji i współpracują z władzami samorządowymi. Starają 
się wciąż by coś nowego działo się na ich terenie. Ale niestety bez pieniędzy niewie-
le można. Nasze Towarzystwo nie jest obecnie dotowane i samo musi pozyskiwad 
środki finansowe na swoją działalnośd, która przecież jest skierowana do wszyst-
kich. Oczywiście udaje się pozyskad pewne sumy ale są one niewystarczające. To-
warzystwo poprzez Komisje Krajoznawczą stara się wyposażyd  pracownie w odpo-
wiedni sprzęt, a także w miarę możliwości pomagad w zakupach nowych pozycji do 
zbiorów. Jednak , jak to mówią, jest to kropla w morzu potrzeb. Dlatego tym razem 
przeprowadzono szkolenie ukazujące zasady pozyskiwania  środków zewnętrznych 
na działania podejmowane przez RPK. Oczywiście musi to odbywad się w porozu-
mieniu z Oddziałami, przy których pracownie są umocowane, gdyż same pracownie 
nie mają osobowości prawnej. Najważniejsze jednak, że są takie możliwości i można 
z nich korzystad. Nie jest to wcale takie trudne. Tą częśd szkolenia poprowadziła 
Jolanta Śledzioska, sekretarz ZG PTTK do Promocji i Kontaktów Zewnętrznych, a 
więc osoba jak najbardziej kompetentna. Kol. Jolanta uświadomiła wszystkim z jak 
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wielu źródeł można próbowad pozyskad środki finansowe. Ale najważniejsze było 
pokazanie w formie warsztatów sposobu wypełniania odpowiednich wniosków. Bo 
właśnie od odpowiedniego wypełnienia wniosku zależy to czy osiągniemy sukces, a 
więc czy zostaną nam przyznane środki  na realizacje naszych zamierzeo. Oczywi-
ście musimy najpierw zapoznad się z regulaminami przyznawania tych środków. Są 
w nich zawarte  podstawowe dane, chodby  termin złożenia wniosku. Ale najważ-
niejsze jest właściwe wpasowanie zamierzenia w temat dla którego przewidziano te 
wnioski. Nieraz wydaje się, iż jest on  absurdalny ale tak nie jest. Dzięki ciekawej 
prezentacji na ten właśnie temat mogliśmy się przekonad o tym bardzo dobitnie. 
Dlatego trzeba przyznad: organizowanie takich szkoleo jest jak najbardziej celowe. 

Ważnym także jest wzajemne poznawanie poszczególnych pracowni, ich 
osiągnięd ale i bolączek. Bo przecież większośd pracowni prowadzonych jest spo-
łecznie. Podstawowym problemem jest kwestia lokalu, który trzeba ogrzad, zapłacid 
rachunki za prąd itp. Mimo niezaprzeczalnej prawdy o potrzebie istnienia takich 
pracowni często fakt ich istnienia nie spotyka się ze zrozumieniem. I co najgorsze 
ma to miejsce nawet w samym Towarzystwie. Jak to zmieniad, jak przekonywad 
innych by zmienili zdanie? Do kogo kierowad swoją ofertę?  Właśnie na takie pyta-
nia chcieliśmy uzyskad odpowiedzi w części szkolenia, podczas którego każdy opie-
kun pracowni starał się w kilku sowach przedstawiad  prowadzoną tam działalnośd. 
Kol. Małgorzata Pawłowska, nadzorująca prace RPK z ramienia KK, próbowała ukie-
runkowad te wypowiedzi tak by uzyskad sensowny obraz całości. Ale zanim będzie 
można to uczynid przytoczę jedną z tych wypowiedzi. 

Edward Wieczorek z pracowni w Katowicach stwierdził, chyba słusznie, że 
rola RPK to budowa wizerunku PTTK, to rola ekspercka jeśli chodzi o krajoznaw-
stwo. A tymczasem ma on odczucie, iż jest ona sprowadzana  do roli zwykłych bi-
bliotekarzy. Czy tak jest?  Komisja Krajoznawcza doskonale rozumie odczucia kol. 
Wieczorka. Niemniej jeśli nie będziemy mieli skatalogowanych zbiorów to co z tego, 
że je mamy. Przecież nikt, poza prowadzącym pracownię, nie będzie wiedział czym 
dysponuje. Gdy będą katalogi Towarzystwo nasze będzie miało obraz całościowy co 
do posiadanych zbiorów, co do ich nie tylko wielkości, bo ta nie zawsze jest najważ-
niejsza, ale co do jej wartości. Ponieważ na dzieo dzisiejszy młodzi ludzie planujący 
wycieczki nastawiają się głównie na same marsze, pozbawione treści krajoznaw-
czych, nie możemy dopuścid do sytuacji , w której gdy przychodzi do pracowni taki 
człowiek, by nie mógł on zapoznad się z ciekawostkami znajdującymi się na trasie 
planowanej wycieczki. Rozumiemy, że kierownik pracowni potrafi szybko z pamięci 
wymienid wiele interesujących miejsc, wartych zobaczenia ale nie zawsze w pra-
cowni jest ta właściwa osoba. Poza tym jasno wynika z kolejnych wypowiedzi, że w 
wielu pracowniach ze zbiorów korzystają studenci czy osoby piszące różnego rodza-
ju prace, chociaż obserwuje się wyraźny spadek zainteresowania zbiorami w sto-
sunku do lat poprzednich. Niestety jest to spowodowane łatwym dostępem do 
danych poprzez Internet. I mimo, iż te dane nie zawsze są prawidłowe, to jednak 
często traktowane są jako pewnik. Smutne to ale prawdziwe.  
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RPK w Krakowie. Wyróżnieni kierownicy RPK w Radomiu Ewa Kutyła i w Poznaniu Paweł Anders. 

Foto Krzysztof Tęcza 

Aby można było porównad prowadzone przez siebie pracownie wybraliśmy się do 
RPK w Krakowie. Właśnie od niedawna panuje tutaj przejściowy okres „bezkróle-
wia”. Małgorzata Fedas zrezygnowała z kierowania pracownią, a nowego opiekuna 
jeszcze nie wyznaczono. Co oczywiście nie świadczy, że nikt nie zajmuje się zbiora-
mi. Opiekuje się nimi Paweł Miśkowiec, który włożył dużo pracy aby przygotowad 
tegoroczne szkolenie. Dzięki  mu za to. Dawniej był tutaj kierownik pracujący na 
etacie. Niestety gdy w roku 1992 odszedł okazało się, iż razem z nim odszedł etat. 
Około roku 2000 zaczęto  katalogowad zbiory, które przecież nie zawsze były w tym 
miejscu. Poza tym pomieszczenie to było wówczas zwykła graciarnią. Dzięki zrywom 
zwanym przez Pawła „pospolite ruszenie” udało się  je uporządkowad, pomalowad, 
położyd wykładzinę. Powoli przybywa sprzętu. W chwili obecnej wymieniane są 
regały. Prawdę powiedziawszy nie wiem czy nowe, paździeżowe półki będą trwal-
sze od starych drewnianych. Ze względu na wielkośd zbiorów brakuje miejsca. Kie-
dyś wykorzystywano tu do ogrzewania stary piec. Nie było to jednak rozwiązaniem 
zbyt dobrym.  Dlatego zakupiono  grzejnik  o którego rozliczenie stoczyła się walka 
co przyczyniło się do powstania legendy o grzejniku.  
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Kraków - przewodniczący KK ZG, Józef Partyka wita przybyłych na szkolenie. Foto Krzysztof Tęcza 

Kilka lat temu znaleziono stare księgi inwentarzowe i dlatego sposób katalogowania 
oraz ekspozycji utrzymano taki jaki był. Obecnie skatalogowano ok. 10 tysięcy wo-
luminów. Więc jeszcze trochę pozostało. Pracy jednak wystarczy na dłużej gdyż 
pracownia otrzymuje wiele darów. 

Podczas pobytu w pracowni kol. Krzysztof Tęcza, w imieniu Komisji Krajo-
znawczej ZG PTTK , za dobrą pracę przy wprowadzaniu rekordów i przykładne pro-
wadzenie pracowni, wyróżnił  pracownie w Poznaniu i Radomiu. A kierowników: 
Ewę Kutyłę i Pawła Andersa obdarował pięknymi przewodnikami. Komisja ma na-
dzieję iż pozostali będą brad z nich przykład, a osoby wyróżnione dalej będą praco-
wad na tym samym poziomie. 

Ponieważ  Kol. Jadwiga Witkowska  z Olsztyna postanowiła zakooczyd swoją 
działalnośd w pracowni, a czyniła to bardzo dobrze, uczestnicy szkolenia, by docenid 
włożoną pracę, obdarowali Koleżankę pięknym albumem, w którym wpisano: „Kol. 
Jadwidze Witkowskiej. W podziękowaniu za długie lata serdecznej i efektywnej 
współpracy na szerokim polu działalności Regionalnych Pracowni Krajoznawczych, 
przebiegającej w koleżeoskiej i przyjacielskiej atmosferze. Jadziu! Jesteś nieocenio-
nym Przyjacielem, znakomitym Krajoznawcą, niezastąpionym orędownikiem popu-
laryzacji wiedzy o Kraju. Z całego serca dziękujemy za lata pięknej współpracy. Kie-
rownicy RPK PTTK”. 
Kwiaty jak i upominki kol. Jadwidze Witkowskiej wręczyli prezes Lech Drożdzyoski, 
dyrektor COTG Jerzy Kapłon, przewodniczący Komisji Krajoznawczej Józef Partyka, 
Małgorzata Pawłowska a życzenia złożyli wszyscy obecni.  
Zakładamy, że szkolenie to wniosło wiele nowego oraz przyczyniło się do przypo-
mnienia już posiadanych wiadomości. Mimo to postaramy się by w kwietniu przy-
szłego roku umieścid w programie szkolenia nie tylko nowości ale także przypo-
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mnied  sprawy podstawowe, gdyż przypomnieo nigdy dosyd. Zapraszamy zatem za 
rok do Kalisza. 

 
Krzysztof Tęcza 

Treści krajoznawcze szkolenia w Krakowie 
  

Każde szkolenie, chodby nie wiadomo jak było ciekawe, musi mied tzw. 
przerywniki. Inaczej nie przyniesie zamierzonych rezultatów. Dlatego i tym razem 
przygotowano częśd krajoznawczo-kulturalną. Tym bardziej, że wszyscy przybyli na 
szkolenie to ludzie, którzy zawsze, będąc w nowym terenie starają się go poznad. 
Poznad ciekawostki i nowinki jakie w międzyczasie powstały. Bo zwłaszcza w dzisiej-
szych czasach ciągle są tworzone nowe muzea czy nowe walory krajoznawcze. Spo-
sób przedstawienia niektórych jest fantastyczny. Dlatego warto poszerzając swoje 
wiadomości docierad w te miejsca. 

Ponieważ Kraków, tak jak każde stare miasto, główne obiekty historyczne 
ma skupione na niewielkim obszarze, najwygodniej jest zwiedzad je na piechotę. 
Zatem pierwszego dnia wieczorem (06.04.2011.)  udaliśmy się na krótki spacer. 
Przeszliśmy koło miejsca, z którego wyruszyli 6 sierpnia 1914 roku żołnierze Pierw-
szej Kompanii Kadrowej Strzelców Józefa Piłsudskiego. Był to początek wyzwalania 
naszej Ojczyzny z długiej niewoli. Zahaczając Planty dotarliśmy pod Wawel, gdzie 
dowiedzieliśmy się iż wody Wisły podczas wielkiej powodzi przelewały się przez 
most. Widad, że było to ładnych kilka metrów powyżej normalnego stanu. Przed 
centrum obsługi ruchu turystycznego  naszą uwagę zwrócił wielki, ponad dwume-
trowy fioletowy zając. Wszyscy zastanawialiśmy się  cóż on tu robi. Przecież smoki 
wolą  dziewice. Więc w czym rzecz? Okazało się iż zając  będzie w niedzielę palmo-
wą malowany przez dzieci, które pod nadzorem absolwentów Akademii Sztuk Pięk-
nych będą mogły zrealizowad swoje , nawet najbardziej fantastyczne wyobrażenia o 
tym, jakie kolory powinien mied ten wielki zwierzak.  

Jest już dosyd późno zatem nie ma specjalnego tłoku. Właśnie zamykano 
katedrę, tak że nie udało nam się wejśd do środka, ale za to zrobiliśmy sobie pa-
miątkowe zdjęcie  z panią w specjalnym mundurze „Straży Katedralnej”.  Oprowa-
dzająca nas Ela Pietruska-Kostuj opowiada  nieco inaczej niż zwykle. Dowiadujemy 
się z jej przekazu o tym jak żyło się w tym miejscu w dawnych czasach. O tym jak 
sobie wówczas radzili mieszkaocy. Bo przecież życie, nawet króla, czy ludzi z jego 
otoczenia, to nie tylko wystawne  bale, wielka polityka, przyjmowanie poselstw itp. 
To także proste i normalne sprawy ludzkie. Przecież król także był człowiekiem i  
funkcjonował jak  człowiek. Chociaż oczywiście nie było to w jego przypadku wcale 
takie proste. Jako władca musiał trzymad się pewnych ustaleo ograniczających jego 
swobodę. I nie chodzi tu wcale o ograniczenie jego wolności, ale o to, że  jemu jako 
osobie publicznej, po prostu nie wszystko wypadało.  Nie we wszystkim wolno mu 
było postępowad tak jak prostemu mieszkaocowi grodu.  Jeśli chodzi o szczegóły 
dowiedzieliśmy się np. gdzie król chodził  się kąpad, gdzie chodzili  się kąpad jego 
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dworzanie, a gdzie pozostali mieszkający tu ludzie.  Koleżanka Ela ukazała nam swo-
ją wypowiedzią jak ciężko miał w życiu osobistym  król.  Bo sam fakt zamieszkiwania 
w zamku, w olbrzymich i przepięknie przystrojonych komnatach, nie świadczył wca-
le o tym iż jego mieszkaocy byli szczęśliwi. Przecież nawet najprostsze ludzkie po-
trzeby  praktycznie były pod obstrzałem wzroku może nie tyle wszystkich ale nie-
których , chodby służby , ochroniarzy itp. 
 

 
Kraków, przy Czakramie wawelskim. Foto: Krzysztof Tęcza 

Po naładowaniu się energią z najbardziej znanego w Polsce Czakramu udaliśmy się 
na ul. Kanoniczą, ponod najstarszą w mieście. To właśnie tutaj , u podnóża zamku, 
w pierwszym budynku mieszkał Jan Długosz. Sama nazwa ulicy wywodzi się od te-
go, że mieszkali tu kanonicy katedralni. Bo to  oni sprawowali opiekę nad odpra-
wianiem  mszy. Może dzisiaj wydad to nam się normą ale wówczas był obowiązek 
odprawiania  przynajmniej jednej mszy dziennie przy każdym ołtarzu , a tych w 
katedrze  było około pięddziesięciu.  Kanonicy świetnie sobie z tym radzili. Potrafili 
w jednym momencie odprawid msze na wszystkich ołtarzach nie wywołując chaosu. 
To jest dopiero sztuka. Zatem nie należy się dziwid, że po ciężkiej pracy, by mogli 
nabrad sił na kolejne dni, odpoczywali w swoich domach, a raczej pałacach ( bo 
każdy z tych budynków miał dziedziniec i ogród), właśnie przy ulicy Kanoniczej. Za-
raz obok znajduje się pałac biskupi, w którym mieszkał przez wiele lat, będący 
wówczas biskupem krakowskim Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. 

Idąc w kierunku Sukiennic zatrzymaliśmy się na chwilę przed kościołem 
świętych Piotra i Pawła. Nie mogliśmy przecież nie zatrzymad się i  nie popatrzed na  
wspaniałe rzeźby, w których to staraliśmy się rozpoznad kolejnych apostołów. Nie 
byłoby to wcale takie łatwe gdyby nie to, że dawniej  dla ułatwienia rozpoznania 
konkretnego świętego umieszczano różne znaki rozpoznawcze zwane atrybutami. 
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Kraków, Muzeum w fabryce „Emalia” Oskara Schindlera. Foto: Krzysztof Tęcza 

Gdy dotarliśmy do Rynku zobaczyliśmy jak otwiera się okienko na jednej z dwóch 
wież kościoła Mariackiego i usłyszeliśmy hejnał. Mieliśmy szczęście, bo tak to trzeba 
określid. Ponieważ powoli robiło się ciemno, obejrzeliśmy Sukiennice, jakbyśmy to 
dzisiaj powiedzieli dawny supermarket, tyle że chyba najstarszy w kraju. Pospace-
rowaliśmy po Rynku, według niektórych największym w Europie i po zajrzeniu do 
kościoła świętej Anny dotarliśmy do Teatru Bagatela, w którym obejrzeliśmy cieka-
wą sztukę  Paula Portnera pod wymowną nazwą „Szalone nożyczki”, z Przemysła-
wem Brannym w obsadzie. Zanim to jednak nastąpiło udało nam się wejśd na dzie-
dziniec Collegium Maius, gdzie właśnie zakooczono prace remontowe oraz rzucid 
okiem na ogrody profesorskie. Wracając jednak do teatru – jest ciekawa anegdota 
o powstaniu jego nazwy. Otóż Marian Dąbrowski planując  w 1918 roku założenie 
nowej sceny poprosił znajomych o pomoc w wymyśleniu nazwy. Wtedy Tadeusz 
Boy-Żeleoski powiedział: „Znaleźd dobrą nazwę dla teatru… bagatela”. I tak już zo-
stało. 

Ponieważ była to dobrze odegrana komedia kryminalna, humory nam dopi-
sywały. Nietaktem byłoby zatem ot tak po prostu pójśd sobie spad. Dlatego po po-
wrocie do schroniska długo wspominaliśmy to co widzieliśmy. W pewnym jednak 
momencie te swobodne pogaduszki przemieniły się w rozmowy o sprawach po-
ważnych, dotyczących bytu i dalszego istnienia naszego Towarzystwa. Wielu z nas 
obawia się poważnie, że chyli się ono ku upadkowi. A dzieje się tak za sprawą niere-
formowalnych działaczy. I niestety, przykre to, ale chyba prawdziwe, jeżeli władze 
PTTK tego nie dostrzegą i nie zmienią sposobu funkcjonowania naszej firmy to już w 
niedalekiej przyszłości będziemy o niej mówid w trybie przeszłym. Byłoby szkoda.  
Ale nie można na siłę utrzymywad przy życiu organizmu, który zapadł w śpiączkę i 
niestety sam nie jest w stanie się z niej obudzid. Tak więc udaliśmy się na spoczynek  
w niezbyt dobrych nastrojach. 
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Dnia 07.04.2011 roku, po części szkoleniowej wybraliśmy się do gmachu 
Uniwersytetu Jagiellooskiego, do Pracowni Badao nad Trwałością i Degradacją Pa-
pieru. Wydawało by się iż będzie to zmarnowany czas. Cóż bowiem może byd cie-
kawego w takim temacie. Wiadomo papier to papier, ulega powolnemu procesowi 
niszczenia i tyle. Okazało się jednak, że jest zupełnie inaczej. Dr Tomasz Łojewski, w 
swoim wykładzie, potrafił wywoład u nas tak wielkie zacinteresowanie, że gdyby nie 
brak czasu słuchalibyśmy go jeszcze długo. Jak się okazuje początkowo papier był 
wytwarzany ze starych szmat.  Jednak taki papier był produktem stosunkowo dro-
gim.  Około roku 1850 F.G. Keller opracował nową metodę sposobu obróbki drew-
na co umożliwiało produkcję papieru ze ścieru drzewnego. Jednak taki papier był o 
wiele mniej trwały. Ze względu jednak na taosze koszty jego wytwarzania wyparł 
lepszy ale droższy produkt jaki używano do tej pory. Zwłaszcza, że zużywano go o 
wiele więcej. Celuloza, będąca głównym składnikiem papieru podczas procesu de-
gradacji traciła swoje pierwotne właściwości, czyli poprzez wzrost sztywności oraz 
zmniejszanie się elastyczności stawała się krucha i następowało zrywanie wiązao.  
Poza tym papier ten posiadał zbyt dużą kwasowośd co nie jest elementem zapew-
niającym jego trwałośd.  Od roku 2000, kiedy to rynek papierniczy w Polsce zaczął 
przejmowad obcy kapitał, dzięki nowym ale drogim metodom produkcji zaczęto 
wytwarzad u nas papier bezkwasowy. Zainwestowane przez nowych właścicieli 
fabryk papieru pieniądze szybko im się zwróciły, gdyż nowy rodzaj papieru jest dużo 
taoszy w produkcji, a więc nie musieli się już oni obawiad konkurencji. Te niższe 
koszty produkcji uzyskano poprzez dodawanie w procesie produkcyjnym minera-
łów. Co ważne papier ten jest już bezkwasowy co gwarantuje jego trwałośd. 

Wygląda zatem, że wszystko jest w porządku i nie ma żadnych problemów. 
Nic błędniejszego. Bo jeśli chodzi o nowe wyroby papiernicze to faktycznie nie ma 
problemów ale co ze starymi. Przecież przez wiele lat używano papieru kwasowego. 
To właśnie na nim pisano dokumenty, to jego używano do produkcji książek. Wiele 
z nich jest dzisiaj bezcennymi dziełami. A poprzez degradację papieru możemy je 
stracid. Na szczęście wymyślono sposób aby zmienid kwasowośd papieru. Nowa 
technologia jest niezwykle droga ale jej efekty pozytywne. Aby chronid posiadane 
zbiory biblioteczne wystosowano memoriał o potrzebie ratowania dziedzictwa kul-
tury polskiej w zbiorach bibliotecznych i archiwalnych XIX i XX wieku. Został on 
przyjęty co nie było do kooca takie pewne, ze względu na olbrzymie koszty tego 
przedsięwzięcia.  Przy Uniwersytecie Jagiellooskim  uruchomiono wtedy „klinikę 
papieru” i zaczęto ratowad zbiory poprzez ich odkwaszanie. Dzisiaj Polska jest po-
strzegana jako największa potęga w Europie jeśli chodzi o ratowanie  księgozbio-
rów. A ponieważ nie ma tu żadnych ograniczeo swoje zbiory do odkwaszenia może 
przynieśd tu każdy kto widzi potrzebę ich ratowania. A ponieważ pokazano nam i 
omówiono jak działają wszystkie maszyny, nie ma już dla nas żadnych tajemnic, ani 
jeśli chodzi o papier, ani jeśli chodzi o metody jego odkwaszania. 

Popołudniu podjechaliśmy tramwajem na ulicę Lipową gdzie w fabryce 
„Emalia” Oskara Schindlera uruchomiono nowy oddział Muzeum Historycznego 
Miasta Krakowa. Do tej pory miejsce to kojarzono  tylko z filmem Stevena Spielber-



 

17 
 

ga „Lista Schindlera”. Obecnie przygotowano tu wystawę stałą pod nazwą „Kraków 
– czas okupacji 1939-1945”. Może niektórzy powiedzą, że to kolejna tego typu wy-
stawa nic nowego nie wnoszącą do naszej wiedzy o tamtym okresie. Myliliby się 
jednak. Miejsce to warto obejrzed, gdyż może nie tyle zgromadzone tutaj eksponaty 
ale przede wszystkim ich sposób przedstawienia powodują, że odbieramy je o wiele 
bardziej osobiście. Czujemy jakbyśmy byli tam, jakbyśmy dotykali tego co się wów-
czas  działo. Ukazano tu historię mieszkaoców tamtego Krakowa: Polaków i Żydów, 
a także Niemców, którzy całkowicie zburzyli ułożone do tej pory życie tych pierw-
szych. Możemy dowiedzied się tutaj jak podczas okupacji radzili sobie mieszkaocy, 
jak mimo okrucieostwa czasu wojennego starali ułożyd sobie życie codzienne. Nie 
wiedzieli przecież jak długo potrwa okupacja i terror jaki wraz z nią nastał. A jak 
wiemy trwał długo, tak długo, że wielu zwątpiło czy doczeka wyzwolenia. Wielu, 
bardzo wielu nie doczekało tego. Jednak ci co doczekali, mimo iż chcieli powrócid 
do stylu życia przedwojennego, nie mieli na to szans. Wraz z koocem wojny nastały 
czasy nowej władzy. Niekoniecznie takiej jakiej wszyscy oczekiwali. Nie dane już 
było wrócid ani do sposobu życia, ani do swoich domów, bo wiele z nich już nie 
było. Często trzeba zaczynad było wszystko od początku. I dobrze, że powstało takie 
miejsce, w którym możemy, pomijając cały okres okupacji, dowiedzied  się jak wy-
glądało życie w przedwojennym Krakowie. Poznad panującą wówczas atmosferę. 
Porównad wreszcie to wszystko do życia w czasach dzisiejszych i do obecnego Kra-
kowa. 

Myślę, że po zwiedzeniu tej wystawy nie mielibyśmy już ochoty na pozna-
wanie czegoś nowego. Dlatego zjedliśmy kolację w „Pracowni” ,dawniej krawiec-
kiej, by wrócid do schroniska. 

W piątek, 08.04.2011 roku, po części szkoleniowej, wybraliśmy się z wizytą 
do Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK. Przywitał nas jego dyrektor Jerzy 
Kapłon. Najpierw oprowadził nas, informując o zgromadzonych tutaj zbiorach. Na-
stępnie opowiedział historię Ośrodka, uświadomił nam co pracujący tu ludzie robią. 
Okazało się, wbrew naszemu odczuciu, że całkiem sporo. Bo oprócz prowadzenia 
biblioteki, archiwum, prowadzą także badania  nad historią oddziałów. Często bo-
wiem po ich likwidacji tracimy wiele wiadomości o ich działalności. Ośródek wydaje 
wiele ciekawych pozycji krajoznawczych, nierzadko stających się hitami. Przykładem 
może byd „Encyklopedia schronisk tatrzaoskich” autorstwa Janusza Konieczniaka. 
Oficyna Wydawnicza Wierchy znana jest od lat z wielu trafionych pozycji. Tak samo 
wydawana tu „Gazeta Górska” ma stałe grono swoich czytelników. COTG to także 
miejsce, w którym prowadzona jest podstawowa działalnośd Towarzystwa skiero-
wana do jego członków ale także do osób niezrzeszonych. Można tutaj zweryfiko-
wad odznaki turystyczne, a także przyjśd na spotkanie z ciekawymi ludźmi i wysłu-
chad ich prezentacji o ich wyprawach. Jedyną bolączką dyrektora Jerzego Kapłona 
wydaje się byd stały brak pieniędzy. Ale tak mają wszyscy. Dobrze zatem, że pozy-
skuje on fundusze skąd tylko się da. Muszę tutaj wspomnied o ostatnim dziele 
COTG, czyli o Międzynarodowym Festiwalu Huculskim,  prezentowanym w Muzeum 
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Narodowym w Krakowie. Jeśli ktoś jeszcze tego nie widział gorąco zachęcam. Na-
prawdę warto. 

 
Muzeum Regionalne w Iwanowicach. Od lewej: Józef Partyka, Dariusz Kużelewski, Paweł  Miśko-

wiec, Maciej Maślioski, Szymon Bijak i Krzysztof Tęcza. Foto: Krzysztof Tęcza 

Po wysłuchaniu przemówienia prezesa PTTK Lecha Drożdżyoskiego, udaliśmy się 
wszyscy do podziemi Rynku Starego Miasta, w których to otwarto ekspozycję uka-
zującą dawny Kraków. Muszę powiedzied, że wiele słyszeliśmy o tej wystawie, byli-
śmy zatem bardzo jej ciekawi. Jednak to co tam zobaczyliśmy jest wprost niezwykłe. 
Nie chodzi tu oczywiście o same eksponaty ale o ich sposób prezentacji. Wykorzy-
stano tu wiele nowinek jakie obecnie są stosowane w nowoczesnym przekazie. 
Zastosowano kurtyny parowe i różnego rodzaju hologramy. Gdzie się nie obrócid 
widad ciekawe, nieraz zadziwiające eksponaty. Nic zatem dziwnego, ze panuje tu 
ścisk i tłok. Trzeba albo wcześniej zamawiad bilety albo odstad swoje w kolejce li-
cząc na wolne miejsce. Wracając jednak do zwiedzania to wiadomości tu zdobyte 
utwierdzają nas w przekonaniu iż w czasach kiedy Polska była potęgą, najważniejsze 
były, tak jak i dzisiaj, dochody. Bez nich nawet najmądrzejszy władca nic nie wskó-
rał. A w tym wypadku źródłem dochodów dla paostwa był wówczas  handel solą i 
handel ołowiem za który otrzymywaliśmy całą miedź węgierską.  

Nie będę tutaj opisywał szczegółowo tego co tam zobaczyliśmy ani naszych 
odczud, gdyż każdy musi sam to zobaczy. My na dzisiaj mieliśmy dosyd wrażeo, uda-
liśmy się zatem na zasłużony odpoczynek. 

W sobotę, 09.04.2011 roku czekała nas ostatnia wycieczka, tym razem ob-
jazdowa, podczas której przewodnik Edward Fietko, pokazał nam okolice Krakowa. 
Jako pierwsze odwiedziliśmy Raciborowice. Jest tam kościół p.w. św. Małgorzaty 
Dziewicy i Męczennicy datowany na XIII wiek. Pierwszy drewniany nie doczekał 
naszych czasów. Obecny murowany  zaczął wznosid Paweł z Zatora, znany wówczas 
z wygłoszenia płomiennej mowy na pogrzebie króla Jagiełły, którą to doprowadził 
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obecnych do płaczu. Nie ukooczył on jednak rozpoczętego dzieła. Dalszą budowę 
prowadził krakowski kanonik Jan Długosz, któremu kapituła nadała Raciborowice. 
Budowę ukooczono ostatecznie w roku 1476 o czym świadczy  wmurowana tablica. 
Od tamtej pory bryła kościoła nie uległa żadnym zmianom. 

Wchodząc do świątyni przez kruchtę widzimy tablicę fundacyjną, na której 
podobizna patronki kościoła i napis „Roku 1476 na chwałę Boga i św. Małgorzaty  
wzniesiony został przez szlachetnego Jana Długosza”. U dołu umieszczono wizeru-
nek smoka, który ponod przyśnił się kiedyś świętej. Warto także zwrócid uwagę na 
rzeźbę przedstawiającą Jezusa Chrystusa z jednej, a Matkę Boską z drugiej strony. 

W roku 1944 przebywał tutaj kleryk Karol Wojtyła, a swój pobyt opisał  we 
wspomnieniach „Dar i Tajemnica”. 

Kolejnym pokazanym nam miejscem było Muzeum Regionalne w Iwanowi-
cach. Prowadzi je Adam Miśka, przyjaźnie nastawiony do zwiedzających. Nie było 
zatem problemów. Przedstawił on nam historię tego miejsca a następnie zaprezen-
tował zgromadzone w tym miejscu zbiory. Są tu eksponaty z prowadzonych jeszcze 
przed I wojną światową wykopalisk archeologicznych; zbiory numizmatyczne, mili-
tarne, etnograficzne; zgromadzono tutaj także stary sprzęt domowy oraz wiele me-
bli. W tym piękną szafę z dworu w Iwanowicach. Dokonując wpisu do księgi pa-
miątkowej mogliśmy usiąśd przy biurku wójta Iwanowic, pochodzącym jeszcze  
sprzed II wojny światowej. A trzeba wiedzied, że Iwanowice mają już ponad 700 lat. 
Zapomniałbym podad bardzo ważną  informację. Na tabliczce pisze: Muzeum Re-
gionalne PTTK i UG Iwanowice. 

Gdy dotarliśmy do Wysocic musieliśmy się sprężad gdyż niebawem miała 
zacząd się msza święta. Ale ksiądz szybciutko opowiedział nam historię kościoła i 
pokazał to co w nim jest najcenniejszego. Niestety nie mogliśmy już wejśd na wieżę, 
a szkoda bo było to miejsce ostatniej obrony jako, że świątynia ta miała charakter 
obronnej. Ciekawostką jest fakt użycia do budowy ciosów wapiennych. 

Nie będę tutaj rozpisywał się o historii tego kościoła, powiem tylko, że jego 
historia sięga XIII wieku i powiązana jest z rodziną Odrowążów. Jest to kościółek 
romaoski pod wezwaniem św. Mikołaja, którego podobiznę możemy tu obejrzed. 
Dowiedzieliśmy się od księdza, że kościół przechodził wiele razy w ręce nowych 
kolatorów, a ci nie zawsze dobrze się nim opiekowali. Początkowo wystrój był ro-
maoski. Zmieniło się to wraz ze sprzedażą obiektu arianom. Ci zlikwidowali wszyst-
ko co im nie pasowało. W połowie XVII wieku, po przejęciu kościoła przez nową 
właścicielkę, następuje  okres ponownego wyposażania świątyni. Wtedy to umiesz-
czono w absydzie ołtarz  z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Niestety stiuk, z 
którego wykonano ołtarz, szybko zaczął niszczed.  Dlatego w sto lat później zabu-
dowano go drewnem i stan taki miał miejsce aż do roku 1956, kiedy to zdecydowa-
no się ponownie go odsłonid. Zlikwidowano wówczas także zamalowanie zasłania-
jące pierwotny obraz. Okazuje się, że przedstawiona na nim Matka Boża z Dzieciąt-
kiem posiadała korony, które aktualnie są w konserwacji.  

Zanim opuściliśmy to miejsce oglądamy bardzo ciekawe przedstawienie  
umieszczone w tympanonie portalu wejściowego. Pośrodku widzimy Chrystusa 
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symbolizującego jednocześnie nieobecnego fizycznie Boga Ojca. U góry było przed-
stawienie Ducha świętego, które usunęli arianie. Kolejna ciekawa rzeźba przedsta-
wia Matkę Boską Dziewicę Królującą z małym Chrystusem Królem na kolanie. 
Umieszczono ją w absydzie ale od zewnątrz. Przed wyjściem z kościoła zwraca uwa-
gę, chociaż nie wszyscy to zauważyli, tablica z krzyżem i napisem: „Za ucałowanie 
tego krzyża i odmówienie Ojcze Nasz, Ojciec Święty  Leon XIII, dnia 2 listopada 1898 
roku nadał 400 dni odpustu raz na dzieo”. 

W miejscowości Wysocice  zobaczyliśmy prawdziwy, wodny młyn gospo-
darczy. Rzadko zdarza się okazja do zobaczenia sprawnych maszyn działających bez 
prądu. Wszystko jest tutaj poruszane tak zwaną białą energią czyli wykorzystującą 
siłę wody. Zachowało się tutaj łożysko wykonane z drewna. Do jego smarowania 
używa się łoju zwierzęcego.  

Gdy dotarliśmy do  sporego oczka wodnego okazało się byd ono pomnikiem 
przyrody oznaczonym tabliczką  z napisem: Źródło ”Jordan” w Ściborzycach.  Jego 
wody pochodzą z kompleksu margli kredowych. Woda jest tutaj przezroczysta, a 
wyrzucana z dna wprawia całośd w drżenie powodujące mienienie się jej po-
wierzchni. Wydajnośd tego źródła określa się na 25 litrów, a jej stała temperatura 
10 stopni pozwalała dawnym właścicielom widocznego wyżej gospodarstwa wyko-
rzystywad to miejsce do schładzania mleka przed wysyłką do Krakowa. 

Ponieważ zaczynało się robid późno szybko przemieściliśmy się na stary XIX-
wieczny cmentarz w  Imbramowicach. Pochowano tu 41 powstaoców poległych  w 
bitwie 15 VIII 1863 roku. Miejsce swojego ostatniego spoczynku znalazł tutaj także  
Leon Rutkowski, biorący wcześniej udział w powstaniu  listopadowym, w którego 
dworze schroniła się częśd powstaoców. Gdy Rosjanie już odeszli wyszedł on z ukry-
cia. Niestety okazało się iż kilku żołnierzy rosyjskich było jeszcze w oddalonej kilka 
metrów od dworu piwnicy i zastrzelili go. Pochowano tutaj również  Zygmunta 
Nováka, profesora architektury krajobrazu Politechniki Krakowskiej, inicjatora 
utworzenia Parków Krajobrazowych Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 

Ostatnim obiektem jaki zwiedziliśmy był kościół  Sióstr Norbertanek w Im-
bramowicach. Jest to miejsce szczególne. Mieliśmy okazję wysłuchad opowiadania 
jednej ze sióstr. Dowiedzieliśmy się od niej, że jest to klasztor klauzurowy, a w Pol-
sce mamy tylko dwa zakony żeoskie. Do kontaktów ze światem upoważnione są 
siostry zewnętrzne. Początki klasztoru sięgają wieku XII kiedy to biskup Iwo Odro-
wąż uposażał wiele klasztorów. Już wkrótce, za sprawą najazdu tatarskiego, śmierd 
męczeoską poniosło wiele z sióstr. W roku 1710 wielki pożar niszczy zabudowania 
klasztorne. Szybko jednak przystąpiono do odbudowy. W czasie wojny siostry po-
magały partyzantom, ukrywały Żydów. Jest to dla nas niewyobrażalne jak siostry 
klauzurowe mogły prowadzid taką formę pomocy. Ale tak było.  
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Kolekcjonerzy pieczątek i zaciekawieni obserwatorzy. Foto: Krzysztof Tęcza 

Dzisiaj jest tutaj Sanktuarium Męki Paoskiej. Spowodowane to było rozwija-
jącym się kultem  Pana Jezusa Cierpiącego. Znajduje się tu bowiem łaskami słynący 
obraz , na którym , na szarfie napisano: Zobacz grzeszny com cierpiał za twe grze-
chów złości z przyczyn ich otóż  bok mój otwartej miłości. 

Trzeba stwierdzid, że to co nam zaproponowano w Krakowie jako uzupeł-
nienie szkolenia było niezwykle interesujące, pozwalające na wniesienie czegoż 
nowego do naszej wiedzy. Poza tym wycieczki te były potrzebnymi przerywnikami 
pozwalającymi zachowad świeżośd umysłu. Miejmy nadzieję na podobne potrakto-
wanie szkolenia w Kaliszu, w roku przyszłym. 
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Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego 

O p o l s k i  K l u b  K r a j o z n a w c ó w  

 
 

Komunikaty OKK - 04.04.2011 

 

Sprawozdanie z działalności Opolskiego Klubu Krajoznawców 

za okres od 1.I.2010 do 31.XII.2010 

1. Członkowie Opolskiego Klubu Krajoznawców 

Na koniec 2010 roku do OKK należało 118 osób, w tym z uprawnieniami IKR, 
IKP, ZIK 39 osób. Warto zwrócid uwagę, że 33 Instruktorów Krajoznawstwa 
wymieniło legitymacje. Bez stopnia IKR, IKP, ZIK jest jeszcze dużo członków klubu 
OKK oraz jednocześnie członków PTTK – kandydatów na Instruktorów 
Krajoznawstwa. A do jakich oddziałów PTTK należą członkowie klubu OKK? 
Najwięcej, bo 47 osób jest z O/Opole, 16 osób jest z ORSO/Opole, 8 osób jest z 
O/Prudnik, 5 osób z O/Brzeg, 4 osoby z O/Olesno, 3 osoby z O/Nysa, 2 osoby z 
OZ/Zawadzkie, natomiast po 1 osobie jest z O/Cisek, O/Głuchołazy, O/Strzelce 
Opolskie i OZ/Ozimek. Z poza woj. opolskiego 3 osoby są O/Gliwice i 1 z O/Racibórz. 
Natomiast 25 osób nie należy do PTTK – zachęcamy ich do wstąpienia. 

2. Spotkania klubowe członków Opolskiego Klubu Krajoznawców 

W każdy pierwszy (czasami drugi) poniedziałek miesiąca w sali katechetycznej 
przy opolskiej katedrze a od października 2010 w Opolskim Centrum Organizacji 
Pozarządowych przy ul. Żeromskiego w Opolu miały miejsca spotkania członków 
Opolskiego Klubu Krajoznawców. Spotkania te mają charakter otwarty; podawana 
jest o nich informacja w prasie i w radiu i dlatego nazwano je Opolską Wszechnicą 
Krajoznawczą. Podczas tych spotkao wygłaszana jest prelekcja na zapowiedziany 
temat, można o tym podyskutowad, przekazywane są komunikaty organizacyjne, 
rozdawane materiały krajoznawcze, jest możliwośd kupna wydawnictw krajoznaw-
czych, napicia się herbaty czy kawy, są wystawy krajoznawcze. Dla usprawnienia 
organizacji tych spotkao została powołana przez Zarząd OKK Rada Społeczno-
Programowa, której przewodniczy Bogusław Laitl. 

Łącznie na 10 spotkaniach OKK było obecnych 371 osób, w tym jedno spotkanie 
było Zebraniem Sprawozdawczym OKK – 26 osób a jedno Sejmikiem Przedkongre-
sowym  zorganizowanym w opolskim ratuszu – 54 osoby.  Warto powiedzied, że aż 
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26 członków OKK „zaliczyło” ponad połowę spotkao. Są jednak i tacy członkowie, a 
właściwie można powiedzied bardziej sympatycy klubu, którzy zapisali się i ani razu 
nie uczestniczyli w spotkaniach klubowych, które – dla wyjaśnienia nie są obowiąz-
kowe, ale wzbogacają naszą wiedzę krajoznawczą. Nie będziemy wymieniad ich 
nazwisk, ale podamy, że 49 członków OKK nie uczestniczyło w żadnym spotkaniu 
klubowym w roku 2010 a 14 od początku istnienia klubu, traktując nasz klub jako 
klub korespondencyjny.  

3. Działalnośd Zarządu Opolskiego Klubu Krajoznawców 

Skład Zarządu OKK był następujący: Leon Korc – prezes, Bogusław Laitl – 
wiceprezes, Henryk Paciej – wiceprezes, Katarzyna Dyczkowska-Wojciechowska – 
sekretarz, Danuta Konopacka – skarbnik, Jacek Ramus – członek, Zbigniew 
Zagłoba-Zygler – członek. 

Zarząd Opolskiego Klubu Krajoznawców odbył 12 posiedzeo. Obecnośd na tych 
posiedzeniach kształtowała się następująco: Leon Korc, Danuta Konopacka i Henryk 
Paciej byli obecni na wszystkich posiedzeniach Zarządu; 12 razy, Bogusław Laitl, 
Jacek Ramus i Zbigniew Zagłoba-Zygler 11 razy, Katarzyna Dyczkowska-
Wojciechowska była obecna po 10 razy. Warto podkreślid, że wszystkie 
nieobecności były usprawiedliwione. W ramach posiedzeo zajmowano się 
następującymi zagadnieniami: analiza zbierania składek klubowych, ankiety z 
działalności krajoznawczej, biografie krajoznawców opolskich, biuletyn klubowy,  
działalnośd sekcji OKK,  fotografia krajoznawcza, historia PTTK na Opolszczyźnie, 
krajoznawstwo w Internecie, krajoznawstwo w mediach, obchody 10-lecia OKK, 
obecnośd członków OKK na spotkaniach klubowych, ochrona zabytków a 
krajoznawstwo,  opracowaniu harmonogramu i tematyki prac Zarządu OKK, 
organizacja Akademii wiedzy o Śląsku, powiększanie kadry instruktorów 
krajoznawstwa, propagowania zdobywania odznak krajoznawczych, przygotowanie 
Walnego Zebrania Klubu, rozliczeo finansowych z imprez, sprawozdanie z 
działalności OKK, stan przygotowao do Śląskiego Sympozjum Krajoznawców, 
wystawy zorganizowane przez OKK, współpraca z innymi organizacjami. 

4. Współpraca międzynarodowa 

Opolski Klub Krajoznawców kontynuował współpracę z organizacją czeską 
Matice Slezska z Opawy i Krnova. Przy organizacji Śląskiego Sympozjum 
Krajoznawców współpracowano z terenu Czech z następującymi instytucjami: PEA 
Panevropská Unie Čech, Moravy a Slezska – krajská organizace Bruntál, Občanské 
Sdružení Vlastenecký Poutník Bruntál oraz Związek Turystów Czeskich koło w 
Jeseniku. Ponadto z Muzeum i Archiwum w Jeseniku przy organizacji 
„Svatovaclavskich Dny w Jeseniku”, gdzie nasi koledzy wygłaszają referaty na 
tematy krajoznawcze. Bierzemy też udział, głównie przez uczestnictwo Prezesa OKK 
Leona Korca w comiesięcznych wykładach popularno-naukowych organizowanych 
przez Muzeum i Archiwum w Jeseniku.  
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5. XXIII/16 Śląskie Sympozjum Krajoznawców 

Odbyło się w dniach 04-06 czerwca w Karniowie po stronie czeskiej. Tym razem 
sympozjum rozpoczęło się w opolskim Ratuszu od Sejmiku Przedkongresowego. 
Wspólną częścią sejmiku i sympozjum było zwiedzanie Opola i zdobywanie odznaki 
„Przyjaciel Opola”. W Śląskim Sympozjum Krajoznawców razem z sejmikiem 
uczestniczyło 107 osób (z OKK było 25 osób). Wygłoszono 16 referatów i 
komunikatów, zwiedzono: Krnov, Branice, Baborów, Głubczyce, Nasiedle, Sułków, 
Uwalno, Wodke i okolice. Organizatorami bezpośrednimi sympozjum byli: Leon 
Korc, Bogusław Laitl, Henryk Paciej Katarzyna Dyczkowska-Wojciechowska, Danuta 
Konopacka, Jacek Ramus i Zbigniew Zagłoba-Zygler. Uczestnicy otrzymali materiały 
informacyjne, identyfikatory, pocztówkę potwierdzającą przyjęcie na sympozjum a 
na koniec certyfikat uczestnictwa w sympozjum oraz odznakę „Przyjaciel Opola” w 
stopniu brązowym. Materiały posympozyjne są zbierane i przygotowywane do 
powielenia (brakuje jednak większości tekstów). 

 6. Regionalne Seminarium Krajoznawcze 

Organizowane pierwotnie przez OKK Regionalne Seminarium Krajoznawcze 
mające na celu poznawanie kolejnych powiatów zostało przejęte przez Komisję 
Edukacji Turystycznej założonego przez Tadeusza J. Rogożę Opolskiego 
Stowarzyszenia Edukacyjnego „PROGRESS”. Głównym organizatorem seminarium 
jest Tadeusz J. Rogoża członek OKK natomiast inni członkowie OKK biorą w nim 
udział po opłaceniu wpisowego (brak danych ilu). 

 7. Sekcje specjalistyczne OKK 

- Rada Społeczno-Programowa OKK, bezpośredni organizator spotkao klubowych 
pod nazwą Opolska Wszechnica Krajoznawcza działała w następującym składzie: 
przewodniczący Bogusław Laitl, członkowie: Czesława Dyczkowska, Katarzyna Dycz-
kowska-Wojciechowska, Danuta Konopacka, Łucja Labisch, Alina Sierocka-
Stachniuk. Rada nie odbyła żadnych odrębnych spotkao organizacyjnych. Warto 
zaznaczyd, że w czasie spotkao klubowych zorganizowano sprzedaż za symboliczną 
złotówkę do skarbonki wydawnictw turystyczno-krajoznawczych przynoszonych 
przez członków OKK. Uzyskane tą drogą pieniądze były przeznaczane na opłacenie 
oświetlenia sali katechetycznej. 

- Sekcja Ochrony Przyrody OKK pod kierownictwem Henryka Mielcarza i Sabiny 
Knopik zapraszała do udziału w imprezach organizowanych przez swoje szkolne 
środowisko takich jak: IV Wojewódzki Rajd Ekologiczny „Góry Suche - Sudety Środ-
kowe” w okresie od 23 do 24 października 2010 oraz VII Opolska Wyprawa Ekolo-
giczna „Śnieżka – Karkonoski Park Krajobrazowy” w okresie od 25 do 26 września 
2010. Łącznie w obu imprezach uczestniczyło 85 osób. 
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- Sekcja Fotografii Krajoznawczej OKK z zarządem w składzie: Roman Hlawacz – 
Przewodniczący, Bogusław Laitl – Zastępca i Jacek Ramus – Sekretarz, który zrezy-
gnował z funkcji w zarządzie sekcji w dniu 24.04.2010 z powodu nie przeprowadze-
nia zebrania sprawozdawczo-wyborczego sekcji. Członkowie sekcji brali udział w 
konkursie fotograficznym zorganizowanym przez O/PTTK w Opolu i Muzeum Wsi 
Opolskiej a Roman Hlawacz występował jako juror. Roman Hlawacz miał kilka in-
dywidualnych wystaw fotograficznych w Czechach (Brno, Trebič, Bruntal), oraz po 
dwie w Opolu i we Wrocławiu. Natomiast Bogusław Laitl zorganizował trzy konkur-
sy fotograficzne wspólnie z Urzędem Miasta Opola z wystawami i wernisażami: 
„Dzieo się budzi – Opole o godzinie 8.00 rano”, „Kolorowe domy Opola”, „Architek-
tura Opolskiego Ratusza”. Na konkursy te wpłynęło 116 zdjęd z których zakwalifi-
kowano jako zgodne z wymogami regulaminu 82 zdjęcia 18 autorów. 

- Sekcja Opieki nad Zabytkami OKK działała w następującym składzie: 
Przewodniczący Bogusław Laitl, Jacek Ramus – zastępca, Danuta Kowalioska – 
sekretarz a Elżbieta Kuto – skarbnik. Nie odbyło się zebranie sprawozdawczo-
wyborcze sekcji. Zarząd sekcji organizował wycieczki krajoznawcze lub inne imprezy 
zwane „Weekendami ...” lub „Spotkaniami …”. W r. 2010 było 9 takich imprez w 
których uczestniczyło 521 osób. Ponadto wspólnie z Zarządem Miasta Opola 
zorganizowano trzy „Weekendowe Jesienne Spacery po Opolu” w których 
uczestniczyło 95 osób.  

- Sekcja Historyczna OKK – nie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
sekcji. Zakładano aktywny udział członków sekcji w działaniach całego klubu. W 
realizacji założonych zadao miał pomóc zakup dla RPK nowoczesnych środków 
audiowizualnych jak projektor oraz laptop. Jednak w praktyce środki te nie były  
wykorzystywane. Może poprawi sytuację zakup w grudniu 2010 r. urządzenia do 
przegrywania kaset wideo na płyty. Sekcję prowadzi Leon Korc. 

8. Instruktorzy Krajoznawstwa 

W ubiegłym roku nikt nie uzyskał IKR i nie awansował na stopnie wyższe. Stan 
instruktorów w OKK jest następujący: Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa –  6; 
Instruktor Krajoznawstwa Polski – 11 (2 bez ważnych legitymacji); Instruktor 
Krajoznawstwa Regionu – 37  (18 bez ważnych legitymacji). 

Od chwili utworzenia czyli od 1971 r., z woj. opolskiego mianowanych było 
ogółem 76 Instruktorów Krajoznawstwa. Dla pełnej informacji historycznej warto 
wiedzied, że 12 instruktorów odeszło „na wieczną wartę”. Ponadto 21 IK nie ma 
żadnych kontaktów z OKK i od lat nie przedłuża swoich legitymacji (w większości z 
powodu wyjazdu poza województwo). Aktualne legitymacje ma 34 IK. 

9. Wydawnictwa klubowe 

Zarząd OKK kontynuował wydawanie biuletynu „Komunikaty OKK”. W roku 
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2010 wydano 8 numerów (przeważnie po 4 strony formatu A5) w tym 1 numer ze 
sprawozdaniem z działalności OKK (12 stron format A5). Nakład wynosił od 150 do 
200 egzemplarzy. Drukowane są także zaproszenia i plakaty na comiesięczne 
spotkania klubowe. Ponadto prowadzona jest na bieżąco przez kol. Jacka Ramusa 
„Kronika OKK”. W ramach serii „Biblioteczka krajoznawcy” zaplanowano wydanie 
materiałów posympozyjnych z wszystkich odbytych SSK – z takimi materiałami jakie 
zostały uzyskane od autorów i w formie bindowanej umożliwiającej dołączenie 
brakujących referatów czy komunikatów po ich uzyskaniu. Natomiast tradycyjnie 
przygotowano dla uczestników sympozjum streszczenia referatów i komunikatów. 

10. Informacje prasowe 

„Gazeta Opolska”, „Gazeta Wyborcza”, „Nowa Trybuna Opolska” oraz opolska 
edycja „Gościa Niedzielnego” drukowały krótkie informacje zapowiadające 
comiesięczne spotkania klubowe w ramach Opolskiej Wszechnicy Krajoznawczej 
oraz wyprawy SOnZ OKK. Z prasy lokalnej najwięcej informacji krajoznawczych 
można znaleźd w „Tygodniku Prudnickim”, którego Redaktorem Naczelnym jest 
członek OKK Andrzej Dereo. Ponadto Jan Majewski publikuje teksty krajoznawcze w 
Brzegu.  

11. Audycje radiowe i telewizyjne 

O wszystkich spotkaniach klubowych powiadamiane są nie tylko redakcje gazet, 
ale także stacje radiowe i telewizyjne z naszego terenu. Z zaproszeo korzysta 
czasami Miejska Telewizja z Opola oraz Redakcja Opolska TVP3. 

W audycjach PR Opole: „Obieżyświat” nadawanych ostatnio we wtorek późnym 
wieczorem a także „Opolszczyzna na weekend” nadawana w soboty, często były 
podawane informacje o działalności OKK oraz można było wysłuchad w tych 
audycjach wypowiedzi członków OKK. Jest to efekt życzliwości Pani Redaktor 
Barbary Tyslik z magazynu turystycznego „Obieżyświat”. Częste przenoszenie czasu 
nadawania „Obieżyświata” odbiło się spadkiem słuchania audycji ze względu na 
niekorzystny czas antenowy. Czasem na naszych spotkaniach klubowych bywał 
także ktoś z redakcji kulturalnej PR Opole oraz Radia Plus. 

 12. Internet 

W roku 2010 w dalszym ciągu powoli przenoszono strony internetowe 
Opolskiego Klubu Krajoznawców i pozostałych (które wcześniej były dostępne w 
Internecie dzięki firmie MIRAMEX a następnie BUDOREX) na serwer Zarządu Głów-
nego PTTK. Dotyczy to stron: 

http://orso.pttk.pl/sympozja/ - Śląskie Sympozja Krajoznawców 

http://okk.orso.pttk.pl/ - Opolski Klub Krajoznawców 
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http://orso.pttk.pl/rkik/ - Regionalne Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa 

http://opole.rpk.pttk.pl/ - Regionalna Pracownia Krajoznawcza w Opolu  

http://orso.pttk.pl/ - Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego 

Gorzej jest z aktualizacją strony ukazującej bieżącą działalnośd. Ponadto Henryk 
Paciej prowadzi także na strony: 

http://kkraj.pttk.pl/ - Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK oraz 

http://kkraj.pttk.pl/4k/ - ogólnopolskiego „Korespondencyjnego Klubu Kolekcjone-
rów Krajoznawców” zwanego w skrócie „4K”. 

Korzystamy także na bieżąco z poczty elektronicznej przysyłanej na nasz adres e-
mailowy: poczta@okk.orso.pttk.pl .  

13. Działalnośd indywidualna członków klubu 

Co dwa lata opracowujemy ankietę dla członków klubu dotyczącą ich 
działalności krajoznawczej. Opisana działalnośd ma byd podstawą wytypowania do 
mianowania na stopieo Instruktora Krajoznawstwa Regionu oraz wyższe stopnie, a 
także do zebrania w jednym miejscu pełnej informacji o krajoznawcach opolskich. 
Niestety słaby spływ ankiet uniemożliwił spełnienie zamiarów.  Do ostatnich 
numerów „Komunikatów OKK” dajemy do wypełnienia druk ankiety 2010 z gorącą 
prośbą o wypełnienie i w miarę szybkie oddanie. Dalej prosimy o  dołączenie 
dodatkowo dowolnej informacji ze swojego życiorysu a także zdjęd, dokumentów 
itp. Opis może byd w dowolnej formie i objętości. Natomiast członkowie zarządu na 
każdym posiedzeniu informowali o swojej działalności w minionym okresie. 
Przeważnie były to relacje z wyjazdów na spotkania krajoznawcze oraz związane z 
organizacją imprez, uczestnictwo w innych organizacjach związanych z działalnością 
krajoznawczą i regionalną, opublikowania prac krajoznawczych w prasie, radio oraz 
Internecie, nawiązaniu ciekawych kontaktów krajoznawczych. 

W Kongresie Krajoznawstwa Polskiego w Olsztynie uczestniczyli: Danuta 
Konopacka, Bogusław Laitl, Adolf Mikulec, Aleksandra Owczarek 
i Tadeusz J. Rogoża. Ponadto zaproszeni byli Lucjusz Bilik i Henryk Paciej ale nie 
mogli uczestniczyd. W Centralnym Zlocie Krajoznawców – CZAK 2010 w Elblągu z 
woj. opolskiego wzięli udział: Teresa i Henryk Hadasz, Józefa i Franciszek Kamysz, 
Tadeusz J. Rogoża.  

W 53 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Opolu 
uczestniczyło wielu członków OKK w tym między innymi jako bezpośredni 
organizatorzy: Henryk Adamski i Ewa Brosz. Uczestnicy 53 OZPTP to: Bilik Lucjusz, 
Chmiel Jerzy, Fiebich Jerzy, Gołąbek Bohdan, Jurek Tadeusz, Kawecki Paweł, 
Kowalewski Stanisław, Krasicka Irena, Laitl Bogusław, Michalska Anna, Milewski 
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Janusz, Paciej Henryk, Ugniewski Tadeusz, Zagłoba-Zygler Elżbieta, Zagłoba-Zygler 
Zbigniew. 

Przewodniczącym Zespołu ds. kolekcjonerstwa Komisji Krajoznawczej ZG PTTK 
jest Henryk Paciej, który także prowadzi Korespondencyjny Klub Kolekcjonerów 
Krajoznawców „4K” i jest stałym współredaktorem miesięcznika „Na szlaku” od 
2006 r wydawanego tylko w Internecie. 

 W kadencji ZG PTTK do IX 2009 Adolf Mikulec był członkiem Głównego Sądu 
Koleżeoskiego PTTK a na zjeździe otrzymał godnośd Członka Honorowego PTTK. 
Członkiem Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK był Michał Raczyoski a członkiem 
Komisji Ochrony Przyrody był Henryk Hadasz. Byli i są członkami: Henryk Paciej w 
Komisji Krajoznawczej, Henryk Hadasz w Komisji Fotografii Krajoznawczej oraz 
Aleksander Niźnikiewicz w Komisji Turystyki Narciarskiej. W nowej kadencji 
członkiem Komisji Pieszej ZG PTTK został wybrany Henryk Adamski, Rady ds. 
Turystyki Młodzieży Szkolnej Franciszek Dendewicz a Henryk Paciej 
Przewodniczącym Krajowego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa. Tadeusz Jurek 
był i jest Prezesem Dolnośląskiej Federacji Przewodników PTTK. Komisja 
Egzaminacyjna dla Przewodników Turystycznych w roku 2006 na mocy ustawy 
została przekazana przez Wojewodę Opolskiego do Marszałka Województwa i w jej 
składzie znajdują się następujący członkowie OKK: Tadeusz Jurek, Jerzy Fiebich, 
Leon Korc, Jan Majewski, Kazimierz Szyszka.  

 

Protokół 

Komisji Rewizyjnej Opolskiego Klubu Krajoznawców PTTK w Opolu 

za okres działalności Klubu od 01.01.2010 do 31.12.2010 r.  

Komisja Rewizyjna wybrana na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wybor-
czym Opolskiego Klubu Krajoznawców w składzie: Maria Białek, Jan Białek, Bohdan 
Gołąbek; w dniu 28 marca 2011 r. dokonała analizy działalności Zarządu OKK za rok 
2010 r., stwierdzając co następuje:  

Działalnośd programowa oparta była na przyjętym na posiedzeniu Zarządu OKK w 
dniu 18 stycznia 2010 r. planie pracy i ustalonym na tej podstawie harmonogramie. 
Na każdym posiedzeniu referowano ustalone uprzednio zagadnienia poświęcone 
działalności krajoznawczej. Bieżąca działalnośd finansowa klubu nadal oparta była o 
składki członkowskie. 
W ocenie Komisji Rewizyjnej roczne sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy 
odpowiada przyjętemu planowi i stanowi rzeczywistemu. Wkład pracy społecznej 
ze strony członków zarządu związany z propagowaniem działalności klubu i krajo-
znawstwa nadal przynosił wymierne efekty widoczne m.in. we frekwencji na otwar-
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tych spotkaniach OKK, która wyniosła w 2010 – 371 uczestników. Działalnośd Za-
rządu była zgodna z regulaminem OKK, w związku z czym Komisja Rewizyjna stawia 
następujące wnioski:  

- KR wnosi o przyjęcie i zaakceptowanie sprawozdania Zarządu z działalności Opol-
skiego Klubu Krajoznawców za rok 2010. 

- Wyraża się uznanie dla aktywnie działającego Zarządu OKK za wkład pracy. 

- Apeluje się o wypracowanie formuły, która pozwoliłaby na skuteczne propagowa-
nie krajoznawstwa wśród młodego pokolenia. 

- Prosi się członków OKK o zakładanie adresów internetowych i zgłaszanie ich za-
rządowi oraz o zgłaszanie wszelkich zmian w tym zakresie. 
 
 Wyk. Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK Opole, Redakcja: Leon Korc, Hen-

ryk Paciej 
adres: 45-083 Opole, Barlickiego 2a, tel./fax 0-774-536-348, e-mail: pocz-

ta@opole.rpk.pttk.pl 
 

Od redakcji: Powyższe zestawienie zostało skrócone, a niektóre jego elementy (nie-
istotne dla ogółu) usunięte. Uczyniono to tak, by nie miało to wpływu na rzetelnośd 
całości. 
 

Krzysztof Tęcza 

Konferencja o bitwie pod Legnicą w 1241 roku 
  

Równo 770 lat temu na Dobrym Polu, niedaleko Legnicy, miała miejsce bi-
twa z Mongołami. Według niektórych , mimo iż przegrana, miała położyd tamę w 
dalszym marszu niewiernych na Europę. Co prawda poległ w niej książę Henryk II, 
zwany Pobożnym, dowodzący wówczas wojskiem, ale jego śmierd stała się, wbrew 
wszystkiemu, zalążkiem oporu broniącej się Legnicy. Na wezwanie o poddanie od-
powiedzieli oni najeźdźcom, że śmierd jednego księcia nic nie znaczy, wobec faktu iż 
pozostało przy życiu wielu jego synów będącymi  wspaniałymi książętami. Obecnie 
toczy się wiele dyskusji, w których podejmowane są próby dotarcia do prawdziwej 
wersji wydarzeo. Niestety badania archeologiczne nie wniosły nic do naszej wiedzy, 
a niektóre przekazy historyczne są podważane w swojej wiarygodności. Dobrze 
zatem się stało, że zorganizowano konferencję poświeconą 770. rocznicy Bitwy pod 
Legnicą pod tytułem "Bitwa z Mongołami na Dobrym Polu 1241 - miejsce, tło, śro-
dowisko, relacje". Zainteresowani tym tematem spotkali się 5 kwietnia 2011 roku w 
siedzibie Paostwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Honoro-
wy patronat nad konferencją przyjął Rektor PWSZ prof. dr hab. Inż. Ryszard K. Pi-
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sarski. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego została dr Kazimiera Jaworska, a 
wśród gości byli m. in. Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski, Prezydent Lubinia 
Robert Raczyoski  oraz Biskup Pomocniczy Diecezji Legnickiej Marek Mendyk. Ca-
łośd wystąpieo podzielono na trzy bloki prowadzone przez profesorów  Stanisława 
Dąbrowskiego, Tomasza Jasioskiego i Rościsława Żerelika.  

W pierwszej części wysłuchaliśmy cztery osoby. Prof. dr hab. Tomasz Jasio-
ski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu zatytułował swoje wystąpienie 
„Rozważania o wiarygodności przekazów źródłowych dotyczących bitwy legnickiej”. 
Jak się okazało było to niezwykle ciekawe wystąpienie, w którym autor próbował 
oddzielid prawdę od mitów. Pierwszy opis bitwy, według Długosza, przez wiele lat 
traktowany był jako podstawowe  źródło informacji. Zatem nie ma się co dziwid, że 
wydana w roku 1980 książka prof. Józefa Matuszewskiego, a raczej zawarte w niej 
rewelacje, przewróciły do góry nogami, wszystko co do tej pory uważane było za 
pewnik. Prof. Labuda, uchodzący do tej pory za wyrocznię w sprawach bitwy, w 
odpowiedzi opublikował nową książkę. Pierwszy stwierdził, że Długosz wszystko 
wymyślił. Natomiast drugi szedł w zaparte, twierdząc iż Długosz miał rację.  Prof. 
Jasioski uważa, że Długosz faktycznie potrafił przeinaczad fakty historyczne, zwłasz-
cza te niekorzystne dla Polski, ale był człowiekiem czerpiącym z materiałów  źró-
dłowych. Co prawda polegał on na swojej pamięci. Okazywała się ona jednak za-
wodna. Nie mógł on wówczas zajrzed do Internetu, którego przecież nie było. Jed-
nak ze względu na swoje stanowisko miał ułatwiony dostęp do archiwów i korzystał 
z tego. Wykonywał kopie wielu dokumentów. Prof. Jasioski stwierdzając, że dzisiejsi 
naukowcy popełniają więcej błędów niż Długosz, przyznał jego wyższośd. Okazuje 
się także, iż w niektórych przekazach, branych pod uwagę przez badaczy, dostrzec 
można, że autorzy tych przekazów czerpali właśnie od Długosza. Dlatego w czasach 
dzisiejszych, w czasach dostępu do wielu źródeł, w koocu w czasach stosowania 
lepszych metod badawczych, powinniśmy spojrzed na Długosza nieco inaczej i na 
nowo. Powinniśmy badad teksty paralelne, czyli takie które byłyby niezależne od 
Długosza ale równoległe.  Takie badanie słownictwa może wiele wnieśd do oceny 
dawnego dokumentu. Okazuje się iż często w dokumentach dopisywano coś. Widad 
to właśnie u Długosza, który miał w zwyczaju do zakooczonej pracy robid dopiski  w 
momencie kiedy dotarł do nowych źródeł. Ponieważ często  uzupełnienia te psuły 
dokument, mamy dzisiaj problemy z jego rzetelnością. Dlatego nie możemy byd w 
stu procentach pewni czy opis bitwy pod Legnicą jest prawdziwy czy należy raczej 
potraktowad go jak fikcję literacką. Wystąpienie to przybliżyło nam metody jakimi 
obecnie bada się stare dokumenty (chodby poprzez analizę rytmiki pisma) i było 
piękną lekcją analizy materiałów źródłowych. 

 
Prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz z Uniwersytetu Opolskiego zaprezen-

towała referat „Udział książąt opolskich w walce z Mongołami w 1241 roku”. Podję-
ła ona próbę przedstawienia Mieszka II zwanego Otyłym, księcia opolskiego, pierw-
szego władcy, który zetknął się z wojskiem mongolskim. Początkowo książę unie-
możliwił wrogowi przejśd przez Odrę paląc most. Jednak opóźniło to tylko to co 
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było nieuniknione. Mongołowie wkrótce przeszli rzekę. Jednak pod Raciborowicami 
książę pokonał ich. Było to jednak złudne zwycięstwo, gdyż walczył on tylko ze 
zwiadem. Gdy przybyły wojska główne nie było już tak łatwo. Po opuszczeniu przez 
księcia grodu został on zdobyty.  Prof. Lenartowicz stwierdziła, że przekazy mówią-
ce o tamtych wydarzeniach nie do kooca są prawdziwe. Wykazują sporo nieścisło-
ści, a opisywane w nich fakty wydają się dotyczyd czasów kolejnego najazdu. Pomi-
jając nieistniejących książąt, czy takich, którzy w tym czasie nie mieli prawa tam 
byd, źródła te są pełne  sprzeczności.  Na przykład Długosz w jednym miejscu pisze 
o ucieczce Mieszka  z pola bitwy; w drugim miejscu pisze o odejściu księcia z kilko-
ma rycerzami; a w jeszcze innym  pisze, że książę wraz z rycerzami ruszył ponownie 
do boju. Nie wiadomo czy nie była to ucieczka pozorowana lub honorowa (zacho-
dziło  coś takiego, gdy wygrywający, w dowód uznania męstwa przegrywającego, 
pozwalał mu oddalid się z pola bitwy). Wiadomo tylko, że po polu bitwy krążyli lu-
dzie namawiający do ucieczki lub wręcz twierdzący, że wydano taki rozkaz. Obecnie 
stawia się duży znak zapytania czy tym, który uciekł z pola bitwy, był książę Mieszko 
czy może książę Henryk. Istnieją dwie relacje  opisujące przebieg bitwy. W pierwszej 
Jan Iwanowic, z bliskiego otoczenia księcia Henryka, obarcza całą winą za przegraną 
księcia opolskiego. Czasami wygląda to tak jakby chciano zrobid z niego kozła ofiar-
nego.  Druga relacja pochodzi od samego Mieszka. Według prof. Lenartowicz Dłu-
gosz w swoim opisie wykorzystując różne relacje pomieszał zawarte w nich fakty. 
Podsumowując stwierdziła, iż nie wiadomo kto przyczynił się do ostatecznej klęski. 
Jednak wszystkie przekazy stawiają księcia Mieszka II Otyłego jako zdrajcę. Ale czy 
tak było? Nikt dzisiaj nie jest w stanie powiedzied tego na pewno. 

 
Ks. Prof. dr hab. Józef Pater z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wro-

cławiu przedstawił  nam następujący temat: „Żywot świętych i błogosławionych 
polskich o najeździe tatarskim”. Na wstępie stwierdził on, że wielu autorów pisząc o 
najeździe Mongołów nie ograniczało się tylko do ścisłych relacji ale dodawało swoje 
przemyślenia i przedstawiali oni swój punkt widzenia. Ze względu na zapotrzebo-
wanie wytworzyła się wtedy moda na opisy świętych. Literatura taka miała na celu 
przedłużenie pamięci o świętych oraz ukazanie wiernym ich żywotów. Nie chodziło 
jednak o prawdziwą historię biograficzną ale o przedstawienie świętego jako wzoru 
do naśladowania.  Uwypuklano w nich zatem budujące przykłady z ich życia. Ale 
całośd, jak to określił ksiądz Pater, stawała się w ten sposób „ucudowniona”. Po-
czątkowo hagiografią, bo tak nazywa się tego rodzaju literatura, zajmowali się auto-
rzy spoza Polski. Dopiero po jakimś czasie tworzono takie opisy w zakonach co nie-
koniecznie znaczyło, że pisali je rodzimi autorzy, gdyż często w zakonach byli za-
konnicy napływowi. Były to wszak czasy tworzenia struktur zakonnych w naszym 
kraju. W przekazach tych znajdujemy jednak opisy najazdu Mongołów, zarówno 
pierwszego (1241) jak i drugiego (1260). Znajdujemy w nich wzmiankę o Sadoku 
(ponod przeorze sandomierskim). W przekazach tych  pisano  o męczeoskiej śmierci 
wielu zakonników i zakonnic. Do faktów historycznych dodawano wówczas legendy. 
Wiemy, że na przykład  wyczytywano imiona 49 braci z listy, której początkowo nie 



 

32 
 

było w kazaniu, a która po przeczytaniu jej zniknęła. Nie zawsze oczywiście można 
wierzyd tym relacjom. Często są one zwykłą fikcją. Często dzięki takim opisom opi-
sywana osoba urastała do rangi świętej, a jej czyn do nadludzkiego. Przykładem 
może tutaj byd opis ucieczki świętej Kingi. Gdy najeźdźcy byli już tak blisko iż tra-
giczny koniec wydawał się bardzo realny, Kinga rzuciła niebieską wstążkę, która 
zamieniła się w rzekę Dunajec, tworząc zaporę nie do przebycia przez wrogie woj-
ska. Nieraz zdarzało się, iż piszący żywot zakonnik, czy to z roztargnienia, czy nie-
wiedzy, a może po prostu w wyniku pomyłki, pomieszał żywoty świętych, przypisu-
jąc jednemu z nich zasługi drugiego. Ksiądz Pater twierdzi, że jest tak właśnie w 
przypadku żywotów św. Jacka i błogosławionego Czesława. Spowodowało to tak 
znaczne wypaczenie  prawdziwego obrazu, że mamy teraz problem co jest prawdą 
w odniesieniu do konkretnej osoby. Hagiografowie często dokonywali skrótów my-
ślowych. Nie przejmowali się oni faktami, a gdy zachodziła taka potrzeba, wymyślali 
na poczekaniu zgrabne historyjki. Trzeba zatem brad poprawkę na to co znajdujemy 
w tych tekstach. Niemniej w opisach tych znajdziemy trochę wiadomości o najeźdź-
cach i o tym co oni wówczas robili. Sam najazd  utożsamiano  z karą bożą, a tatarów 
z jeźdźcami szatana. Bano się wówczas, że pod ich naporem może zginąd wiara ka-
tolicka wraz z wiernymi. Dzisiaj możemy powiedzied, że  były to dzieła zaświadcza-
jące i przedstawiające wszystko w dobrym świetle. 

 
Prof. dr hab. Rościsław Żerelik z Uniwersytetu Wrocławskiego zapropono-

wał wystąpienie pod intrygującym tytułem „Hetuma  z Korikos  wizja najazdu Mon-
gołów na Europe w 1241 roku”. Okazuje się, że opisy dotyczące wyprawy Mongo-
łów na Europę można znaleźd w źródłach  ormiaoskich. Chodby w  kronice napisanej 
przez księcia Hetuma, bratanka króla Armenii. Żył on w XIII wieku, a więc w czasach 
kiedy miały miejsce interesujące nas wydarzenia. Swoją kronikę przekazał papieżo-
wi Klemensowi V. Dzieło to było tak popularne, że jeszcze dzisiaj możemy dotrzed 
do niego. Przetłumaczono je na wiele języków. Według autora wystąpienia wiado-
mości zawarte w tej kronice nie do kooca mogą byd brane pod uwag jako źródło 
wiedzy historycznej, niemniej sama kronika warta jest by się z nią zapoznad, gdyż 
wnosi wiele interesujących wiadomości. A najważniejsze, że w jakiś sposób odnosi 
się ona do nas tematu sesji. Tym bardziej, że jest to opis niejako z drugiej strony. 

 
Po krótkiej przerwie, podczas której mogliśmy wymienid między sobą 

wstępne spostrzeżenia, głos zabrał ks. prof. dr hab. Józef Swastek z Papieskiego 
Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Tytuł tego wystąpienia mówi już wszystko. 
A brzmi on następująco: „Męczeoska śmierd księcia Henryka II Pobożnego, kandy-
data do chwały ołtarzy, w obronie chrześcijaostwa na Dobrym Polu w dniu 9 kwiet-
nia 1241 roku”. Już po śmierci księcia mówiono o jego świętości. Niemniej nie da-
wało to podstaw do uznania go za świętego. Może gdyby nie to, ze świętą została 
wówczas jego matka Jadwiga, wszczęto by  proces kanonizacyjny. Jednak stało się 
inaczej. I dzisiaj po tylu wiekach słabe są szanse na udowodnienie cudów potrzeb-
nych w takim procesie. Ks. Swastek  twierdzi jednak, że książę będąc ojcem 12 dzie-
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ci, byłby dobrym kandydatem na świętego patrząc na to pod kątem rodziny. Wia-
domo bowiem, że dbał on bardzo o swoje dzieci. Oprócz tego był człowiekiem  po-
bożnym. Dlatego w momencie kiedy zachodzi potrzeba odnowienia religijności w  
społeczeostwie, próba wyniesienia na go ołtarze jak i jego małżonki, księżnej Anny, 
wydaje się byd uzasadniona. Jednak jeśli chodzi o uczynienie go świętym, to nie 
wiem czy to, że powstrzymał on napór pogan na ówczesny świat chrześcijaoski jest 
wystarczającym powodem do tego. Ze słów ks. Swastka wynika iż pragnie on by 
Henryka uznano także za męczennika.  Ale czy nie jest to zbyt śmiałe postawienie 
sprawy? Podczas wojny wielu ginie śmiercią „męczeoską”. Zobaczymy jak się sytu-
acja rozwinie. Wszak wiadomo, że takie sprawy wymagają rozwagi i przede wszyst-
kim czasu. Nieraz bardzo dużo czasu. 

 
Kolejnym mówcą był dr hab.  Przemysław Wiszewski z Uniwersytetu Wro-

cławskiego. Zaproponował on następujący temat: „Śmierd i nieśmiertelnośd. Wokół 
średniowiecznych przedstawieo zgonu Henryka II Pobożnego”. Po przeanalizowaniu 
listów z tamtych czasów dr Wiszewski uważa, że nie do kooca są one jasne. Bo na 
przykład król czeski Wacław w jednym liście pisał, że „Książę Polaków, nasz szwa-
gier, toczył bitwę, którą przegrał”. Natomiast w drugim pisał „Książę niepotrzebnie 
toczył bitwę zamiast czekad na nasze posiłki i zginął tragicznie”. A ponieważ wojska 
króla były w odległości pozwalającej na przyjście z pomocą Henrykowi, wygląda to 
jak próba odsunięcia od siebie ewentualnych pretensji o nieudzieleniu tej pomocy. 
W innych listach przedstawiano Henryka jako kogoś znacznego, jako wielkiego księ-
cia. Ale całościowo, według dr Wiszewskiego, prawda przedstawia się następująco: 
Książę nie otrzymawszy pomocy  przegrał i zginął. Jego śmierd była przedstawiana 
tak jak śmierd innych poległych. Nie było zatem w tych przekazach nic nadzwyczaj-
nego i niesamowitego. Wszystkie źródła z tamtych czasów pisały o jego śmierci jako 
o zwyczajnej dla takich okoliczności. Dopiero w czasach późniejszych zaczęto uwy-
puklad rolę jaką odegrała śmierd księcia dla wszystkich. Nie było wówczas żadnego 
kultu. Dopiero Jan Długosz w swojej kronice przedstawia śmierd księcia  z wieloma 
podtekstami i wieloma symbolicznymi przedstawieniami. Wygląda, że Długosz 
stworzył tą symbolikę. W jego opisie  niewiele jest elementów będących prawdzi-
wym przedstawieniem tamtych wydarzeo. Według dr Wiszewskiego to późniejsze  
walki z husytami oraz zagrożenie ze strony tureckiej spowodowały wzrost zaintere-
sowania tamtym wydarzeniem. Nagle potrzebny był Bohater, przez duże B. Bohater 
za którego można było walczyd. A wiec zaczął tworzyd się kult świętego.  

 

 
Orle w Górach Izerskich. Foto: Krzysztof Tęcza 
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Ks. prof. dr hab. Kazimierz Łatak z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyo-

skiego w Warszawie zaprezentował wystąpienie pt. „Bitwa pod Legnicą i inne śre-
dniowieczne inwazje tatarskie na Polskę w kronice ks. Stefana Ranatowicza CRL”. 
Przedstawione dane pochodzą z zachowanej kroniki uważanej za poważne źródło 
wiedzy o dawnych czasach. Przechowywana jest ona w Krakowie a pisał ją w XVII 
wieku mnich z zakonu kanoników regularnych w klasztorze Bożego Ciała na Kazi-
mierzu. Jako rok powstania kroniki przyjmuje się 1668 ale wiadomo, że wiadomości 
do niej były zbierane już dużo wcześniej. Początkowo zamieszczane tam  opisy do-
tyczyły Kazimierza, później Krakowa i w koocu całego kraju. Jeśli chodzi o Tatarów, 
autor nazywał ich niewiernymi a ich najazdy przyrównywał z największymi  klęska-
mi żywiołowymi. Wśród opisów wycieczek i zagonów na ziemie polskie jest krótkie 
przedstawienie walk pod Legnicą. Ks. Łatak przeczytał nam fragment kroniki, czę-
ściowo po łacinie. Trzeba stwierdzid, że używany wtedy język był niezwykle barwny 
i można nim było zobrazowad niemal wszystko. Faktycznie  można było, podczas 
słuchania wejśd w odpowiedni nastrój, pod warunkiem wszelako, że trwałoby to 
nieco dłużej. 

 
Jako ostatni przed obiadem wystąpił prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski z 

Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tytuł  jego wypowiedzi to „Bitwa legnicka w trady-
cji nowożytnej szlachty śląskiej”. Okazuje się, że wiarygodnośd historyczna nie zaw-
sze była brana pod uwagę jeśli chodziło o przedstawienie swojego rodu w dobrym 
świetle. Ale tak jest chyba i dzisiaj. Rody śląskie starały się podkreślad, jeśli tylko 
mogły, swój, czyli przodków, udział w bitwie pod Legnicą. Podnosiło to wszak rangę 
takiego rodu. Nieraz bowiem, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, ich pięd minut już 
dawno przeminęło. A dzięki uwypukleniu udziału przodków w bitwie albo podkre-
ślano rangę danego rodu albo przypominano zarówno o jego istnieniu jak i jego 
dawnej randze. Często pozwalało to przywrócid rodzinę do życia np. politycznego. 
Ponieważ były rody, których stan osobowy  w wyniku strat w bitwie, tak  się zmniej-
szył iż zachodziła obawa o jego przetrwanie, założono tzw. „Bractwo z Legnickiego 
Pola”. Był to związek mający pomóc w opiece nad ostatnimi potomkami , którzy byli 
za młodzi by sami mogli zadbad o swoje interesy. Znana jest sytuacja gdy w wyniku 
strat na polu bitwy z licznego rodu pozostało tylko dwóch potomków męskich. Nie-
stety okazali się oni zakonnikami. Cóż było robid. By ród nie wygasł oboje opuścili 
zakony. Dzisiaj w ich herbie widad lwy ubrane w habity. Jeden w brązowy, drugi w 
czarny. Co by tu jednak nie mówid, czyn taki dobrze świadczył o nich i obrazuje 
wielkie poświecenie z ich strony. A to wszystko po to by utrzymad przy życiu swój 
ród. Nie dziwi zatem iż w herbach zobaczymy czapki tatarskie. Niektórzy  za powód 
ich umieszczenia w herbie podawali fakt zerwania czapki z głowy wroga podczas 
bitwy. Jednak nam się wydaje, że bardziej chodzi tutaj o chęd ukazania, że przed-
stawiciele tej rodziny brali udział w bitwie. Wszak każdy sposób na zaakcentowanie 
tego faktu był dobry. 
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Po obiedzie i krótkim odpoczynku chętnie wysłuchaliśmy wystąpienia ks. 
prof. dr hab. Władysława Bochnaka z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wro-
cławiu, pod tytułem „Henryk Pobożny męczennik bitwy legnickiej i księżna Anna 
jego małżonka w służbie Bogu i ludziom”. I cóż usłyszeliśmy. Otóż to, że Henryk 
Pobożny, syn świętej Jadwigi, wstrzymał pochód wschodu na zachodnią Europę.  I 
mimo, że bitwa była przegrana, to położenie zapory niewiernym było wydarzeniem 
znaczącym.  Dlatego dzisiaj powinniśmy doceniad rolę księcia  w powstrzymaniu 
szerzenia się pogaostwa. Co do księżnej Anny, córki króla czeskiego Otokara, należy 
podkreślid jej dbanie o rodzinę. Była matką 12 dzieci i jak mówią przekazy wszystkie 
kochała jednako. Oprócz tego zajmowała się działalnością charytatywną. Pomagała 
chorym i biednym. Była wraz z mężem fundatorką wielu klasztorów i  kościołów. 
Zakupywała do nich wyposażenie ruchome. Często fundowała nawet szaty zakonne 
i szaty liturgiczne. Szły na to niewyobrażalne sumy. Nigdy jednak nie wypominała 
tego. Była bardzo pobożna. Wraz z mężem poddawała się praktykom biczowania. 
Bardzo dużą pomoc okazywała szpitalom dla trędowatych. Po śmierci męża stałym 
jej zajęciem było pieczenie chleba i rozdawanie go potrzebującym. Sporą częśd nocy 
spędzała na modłach. Można zatem powiedzied, że jej życie polegało na samoumar-
twianiu się.  Niestety pierwsza próba  uczynienia pary książęcej świętymi nie po-
wiodła się. Spowodowane to było kanonizacją Jadwigi. Nic zatem dziwnego iż obec-
nie, w dobie powracania do wartości chrześcijaoskich, podjęto ponowną próbę 
doprowadzenia księcia Henryka i księżnej Anny do świętości. 

 
Dr Wacław Szetelnicki z Paostwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Wite-

lona w Legnicy zatytułował swoje wystąpienie „Średniowieczne wyobrażenie bitwy 
na Legnickim Polu”. Wydawało nam się iż już nic nowego nie można dopowiedzied 
do poprzednich wystąpieo. Okazało się jednak iż dr Szetelnicki znalazł temat, który 
nas zainteresował. I to bardzo. Przygotował on kilka starych dokumentów i po kolei 
zaczął omawiad symbolikę zawartą w tych przedstawieniach. Zawsze zwiedzając 
zabytki próbujemy zinterpretowad to co zostało zawarte na obrazach czy ukazane w 
rzeźbach. I nie zawsze nam się to udaje. Zatem z ciekawością słuchaliśmy tego wy-
stąpienia. Na początek poszedł Kodeks Lubioski, będący najstarszym przekazem 
opisującym starcie wojsk chrześcijaoskich Europy. Na jednej ze scen widzimy  ugo-
dzonego śmiertelnie księcia Henryka, leżącego u dołu obrazu. Już z odciętą głową. U 
góry widad przedzierającego się anioła próbującego ratowad duszę księcia. Jeszcze 
wyżej widad całun z duszyczkami, zabieranymi do nieba. Z kolei w otwartej paszczy 
Lewiatana lądują dusze złych ludzi, w tym wypadku poległych Mongołów. Okazuje 
się, że usytuowanie przedstawieo w konkretnym miejscu; użycie odpowiednich 
symboli, wyobrażeo czy nawet kolorystyki, miało swoje  znaczenie. Nawet gesty czy 
sposób ułożenia ciała, coś znaczyły. Dzisiaj wiedza o takich elementach nie jest już 
tak powszechna jak dawniej i tylko nieliczni potrafią odczytad zawarte w przekazach 
wiadomości. Dobrze zatem, że trafiliśmy na osobę mającą jakieś o tym wyobraże-
nie. Nie będę tutaj rozwijał tego tematu, gdyż by dobrze odebrad takie wiadomości 
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należy mied przed oczami konkretne dzieło i dopiero wtedy można o nim dyskuto-
wad. 

 
Przedostatni wystąpił dr Wojciech Mrozowicz z Uniwersytetu Wrocławskie-

go z tekstem „Która Legnica? Jeszcze w sprawie lokalizacji bitwy legnickiej”. Tytuł 
nieco ryzykowny. Tak samo jak cały wywód, wygłaszany właśnie tutaj w Legnicy. 
Początkowo wywołał on lekkie poruszenie na sali. Gospodarze nawet zaczęli zasta-
nawiad się czy nie za wcześnie zaprosili dr Mrozowicza na obiad. Na szczęście po 
wysłuchaniu całości okazała się ona co prawda nieco rewolucyjna ale do zaakcep-
towania. Nie burzyła w zasadniczy sposób przyjętych do tej chwili założeo. Dr Mro-
zowicz stwierdził, że tak na dobrą sprawę nie natrafiono na żadne dokumenty mo-
gące pomóc w ustaleniu konkretnego miejsca bitwy. Nawet badania archeologiczne 
nic nie przyniosły. Jest to zatem lekko zastanawiające.  Pod względem geograficz-
nym lokalizacja bitwy legnickiej wydaje się byd prawidłowa, ale jeśli brad pod uwagę 
źródła historyczne, nie jest to już takie pewne. Okazuje się iż w omawianym czasie 
były dwie Legnice. Drugim miastem o identycznej nazwie był obecny Bierutów. Jego 
usytuowanie bardziej nawiązuje do trasy wojsk mongolskich. Właśnie tam łatwiej 
im było dotrzed. Ale przekazy zawarte w dokumentach tworzonych na Śląsku, czy 
chodby badania nagrobków książąt śląskich, zdają się lokalizowad bitwę właśnie pod 
tą „naszą” Legnicą. Zatem, co by nie mówid, autor wystąpienia  wszystkimi swoimi 
wywodami dowiódł niezbicie, że bitwa miała miejsce właśnie koło tej, znanej nam 
dzisiaj, Legnicy. I nic tu nie można dodad ani ująd. Nasuwa się zatem pytanie: Czy 
autor niepotrzebnie  podjął trud pracy aby ustalid to co oczywiste? Nie, chyba nie.  
Bo dzięki swojej pracy potwierdził niejako iż nie mylimy się co do mówienia o tym, 
że bitwa w 1241 roku rozegrała się na Dobrym Polu pod Legnicą.  No cóż ktoś mu-
siał się poświecid aby tego dowieśd. Dzisiaj wszyscy, gdy mówimy o tej bitwie, my-
ślimy oczywiście o Legnickim Polu. I tam właśnie kierujemy swoje kroki. 

 
Ostatnią osobą prezentującą wystąpienie pod tytułem „Obchody bitwy pod 

Legnicą w latach 1945 – 2009”, była dr Kazimiera Jaworska z Paostwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Ukazała nam  jak na przestrzeni półwie-
cza podchodzono do upamiętnienia tej bitwy. Na początku obchodzono tylko bar-
dzo okrągłe rocznice bitwy. Później, gdy zaczęły pojawiad się pierwsze opracowania 
dotyczące tego tematu, nastawienie władzy nieco się zmieniło. Zaczęto częściej 
organizowad jubileusze. W roku 1960 I LO ofiarowano sztandar. Widniało  na nim 
imię księcia – Henryk, ale przydomek Pobożny był już zaklejony. W roku 1966 ob-
chody 725-lecia bitwy połączono z obchodami 1000-lecia paostwa polskiego. Tak 
naprawdę nastawienie władz radykalnie zmieniło się dopiero w roku 1980 i wów-
czas obchody rocznicowe wpisano do oficjalnego kalendarza imprez. Nawet zapro-
ponowano wykonanie pomnika na 750 rocznicę. W 1986 roku w Okręgowym Mu-
zeum Miedzi otworzono wystawę pod tytułem „Gorze nam się stało”. Ponod były to 
słowa Henryka jakie wypowiedział na wieśd o ucieczce Mieszka. Na uroczystości 
planowane w 1991 roku wystosowano zaproszenie do papieża, by wziął pod uwagę 
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Legnicę podczas swojej pielgrzymki. Nową ekspozycję w Muzeum  obejrzała repre-
zentacja z Mongolii. Wydarzeo w roku jubileuszowym było tak dużo, że trwały one 
prawie pół roku. Podczas głównych uroczystości kościelnych na Legnickim Polu 
odbył się apel poległych. W roku 1997 podczas pobytu w Legnicy o bitwie wypo-
wiadał się papież Jan Paweł II. 

Obchody rocznicowe w  roku 2001 obchodzono nad wyraz okazale. Obecny 
był wówczas prezydent Ryszard Kaczorowski.  Poświecenia pomnika dokonał nun-
cjusz apostolski Józef Kowalczyk. Zorganizowano wówczas widowisko plenerowe, w 
którym zaprezentowano przebieg bitwy. Zatytułowano je „Dawno temu pod Legni-
cą”. Księcia Henryka zagrał wówczas Jerzy Zelnik. Co ciekawe, oglądający przedsta-
wienie szeptali między sobą: Wiesz kto gra księcia Henryka. Nie wiem. A kto. Jak to 
kto? Faraon!  Ponieważ byłem tam wówczas sam to wiele razy słyszałem. Trzeba 
przyznad, że widowisko było wspaniałe. I nikt się nie burzył, że musieliśmy czekad aż 
do zmroku. Powodem tego było zwiększenie efektu pożaru chałup jaki wówczas 
powstał od ognistych strzał wystrzeliwanych przez Mongołów. W obecnym 2011 
roku zorganizowano opisaną właśnie konferencję. Biorący w niej udział badacze 
przekazali nam olbrzymią  wiedzę  o samej bitwie, o tamtych czasach, o później-
szych próbach przedstawiania zarówno głównych wydarzeo jak i ich znaczenia dla 
Polski, jak i całej ówczesnej Europy. A stawiana obecnie teza, że bitwa z 1241 roku, 
mimo że przegrana, uratowała ówczesny świat chrześcijaoski przed zalewem nie-
wiernych, jest niezwykle wymowna. Jednak na pytanie:  Jak wielkie miało znaczenie 
dla Europy zatrzymanie Mongołów?, każdy musi odpowiedzied sobie sam. 
                                                                                                                                                            

 

 

Alicja i Ryszard Wrzoskowie 

 

Ogólnopolski Sejmik Krajoznawczy „Bernard Chrzanow-
ski na kaszubskim brzegu” 

 

 Pomorskie Porozumienie Oddziałów PTTK w Gdaosku i Wójt Gminy 
Kosakowo zorganizowali 7 maja 2011 r. w Gdyni i Kosakowie sejmik, poświę-
cony pamięci wielkiego syna narodu polskiego, rodem z Wielkopolski i silnie 
związanego z Pomorzem Gdaoskim – Bernarda Chrzanowskiego. Współorga-
nizatorami sejmiku byli: Starosta Pucki, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 
Instytut Kaszubski w Gdaosku, Towarzystwo Miłośników Gdyni oraz Oddział 



 

38 
 

PTTK im. B. Chrzanowskiego w Poznaniu i Szkoła Podstawowa im. B. Chrza-
nowskiego w Wojnowicach, woj. wielkopolskie. Patronat honorowy nad 
sejmikiem objęli : Marszałek Województwa Pomorskiego i Prezes Zarządu 
Głównego PTTK. 

 Główny cel sejmiku to potrójny jubileusz Bernarda Chrzanowskiego: 
150 rocznica urodzin, 100 rocznica wydania  przewodnika „Na kaszubskim 
brzegu” i 25 rocznica przeniesienia jego prochów ze Skolimowa na cmentarz 
oksywski w Gdyni. Uczczono również 85 rocznicę nadania praw miejskich 
Gdyni oraz 60 – lecie PTTK i 83 – lecie Oddziału Morskiego PTK – PTTK w 
Gdyni. Ważnym celem sejmiku była też promocja gminy Kosakowo w  40-
lecie jej powołania. Patronat medialny nad sejmikiem objęli: „Gościniec” – 
pismo ZG PTTK i „Jantarowe Szlaki” Oddziału Gdaoskiego PTTK oraz „Pome-
rania” – pismo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i „Kurier Kosakowski” 
gminy Kosakowo. 

 W sejmiku uczestniczyło ponad 160 osób, głównie z woj. pomorskie-
go oraz m.in. delegacje krajoznawców z Oddziału PTTK im. Bernarda Chrza-
nowskiego z Poznania i ze Szkoły Podstawowej im. Bernarda Chrzanowskie-
go w Wojnowicach, pow. nowotomyski, woj. wielkopolskie. Honorowymi 
gośdmi sejmiku byli: Lech Drożdżyoski, Prezes Zarządu Głównego PTTK, pa-
tron honorowy sejmiku oraz Łukasz Grzędzicki, Prezes Zarządu Głównego 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdaosku i prof. dr hab. Józef Borzysz-
kowski, Prezes Instytutu Kaszubskiego w Gdaosku. Marszałka Województwa 
Pomorskiego, honorowego patrona sejmiku, reprezentowała Marta Cheł-
kowska, Dyrektor Departamentu Turystyki Pomorskiego Urzędu Marszał-
kowskiego w Gdaosku a Prezydenta Gdyni, Ewa Łowkiel, Wiceprezydent 
Miasta Gdyni. Natomiast Radę Miasta Gdyni reprezentował Jerzy Miotke, 
Wiceprzewodniczący Rady a Radę Gminy Kosakowo Mirosław Marek, jej 
przewodniczący. 
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Występ chóru kaszubskiego "Morzanie". Foto: Ryszard Wrzosek 

Sejmik rozpoczął się mszą świętą w najstarszym kościele gdyoskim na Oksy-
wiu p.w. Świętego Michała Archanioła, w intencji Bernarda Chrzanowskiego. 
Ks. proboszcz Tadeusz Kosecki nawiązał do mszy świętej koncelebrowanej 
przez ks. biskupa Andrzeja Śliwioskiego, która odbyła się 25 lat temu w tym 
kościele, w związku z przeniesieniem prochów B. Chrzanowskiego ze Skoli-
mowa na cmentarz oksywski. Wówczas staraniem Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego, przy współpracy PTTK i Koła Starych Gdynian Towarzystwa 
Miłośników Gdyni, za zgodą córki Anny Drążkiewicz  doczesne szczątki Ber-
narda Chrzanowskiego trafiły na cmentarz oksywski, do ulubionej przez nie-
go Gdyni. Przypomniał też o jego zasługach dla promocji Pomorza. Do kościo-
ła wprowadzono sztandary: Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego z Gdaoska i 
Dębogórza, oraz  Gminy Kosakowo  a także sztandary  PTTK: Oddziału im. B. 
Chrzanowskiego w Poznaniu i Oddziału Morskiego w Gdyni. Po mszy świętej 
sztandary i uczestnicy wraz z ks. proboszczem T. Koseckim podeszli do grobu 
B. Chrzanowskiego, na pobliskim cmentarzu, gdzie odbyła się ceremonia 
modlitewna. Następnie Józef Borzyszkowski, prezes Instytutu Kaszubskiego 
w Gdaosku, uczestnik ceremonii pogrzebowej sprzed 25 lat, w krótkich sło-
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wach przedstawił sylwetkę wielkiego Polaka, poczym obecni przedstawiciele 
Stowarzyszeo składali wiązanki kwiatów i zapalali znicze na grobie B. Chrza-
nowskiego. Wiązanki kwiatów złożyli : Łukasz Grzędzicki, Prezes ZG ZK-P, 
Jerzy Włudzik, Wójt Gminy Kosakowo, Mirosław Marek, Przewodniczący 
Rady Gminy Kosakowo, Lech Drożdżyoski, Prezes ZG PTTK, Jerzy Miotke, 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni, Prezesi Oddziałów PTTK w Pozna-
niu i Morskiego w Gdyni, Marian Chudy i Kazimierz Lasocki oraz  Wiesława 
Kortus, dyrektorka SP im. B. Chrzanowskiego w Wojnowicach, woj. wielko-
polskie. Po oddaniu hołdu Bernardowi Chrzanowskiemu uczestnicy udali się 
z Gdyni do Pierwoszyna, gm. Kosakowo autami prywatnymi i dwoma auto-
busami, podstawionymi przez Urząd Gminy w Kosakowie. 

 Sesja krajoznawcza odbyła się w Gminnym Domu Kultury w Pierwo-
szynie. Po wprowadzeniu sztandarów Stowarzyszeo, do udekorowanej sym-
bolami gminy Kosakowo i PTTK, sali Gminnego Domu Kultury, powitał 
uczestników Jerzy Włudzik, Wójt Gminy Kosakowo, organizator i gospodarz 
sejmiku. Szczególnie serdecznie powitano Annę Kościelecką i Tadeusza Ja-
błooskiego (literacki pseudonim: Tadeusz Dzianisz), dziennikarzy i literatów 
gdaoskich, którzy walnie przyczynili się do sprowadzenia prochów B. Chrza-
nowskiego na oksywski cmentarz. Wójt zakooczył powitanie i otworzył sesję 
w języku kaszubskim. Do prowadzenia sesji krajoznawczej zaprosił Ryszarda 
Józefa Wrzoska, przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Sejmiku z PPO 
PTTK i Annę Pade’e z Urzędu Gminy Kosakowo. W imieniu Pomorskiego Po-
rozumienia Oddziałów PTTK w Gdaosku, formułkę otwarcia sesji wypowie-
dział także Stanisław Sikora, prezes tego Stowarzyszenia i zarazem Wicepre-
zes ZG PTTK. Jako pierwsi zabrali głos honorowi patroni sejmiku. Najpierw 
Lech Drożdżyoski w imieniu ZG PTTK podziękował głównym organizatorom 
sejmiku, Pomorskiemu Porozumieniu Oddziałów PTTK w Gdaosku i Wójtowi 
Gminy Kosakowo za  zorganizowanie ważnego dla Pomorza ogólnopolskiego 
sejmiku, poświęconego temu, który „poruszył wiatr od morza”. L. Drożdżyo-
ski, sam Wielkopolanin, przedstawił sylwetkę swojego krajana z Wielkopolski 
i jego związki z Pomorzem. W imieniu Marszałka Województwa Pomorskie-
go, honorowego patrona sejmiku,  powitała uczestników Marta Chełkowska 
z Departamentu Turystyki tego urzędu. Podziękowała PPO PTTK za zorgani-
zowanie tego sejmiku i wręczyła bukiet kwiatów  R. J. Wrzoskowi, przewod-
niczącemu Komitetu Organizacyjnego Sejmiku. Ewa Łowkiel, Wiceprezydent 
Miasta Gdyni pogratulowała PTTK organizacji tego sejmiku krajoznawczego, 
życząc owocnych obrad. Koocząc częśd powitalną głos zabrał Józef Borzysz-
kowski, prezes Instytutu Kaszubskiego w Gdaosku, który przed 25 laty był 
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jednym z organizatorów sprowadzenia do Gdyni prochów Bernarda Chrza-
nowskiego.  

Następnie odbyła się ceremonia wręczenia wyróżnieo Marszałka Wo-
jewództwa Pomorskiego, ZG PTTK , PPO PTTK w Gdaosku i Wójta Gminy Ko-
sakowo. Dyplomy Marszałka, które wręczyła Marta Chełkowska, dyrektor 
Departamentu Turystyki tego urzędu, otrzymali: Anna Kościelecka i Tadeusz 
Jabłooski za propagowanie w prasie i wydawnictwach pamięci wielkiego 
Polaka oraz Alicja Wrzosek i Zygmunt Miszewski za szczególny wkład pracy w 
organizację sejmiku. Prezes ZG PTTK wyróżnił medalami PTTK „Za pomoc i 
współdziałanie” Jerzego Włudzika, Wójta Gminy Kosakowo i Tadeusza Ja-
błooskiego, literata gdaoskiego oraz wręczył 6 dyplomów ZG PTTK dla orga-
nizatorów sejmiku: Wojciechowi Dettlaffowi, Staroście Puckiemu, Wiesławie 
Kortus, dyrektorce i Wandzie Richert , nauczycielce z SP im. B. Chrzanow-
skiego w Wojnowicach, Annie Kościeleckiej oraz Annie Kloka , dyrektorce 
Biblioteki Publicznej w Kosakowie i Annie Padee’ z Urzędu Gminy w Kosako-
wie. Pomorskie Porozumienie Oddziałów PTTK w Gdaosku wyróżniło dyplo-
mami uznania 11 organizatorów sejmiku. Byli to: Marian Chudy, Wiesława Kor-
tus, Józef Borzyszkowski, Łukasz Grzędzicki, Wojciech Kodłubaoski, Karol 
Dettlaff, Danuta Tocke, Wanda Krause, Alina Szydowska, Łukasz Wiśniewski i 
Alicja Wrzosek. Natomiast Wójt Gminy Kosakowo podziękował 7 organizato-
rom za owocną współpracę przy organizacji sejmiku. Albumy „Oblicza moich 
Kaszub… Stolemowe dziedzictwo. Gmina Kosakowo”, autorów Jana i Danuty 
Dettlaff oraz plakietkę z herbem Kosakowa otrzymali : Lech Drożdżyoski, 
Stanisław Sikora, Marian Chudy, Wiesława Kortus, Alicja Wrzosek, Józef Bo-
rzyszkowski i Ryszard J. Wrzosek. Po części oficjalnej odprowadzono z sali 
sztandary Stowarzyszeo a na scenie pojawił się  gminny chór „Morzanie”, 
który działa przy Oddziale Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Dębogórzu. 
Chór założono 22 marca 2001 r. Prezesem zespołu jest Wanda Krause a dy-
rygentem i kierownikiem artystycznym Przemysław Stanisławski. W 10-
letniej działalności chór dał ponad 50 koncertów i był laureatem wielu prze-
glądów regionalnych. Po zakooczeniu programu artystycznego, wójt wręczył 
całemu zespołowi chóru pamiątkowe. medale z okazji 10-letniej działalności 
zespołu. 

 Po występie gminnego chóru kaszubskiego odbyła się sesja krajo-
znawcza. W pierwszej części, prowadzonej przez Annę Padee’ wygłoszono 3 
referaty: 

1. Zygmunt Miszewski – Kalendarium najdawniejszej historii tere-
nów Gminy Kosakowo 
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2. Karol Dettlaff – Walory turystyczne gminy Kosakowo 
3. Danuta Tocke – Kultura w gminie Kosakowo. 

Drugiej części sesji,  poświęconej Bernardowi Chrzanowskiemu, przewodni-
czył Ryszard J. Wrzosek. Wygłoszono 4 następujące referaty : 

1. Marian Chudy – Bernard Chrzanowski syn Wielkopolski 
2. Wanda Rychter – Bernard Chrzanowski jako krzewiciel oświaty. 

Referat ten przedstawiła uczennica SP im. B. Chrzanowskiego w 
Wojnowicach. 

3. Alicja Wrzosek – Bernard Chrzanowski wielki patriota i krajo-
znawca 

4. Józef Borzyszkowski – Laureaci medalu im. Bernarda Chrzanow-
skiego „ Poruszył wiatr od morza”. 

Po wygłoszeniu referatów prowadzący sesję zaproponował przyjęcie wnio-
sków posesyjnych. 

Koocząc sesję krajoznawczą wystąpili: Stanisław Sikora, prezes PPO PTTK w 
Gdaosku  i Jerzy Włudzik, Wójt Gminy Kosakowo, którzy zaproponowali do-
datkowe wnioski a następnie podziękowali organizatorom sejmiku za jego 
organizację. Osobiste, bardzo serdeczne podziękowania głównym organiza-
torom sejmiku, J.Włudzikowi, wójtowi gminy i R. J. Wrzoskowi, PPO PTTK 
złożył także Lech Drożdżyoski, prezes ZG PTTK. 

Przyjęto następujące wnioski do rozważenia i realizacji w dalszej popularyza-
cji sylwetki Bernarda Chrzanowskiego: 

1. Kontynuowanie nawiązanej współpracy, uczestniczących w sejmi-
ku Instytucji i Stowarzyszeo w celu popularyzowania działao wiel-
kiego Polaka z Wielkopolski, 

2. Zbieranie pamiątek, związanych z Bernardem Chrzanowskim i 
przekazywanie ich do muzeów, Regionalnych Pracowni Krajo-
znawczych PTTK i do szkół i Stowarzyszeo, noszących jego imię, 

3. Poszukiwanie śladów pobytu B. Chrzanowskiego na Wybrzeżu 
Gdaoskim i popularyzowanie ich w mediach, 

4.  Wystąpienie do Rady Miasta Sopotu z wnioskiem o nadanie 
imienia Bernarda Chrzanowskiego jednej z ulic tego miasta, 

5. Nadanie imienia Bernarda Chrzanowskiego jednemu ze szczepów 
lub drużyn harcerskich na Pomorzu, 

6. Dbanie o grób Bernarda Chrzanowskiego na oksywskim cmenta-
rzu, 
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7. Organizowanie rokrocznie w Kosakowie, 7 maja konkursu wiedzy 
dla młodzieży o Bernardzie Chrzanowskim. 

Sejmikowi towarzyszyła wystawa „Bernard Chrzanowki na Pomorzu 
Gdaoskim”, przygotowana przez Annę Klokę, dyrektora Biblioteki Publicznej 
w Kosakowie i Alicję Wrzosek, prezesa Klubu Krajoznawców „Bliza” OM PTTK 
w Gdyni. 

Po krótkiej przerwie na kawę ,uczestniczy sejmiku wzięli udział w pie-
szej wycieczce krajoznawczej „Śladami Bernarda Chrzanowskiego na Wy-
brzeżu Gdaoskim”. Trasę wycieczki przygotowali i prowadzili : Zygmunt Mi-
szewski z Klubu Turystyki Górskiej „Wierchy” przy Oddziale PTTK Marynarki 
Wojennej i Alicja Wrzosek, prezes Klubu Krajoznawców „Bliza” przy Oddziale 
Morskim PTTK w Gdyni. Jest to nowy, jeszcze nieoznakowany, szlak tury-
styczny, cieszący się uznaniem turystów pieszych. Szlak rozpoczyna się od 
krzyża, na początku ul. Wiśniowej w Pierwoszynie i biegnie drogą polną do 
ul. Do morza w Mechelinkach. W 1948 r. pierwszy drewniany krzyż w tym 
miejscu postawiła młoda para, Łucja i Leon Krause z okazji swojego ślubu.  W 
25-lecie swojego małżeostwa paostwo Krausowie wymienili krzyż na beto-
nowy, który stoi obecnie. Pierwszy przystanek na trasie wycieczki to Galeria 
Domowa 1 przy ul. Wiśniowej 21. Przed galerią powitała uczestników wy-
cieczki właścicielka galerii, Alina Szydowska wraz z mężem Ryszardem. Gale-
ria prezentuje sztukę miejscowych twórców, głównie obrazy, rzeźbę, witra-
że, ceramikę artystyczną i kamienne figurki . Najważniejszym punktem wy-
cieczki było uroczyste nadanie imienia „Bernard” dębowi, pod którym na 
początku XX w. zatrzymywał się B. Chrzanowski. Dąb rośnie przy drodze pol-
nej, przedłużeniu ul. Wiśniowej i jak napisał Chrzanowski „… przy drodze na 
cmentarz choleryczny rósł dąb, może trzydziestoletni, jeszcze pełen listowia, 
a jego cieo pokrywał głaz, leżący niedaleko wcale nieprostego pnia”. Rada 
Gminy Kosakowo uchwałą nr VIII/29/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w celu 
upamiętnienia B. Chrzanowskiego nadała imię „Bernard” dębowi szypułko-
wemu o obwodzie pnia 360 cm, rosnącemu przy drodze polnej, łączącej się z 
ul. Do morza w Mechelinkach. Kulminacyjnym punktem wycieczki było od-
słonięcie przez Wójta Gminy Kosakowo i Prezesa ZG PTTK tabliczki, upamięt-
niającej nadanie imienia „Bernard”, blisko półtorawiecznemu dębowi. Dalej 
wycieczka prowadziła do Przystani Rybackiej w Mechelinkach a następnie 
plażą przez rezerwat przyrody „Mechelioskie Łąki” aż do Rewy, gdzie znajdu-
je się unikatowy cypel rewski, po kaszubsku Szperk, będący mierzeją piasz-
czystą, wydzielającą z Zatoki Gdaoskiej mniejszy akwen, Zatokę Pucką, zwa-
ną Małym Morzem. Szczególną atrakcją Rewy jest Ogólnopolska Aleja Zasłu-
żonych Ludzi Morza. Ogólnopolski Sejmik Krajoznawczy „ Bernard Chrza-
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nowski na kaszubskim brzegu” zakooczyliśmy w lokalu gastronomicznym 
„Oliwia” w Rewie, gdzie Wójt Gminy Kosakowo podjął uczestników sejmiku 
turystycznym poczęstunkiem. Serdeczne podziękowania składamy Jerzemu 
Włudzikowi, Wójtowi Gminy Kosakowo, organizatorowi i gospodarzowi sej-
miku krajoznawczego za gościnne, prawdziwie kaszubskie przyjecie uczestni-
ków z całej Polski. Szczególne podziękowania panu Wójtowi należą się za 
sfinansowanie wydawnictwa sejmikowego, które rozeszło się po całym kraju 
i będzie promowało gościnną Ziemię Kosakowską, Ziemie Pucką i całe Pomo-
rze Gdaoskie a także pamięd o wielkim Polaku, Bernardzie Chrzanowskim.  

    

Krzysztof Tęcza 

Spotkanie przewodników turystycznych  
w Ząbkowicach Śląskich 
  

Dnia 16 kwietnia 2011 roku w ząbkowickim ratuszu spotkali się przewodni-
cy turystyczni zrzeszeni  w  Dolnośląskiej Federacji Przewodnickiej.  Przybyło niemal 
sto osób reprezentujących koła we Wrocławiu, Brzegu, Głogowie, Jeleniej Górze, 
Kłodzku, Legnicy, Świdnicy i Wałbrzychu. Ponieważ spotkanie zostało zaplanowane 
jako szkolenie , zaraz po przywitaniu przez burmistrza Marcina Orzeszka, rozpoczę-
to prezentacje pokazujące Ząbkowice zarówno od strony historycznej jak i  zapo-
znano wszystkich z propozycją utworzenia Miejskiej Trasy Turystycznej. Pomyślano 
ją tak by korzystający z niej turysta mógł w krótkim czasie zwiedzid większośd za-
bytków, w tym także do tej pory  pomijane przez zwiedzających. Kol. Jerzy Organi-
ściak i Bartek Grygorcewicz prowadzący tę częśd spotkania nie tylko przekazali nam 
dużo przydatnych wiadomości, ale wykazali się ogromną wiedzą. Dlatego wszyscy z 
chęcią wyruszyli na zwiedzanie miasta pod ich okiem. Ze względu na dużą ilośd 
uczestników podzieliliśmy się na dwie grupy. Najpierw  wysłuchaliśmy XIX-wiecznej 
kompozycji muzycznej opracowanej współcześnie na fortepian przez Angelikę Rę-
bowiecką.  

Oglądając ratusz z zewnątrz  zawsze staramy się dowiedzied dlaczego na je-
go ścianach umieszczono tyle różnych ozdób i jakie miało  to znaczenie. Wiele z nich 
omówił nam prowadzący. Nie będę tutaj zdradzał wszystkiego. Podam tylko  cieka-
wostkę dotyczącą napisu na jednej z licznych tablic.  Brzmi on następująco: „Oby-
watelu wstąp do tego urzędu a będziesz dobrze obsłużony”.  Aktualne po dzieo 
dzisiejszy. Obecna budowla pochodzi z okresu po wielkim pożarze miasta w roku 
1858, kiedy to zginęło ponad dwudziestu mieszkaoców Ząbkowic. Nie mogąc unieśd 
ciężaru odbudowy miasto  wybiło pamiątkowy medal zbierając w ten sposób fun-
dusze. Trzeba tutaj podkreślid, iż bardzo hojni okazali się wówczas wrocławianie, 
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finansując połowę, potrzebnych do budowy nowego ratusza wydatków. Dlatego na 
budowli umieszczono  herb Wrocławia i tablicę ze stosownym tekstem. 

 

 
Krzywa Wieża w Ząbkowicach Śląskich. Foto: Krzysztof Tęcza 

Naprzeciwko ratusza znajduje się budynek z najstarszą apteką „Pod koroną". Za-
chował się, świadczący o tym , przywilej z 1524 roku. Ponieważ żadna trasa tury-
styczna nie może ominąd Krzywej Wieży, udaliśmy się tam. Faktycznie jest krzywa. I 
to bardzo. Odczuwa się to nawet podczas wchodzenia na górę. Warto jednak, mimo 
wysiłku jaki trzeba ponieśd pokonując strome schody, wejśd na taras widokowy, z 
którego rozpościera się rozległy widok.  

Obok wieży, służącej kiedyś jako dzwonnica, znajduje się kościół parafialny 
św. Anny, wzmiankowany już pod koniec XIII wieku. W ołtarzu głównym umieszczo-
no obraz przedstawiający św. Annę Samotrzecią. Do najstarszych elementów wypo-
sażenia należą rzeźba św. Anny i Pieta. Bardzo ciekawym elementem jest ambona, 
wykonana w roku 1619, o czym świadczy napis na wewnętrznej stronie zwieoczenia 
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wejścia na schody. Wykonano ją na zlecenie ząbkowickiej rady miejskiej w czasach 
gdy kościół był w rękach ewangelików. Zadanie to powierzono  Janowi Grunberge-
rowi. Uwagę zwraca tu podpora ambony przedstawiająca biblijnego proroka Haba-
kuka z lwem leżącym u jego stóp. Ale głównym powodem dla którego zaszliśmy do 
świątyni było obejrzenie nagrobka księcia Karola i jego żony Anny Żagaoskiej, znaj-
dującego się obecnie w kaplicy Kauffunga. Jest to jedno z piękniejszych dzieł tego 
typu. Rzeźby przedstawiają parę książęcą, gdzie książę trzyma w ręku chorągiew z 
herbem rodowym a na bocznych ścianach nagrobka umieszczono pierwotnie 14 
herbów ziem, którymi władali Podiebradowie. Niestety nie wszystkie zachowały się 
do dnia dzisiejszego. Początkowo tumba stała pośrodku prezbiterium ale w roku 
1735 usunięto ją. W miejscu, w którym stała pozostało jedynie wejście do krypty. 
Może kiedyś uda się ją odrestaurowad i przenieśd na powrót w miejsce godne ta-
kiego obiektu.   

Ostatnim elementem na jaki zwróciliśmy uwagę było epitafium wnuka Wita 
Stwosza, umieszczone już na zewnątrz. Wit Stwosz Młodszy, któremu poświecono 
tablice, był synem złotnika ze Zgorzelca. Zmarł podczas pobytu tutaj w trakcie pro-
wadzenia spraw majątkowych swojego dziadka, twórcy słynnego ołtarza w kościele 
Mariackim w Krakowie. 

Obiektem jaki chcieliśmy zobaczyd  był kościół i szpital  św. Jerzego, obecnie 
cerkiew prawosławna. Już w 1319 roku wójt ząbkowicki Johann Secklin podarował 
dom i ziemię celem utworzenia szpitala. Podlegał on zakonowi Bożogrobowców z 
Nysy. Musimy jednak pamiętad, że w tamtych czasach szpital był czymś w rodzaju 
przytułku, w którym opiekowano się ludźmi starszymi, chorymi i biednymi. Szpital w 
dzisiejszym tego słowa znaczeniu powstał tutaj w 1817 roku i był to pierwszy miej-
ski szpital na Śląsku. Od lat 60. XX wieku kościół użytkowany jest przez parafię pra-
wosławną. Niestety dzisiejszy stan tego obiektu pozostawia wiele do życzenia. Jed-
nak tak mała parafia nie jest w stanie własnymi siłami udźwignąd ciężaru odbudo-
wy. Ksiądz Piotr Nikolski przedstawiając nam historię świątyni,  omówił  także jak 
odprawiane są msze prawosławne. Co jest najważniejsze w kościele i jak powinni-
śmy się zachowywad, czyli co nam wolno a czego nie. Jak się okazało były to bardzo 
potrzebne informacje. Bo czy ktoś wiedział, że nie wolno nikomu dotykad ołtarza. 
Zastrzeżone to jest wyłącznie dla księdza. Nawet ścieranie kurzu. 

Najcenniejszym zabytkiem są tutaj freski odkryte w roku 1931 i 1967. 
Pierwszy przedstawia cykl pasyjny, natomiast drugi św. Jerzego walczącego ze smo-
kiem. Jest to bardzo ładne wyobrażenie walki, chociaż ksiądz Piotr zwrócił nam 
uwagę, że św. Jerzy na fresku trzyma w ręku kopię a powinien trzymad włócznię. 

Niezwykłą informację ukrywa tablica wmontowana przy wejściu do części 
pozbawionej dachu, który zawalił się jakiś czas temu. Dowiadujemy się z niej iż  
przeprowadzono renowację Grobu Paoskiego, który znajdował się kiedyś w świąty-
ni. 

Idąc na zamek przechodzimy koło miejsca opisanego  przez Sapkowskiego 
w jego dziele jako „Wieża głupców”. Warownia robi spore wrażenie swoją wielko-
ścią. Mimo, że w stanie ruiny jest od lat, wciąż trwa. Nad głównym wejściem do 
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zamku widnieje herb księcia Karola I Podiebrada z datą 1527. Poniżej ślad po tablicy 
informującej, że książę kazał ufundowad zamek przed zagrożeniem tureckim. Ale 
nikt nie wie tego na pewno gdyż tablica ta zaginęła. 

W okresie międzywojennym w wieży zamkowej  istniało schronisko mło-
dzieżowe. Oprócz tego swoje miejsce znalazły tam sala teatralna i schron, a także 
muzeum regionalne utworzone za zgodą ówczesnego właściciela zamku, hrabiego 
Huberta Deyma. 

Początkowo zamek był samodzielną budowlą obronną. W czasach później-
szych, tworzył wspólny system obronny wraz z murami miejskimi. Wiele osób 
wspomina o ukrytym w zamku skarbie, jednak nikt go jeszcze nie znalazł gdyż 
wszystkich przegania wielki czarny pies. Można go odwoład tylko znając odpowied-
nie hasło. Jak dotąd nikomu się to nie udało. Tak samo zresztą jak nikomu jeszcze 
nie udało się uwolnid uwięzionej w lochach księżniczki widywanej nocami jako Biała 
Dama.  

Widoczne w pobliżu budynki to dawne zabudowania szpitalne fundacji 
ewangelickiej. Utworzono wówczas szkołę przygotowania dziewcząt  do prac do-
mowych i opiekuoczych. Postawiono 6 budynków szpitalnych, a syn Marianny 
Oraoskiej ufundował dla zakonnic, których było około 400, dom mieszkalny. 

Przechodząc drogą od zamku do kościoła parafialnego idziemy ulicą Wolno-
ści, jak dawniej ją nazywano. Wynikało to z faktu wystawienia tu aż pięciu dworów, 
których  właściciele nie podlegali  prawom miejskim. Mało tego, posiadali  oni także 
przywilej pędzenia gorzałki i produkcji piwa. Po prawej stronie ulicy mijamy budynki 
należące kiedyś do fundacji katolickiej. Obie wspomniane fundacje zajmowały się 
pomocą ludziom. Powstały one po wielkim pożarze miasta w XIX wieku, kiedy to 
spłonęło 350 domów. Nagle wszyscy potrzebowali pomocy. Okazało się wtedy jak 
bogaci ludzie  mają wielkie serca. Udowodnili oni to przekazując zarówno majątki 
jak i pieniądze na fundacje. 

 Najbardziej znanym dworem przy tej ulicy jest dom rycerza Kauffunga zbu-
dowany w roku 1504. Jest on najstarszym mieszkalnym budynkiem w Ząbkowicach. 
Z pośród wielu właścicieli tego obiektu najbardziej znany był rycerz rozbójnik Kau-
ffung, na którego za dokonane grabieże wydano wyrok śmierci. Obwarował się on 
jednak w tym właśnie domu i żył spokojnie. Ponieważ był człowiekiem pobożnym, 
brakowało mu udziału w mszy świętej, kazał przekopad tunel do dzwonnicy kościel-
nej, którym co jakiś czas przychodził ksiądz by odprawid mszę w domowej kaplicy. 
Mimo takiej pobożności został kiedyś ujęty i ścięty. Jego żona zapłaciwszy sporą 
sumę by wykupi głowę męża, długo przechowywała ją w domu. 

Ponieważ po wojnie były tu mieszkania, budynek został tak zniszczony, że 
zastanawiano się nad jego rozbiórką. Wtedy pojawił się pasjonat, pan Józef Glabi-
szewski, który doprowadził do przeprowadzenia remontu i utworzenia Izby Pamią-
tek Regionalnych, obecnie nazwanej jego imieniem. Możemy obejrzed tutaj wiele  
eksponatów ale najciekawsze z nich to drewniane rowery, studnia, uratowany 
przed zniszczeniem krzyż pokutny oraz chyba największa atrakcja tego miejsca, 
laboratorium dr Frankensteina. To właśnie tutaj pragną zajrzed wszystkie dzieci by 
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sprawdzid swoją odwagę. Wszyscy znamy złą sławę dr Frankensteina ale czy wszy-
scy dobrze kojarzymy uczonego. Chyba nie. Bo samo miasto Ząbkowice od powsta-
nia do roku 1945 nosiło nazwę Frankenstein. Tak naprawdę bardziej do tych strasz-
nych opowieści pasuje ta z początku XVII wieku kiedy to wybuchła tutaj epidemia 
dżumy powodując śmierd prawie trzech tysięcy ludzi. Okazało się, że przyczyniła się 
do tego grupa grabarzy, którzy wykopywali zwłoki i zatruwali studnie i inne miejsca. 
Na szczęście w porę ukrócono ten proceder gdyż jeszcze trochę i byłoby to miasto 
wymarłe.  

Gdy będziemy tutaj warto zwrócid uwagę na starą lampę zachowaną na 
murze w bramie wejściowej na teren kościoła w. Anny. Widad tutaj jeszcze rury , 
którymi doprowadzano gaz do tej lampy. 

Kolejnym pokazanym nam obiektem był kościół św. Jadwigi Śląskiej w Sadl-
nie. Ponieważ usytuowano go na wzgórzu  o niestabilnym podłożu, wiele razy mu-
siano wznosid nową budowlę, gdyż stara groziła zawaleniem. Pierwotny kościół za 
patrona miał św. Wita. Obecne wezwanie datuje się od roku 1468. Na belce w roz-
bieranej starej świątyni odkryto wtedy napis mówiący o ufundowaniu go właśnie 
przez tą świętą. Istnieje legenda o podróży  Jadwigi, podczas której wiatr porwał jej  
woal. Jadwiga uznając to za znak Boży postanowiła wznieśd w miejscu jego upadku 
świątynię. Tak też się stało. Zobaczymy tutaj tablicę z napisem informującym o roku 
ukooczenia nowego kościoła (1758). Ale najciekawszy jest obraz umieszczony w 
ołtarzu. Przedstawia on święta Jadwigę, modląca się do Jezusa ukrzyżowanego, 
który ją błogosławi. Jest to prawdziwa rzadkośd. Obraz ten namalował Karl Muller. 

Bardzo nas ucieszyło, że dalszy spacer prowadzi w dół, w kierunku mostu 
Ziębickiego. Radośd ta była spowodowana lekkim zmęczeniem. Kamienny most 
powstały w połowie XVI wieku ozdobiono rzeźbą  Matki Boskiej z Dzieciątkiem. W 
umieszczonych tu napisach upamiętniono twórcę pomnika, Johanna Hampela oraz 
jego żonę Annę.  

Zaraz za mostem widzimy mury miejskie, w które akurat w tym miejscu 
wmontowano budynki dawnej fabryki kapeluszy. Zachowało ich się całkiem sporo. 
Po minięciu ciekawej Wieży Gołębiej (nazwa pochodzi od nazwiska właściciela) 
doszliśmy do kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. W miejscu tym Dominikanie 
założyli klasztor. Ponieważ sporo z nich było Polakami częśd mszy odprawiali w ję-
zyku polskim. Trwało to prawie do kooca XVII wieku. Kościół ten był nękany poża-
rami, katastrofami budowlanymi a nawet trzęsieniem ziemi. Na początku XIX wieku 
zlikwidowano zakon Dominikanów a zabudowania wraz z  kościołem przekazano 
ewangelikom (nie po raz pierwszy).  Obecnie zajmują się nimi Siostry Klaryski od 
Wieczystej Adoracji. Z obiektem tym związane są dwa wydarzenia. Pierwsze miało 
miejsce w roku 1428 kiedy to miasto zajęły wojska husyckie. Zamordowano wtedy 
pozostałych tam zakonników. Ciało ojca Jana Budę po zabiciu podwiartowano, ojca 
Mikołaja Carpentariusa spalono przed kościołem na stosie ułożonym z obrazów i 
figur wyniesionych ze świątyni, natomiast diakona Andrzeja Cantorisa przywiązano 
do drzwi  a następnie zabito strzałami z łuku. Doczesne szczątki  zakonników znaj-
dują się obecnie w relikwiarzu przy ołtarzu głównym. Drugie wydarzenie miało 
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miejsce podczas wielkiego pożaru miasta i przez niektórych uważane było za cud. 
Gdy ogieo dotarł  do kościoła pastor Hermann Graeve, widząc beznadziejnośd sytu-
acji, wszedł do świątyni, upadł na kolana i zaczął się modlid do Boga o ocalenie. Po 
chwili wiatr zmienił kierunek i ogieo ominął świątynię. 

Po powrocie do Ratusza, bogatsi o uzyskaną wiedzę, inaczej spojrzeliśmy na 
wiszący w sali obraz. Jak na początku mało kto zwracał na niego uwagę, tak teraz 
wprost przeciwnie. Okazał się on byd jednym z czterech zaginionych płócien  Micha-
ła Willmana. Odnaleziono go podczas remontu ratusza w 1993 roku. Po renowacji 
sfinansowanej przez miasto jest on obecnie ozdobą Sali Ślubów. Aby wyczerpad 
temat podam, że nosi on tytuł „Obnażenie z szat”. 

Podsumowując dzisiejsze szkolenie wszyscy stwierdzili, że było ono niezwy-
kle owocne i wniosło wiele nowego do posiadanej przez przybyłych przewodników 
wiedzy. Będą oni mogli teraz zaskakiwad prowadzone tu grupy pokazując im te 
mniej znane lecz ważne w historii miasta miejsca. Swoje zadowolenie z udanej im-
prezy wyraził także burmistrz Ząbkowic, pan Marcin Orzeszek. A mnie się wydaje, że 
w tych wszystkich informacjach godna uwagi, myślę że ważna także dla miasta, jest 
ta z roku 1966, kiedy to powstał tu Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego. Zatem w roku obecnym będziemy obchodzili okrągłą 45 rocznicę i 
liczymy, że zostanie to odpowiednio uhonorowane. 
                                                                                                                                                             
 

Maciej Wdowicki 
  

Odeszła Helena Cieślak 
 
W dniu 2 kwietnia 2011 r. odeszła na wieczną wartę nasza niezmiernie sza-

nowana Koleżanka Helena Cieślak z Włocławka.  Członek Honorowy PTTK z leg. 236 
(2005) i Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa (2008). Znana była z wielu funkcji spo-
łecznych w PTSM i w Radzie Programowej ds. Młodzieży ZG PTTK (1986-2001). Jako 
sekretarz Sądu Konkursowego Ogólnopolskiego Konkursu Krajoznawczego "Pozna-
jemy Ojcowiznę" organizowała wiele młodzieżowych sesji, w tym u siebie (2007). 
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Helena Cieślak. Foto: Krzysztof Czerepowicki 

Do PTTK wstąpiła w  1967 roku. Pełniła m.in. funkcje: członka ZW PTTK we 
Włocławku od 1978 r. (wiceprezes  od 1981), sekretarza Wojewódzkiej Komisji Kra-
joznawczej i członka Wojewódzkiej Komisji Historii i Tradycji. Organizowała 100-
lecie Włocławskiego Oddziału PTTK (2008). Od 2001 r. była członkiem Kujawsko - 
Pomorskiego Kolegium  Instruktorów Krajoznawstwa. W 2008 roku organizowała   
IV Wojewódzki Zlot Aktywnych Krajoznawców. Posiada na swoim dorobku liczne 
artykuły w: „Poznaj Swój Kraj”, „Gościocu” i prasie lokalnej. Była współautorem 
Szlaku Miejsc Pamięci Narodowej we Włocławku. Swoje, bogato dokumentowane 
osiągnięcia, prezentowała na wielu forach krajoznawczych, a także w Kole PTTK 
„Senior” przy Włocławskim Uniwersytecie III Wieku. 

Za swoje zasługi została odznaczona: Krzyżem Oficerskim OOP, Krzyżem 
Kawalerskim OOP, Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki” oraz Złotą Odznaką 
ZNP. Nasze Towarzystwo doceniając  zasługi Heleny Cieślak przyznało jej m.in. Złotą 
Honorową Odznakę PTTK, Złotą Odznakę „Zasłużony w pracy  PTTK wśród młodzie-
ży” Jubileuszowym Certyfikatem Krajoznawcy (nadany przez KK ZG PTTK w 2004 
roku). 
 
 

Krzysztof Tęcza 
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Wiosenny spacer transgraniczny po Pogórzu Izerskim 
  

Dnia 28 kwietnia 2011 roku odbyła się piesza wycieczka przyrodnicza zor-
ganizowana przez Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Tery-
torialnego "Pogranicze" w Lubaniu, Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej - 
Oddział MiPBP w Lubaniu i Nadleśnictwo Świeradów,  we współpracy  z partnerem 
niemieckim, którym jest Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e. V. z Miltitz. 

To już VI edycja wspólnych polsko-niemieckich wycieczek, podczas których 
miłośnicy przyrody, zarówno z Saksonii jak i Dolnego Śląska, poznają piękno ukryte 
w lasach. Tym razem wyruszono w okolice Lubania, gdzie znajduje się wiele wyga-
słych wulkanów. Chociaż wszyscy wiedzą, że wydobywa się  tu  skały bazaltowe, to 
mało kto kojarzy ten fakt z wulkanami. Nawet w najśmielszych wyobrażeniach nie 
dociera to do nas. Bo czyż jakaś górka o wysokości 400 m n.p.m. może przypominad 
stożek wulkaniczny. No nie bardzo. Zwłaszcza, że dzisiaj wszystko jest porośnięte 
drzewami. Ale okazuje się, iż dawniej góry te były trzykrotnie wyższe.  

Wyruszając z Lubania przemknęliśmy koło dziury w ziemi będącej najwięk-
szą kopalnią bazaltów w Polsce. To tutaj w wyrobisku "Księginki" mogliśmy przeko-
nad się jak wyglądają skały bazaltowe i  zobaczyd jak się je pozyskuje. A trzeba wie-
dzied, że opuszczone wyrobiska kopalniane stają się naturalnymi zbiornikami wody. 
Są one bowiem nieprzepuszczalne, co znaczy, że woda opadowa, która się tu do-
stanie już stąd nie wypłynie. Chyba, że odparuje ogrzana promieniami słonecznymi.  
Oglądane złoże zostało oszacowane na około 90 mln ton skał. Obecnie ta jak i inne 
kopalnie zostało zakupione przez firmę  specjalizującą się w budowie dróg. 

Przy siedzibie Leśnictwa Przylesie dołączył do nas podleśniczy Krzysztof Ma-
gierecki. Od tej pory mogliśmy byd pewni, że wyjdziemy z lasu na powrót do cywili-
zacji. Pan Krzysztof pokazywał wszystkim różne gatunki drzew, tłumacząc jak je 
rozpoznad, bo nie jest to wcale takie łatwe. Ponieważ w oglądanym przez nas lesie 
gleba jest bardzo żyzna leśnicy mają mnóstwo pracy. Głównie za sprawą zielska 
zarastającego sadzonki. Niestety rośnie ono szybciej niż drzewa. Gdyby zatem nie 
kosid trawy to sadzonki szybko zostałyby zagłuszone i cała praca poszłaby na mar-
ne. 

W wieku XIX, po wycięciu lasu, zaczęto sadzid tutaj świerka, który ma sto-
sunkowo duże przyrosty. Poza tym był on poszukiwanym drzewem dla przemysłu i 
budownictwa. Obecnie świerk w niektórych rejonach to 90 % nasadzeo. Niestety 
nie jest to zbyt dobre gdyż gdy trafi się plaga szkodników, to będzie trudno urato-
wad taki las. Wiadomo, że na każdy gatunek drzew „ostrzą sobie zęby” inne szkod-
niki. Więc gdy las jest różnorodny to zawsze pozostają drzewa, które niekoniecznie 
muszą im smakowad. Obecnie przeprowadza się wielkie wycinki, tak by w pozyska-
ne miejsca zasadzid las mieszany naturalnie kiedyś tu występujący. Niektórzy mają 
o to pretensje. Ale ponieważ działania takie są normalną gospodarką leśną, nie ma 
co się burzyd. Las mieszany jest o wiele bardziej wytrzymały i jeśli dawniej taki wła-
śnie tutaj rósł to nie ma co poprawiad natury. Na dzieo dzisiejszy wprowadza się do 
drzewostanu dużo buka, który ze względu na początkowe wzmacnianie systemu 
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korzennego, rośnie bardzo powoli. Za ogrodzeniem widzimy piękne okazy jodły. 
Oznacza to, że powietrze oczyściło się gdyż rosnąca tutaj dawniej jodła wyginęła 
prawie całkowicie w okresie szybkiego rozwoju przemysłu. Dzisiaj zakłady zatruwa-
jące środowisko same padły, a nowootwierane dysponują już nowoczesnymi ma-
szynami , które w znacznym stopniu ograniczają wszelkie zanieczyszczenia. Jednak 
gdy jodła może już spokojnie rosnąd to w pierwszych latach jej przyrastania leśnicy 
muszą chronid ją poprzez ogradzanie przed zwierzyną , która chętnie ją zgryza. Jo-
dła jest wyjątkowo smaczna.  

 

 
Wielki Lubaoski Las - zalane wodą miejsce wydobywania bazaltu. Foto: Krzysztof Tęcza 

Pogoda trafiła nam się wyjątkowo piękna, zatem nie śpieszyliśmy się specjalnie. 
Wkrótce dotarliśmy do zalanego już przez wodę przedwojennego wyrobiska, z któ-
rego jeszcze niedawno czerpano wodę dostarczaną do usytuowanych niedaleko 
zakładów karnych. Kiedyś mówiono, że są to jedne z najcięższych w Polsce. W zasa-
dzie nie docierało to do nas. Cóż takiego ciężkiego mogło byd w zakładach zbudo-
wanych na odludziu. Teraz jednak już wiemy o co chodziło. Pani Agnieszka Wierz-
bicka, która przekazywała nam ciekawe wiadomości, opowiedziała jak wyglądała 
praca w kamieniołomach, zanim pojawiły się maszyny,  pozyskują dzisiaj urobek. 
Otóż dawniej skały były odkuwane przez ludzi stojących na drabinach. Kuli oni ręcz-
nie specjalne otwory, tak by można było później oderwad duże bloki skalne, które  
wywożono przy pomocy specjalnych sao. Ponod taka ręczna praca była tutaj na 
porządku dziennym jeszcze w latach sześddziesiątych XX wieku. 

Obecnie w wyrobisku tym pływają olbrzymie amury. Pan Krzysztof pokazy-
wał nam jakie, jak rasowy wędkarz. Mało rąk mu nie zabrakło. W każdym razie wo-
da ta jest pod opieką Polskiego Związku Wędkarskiego.  

Muszę przyznad, że jak się ogląda mapę i czyta  Lubaoski Wielki Las to nie 
dociera to wcale do nas, że on naprawdę jest wielki. Ale jak dzisiaj sobie po nim 
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chodzimy to mamy już jakieś wyobrażenie o jego wielkości. Kierujemy sie teraz 
stronę góry o nazwie Liściasta. Zanim jednak tam dotrzemy widzimy ciekawe skrzy-
neczki, które okazują się byd pułapkami na korniki. Leśniczy  zburzył nam wypraco-
waną przez lata teorię. Okazuje się, że obecnie, tak jak dawniej, w pułapkach tych 
umieszcza się feromony mające na celu zwabienie samców, ale same pułapki nie 
służą już do unicestwiania złapanych samców, bo jak się okazało niewiele to dawa-
ło. Dzisiaj na podstawie ilości złapanych komarów prognozuje się ich populację. A 
do prawdziwej walki z nimi używa się drzew  już zaatakowanych przez nie. Zostają 
one ścięte  i pozostawione by komary na nich żerowały. Gdy jest ich już wystarcza-
jąco dużo, drzewa te koruje się i spala razem z kornikami. No i znowu przyczyniamy 
się w ten sposób do zwiększenia efektu cieplarnianego. Trzeba jednak zdecydowad 
co jest ważniejsze. Ewentualne ocieplenie czy takie malusie korniczki.  

W trakcie rozmowy dowiedzieliśmy się także, że dzisiaj zupełnie inaczej wy-
gląda sadzenie drzew. Nie ma już potężnych pługów leśnych, a tylko specjalnym 
urządzeniem wykonujemy mały otworek, w który wsuwa się odpowiednio przygo-
towaną sadzonkę. I po wszystkim. Żadnej zbędnej ingerencji w podłoże. Ani hałasu, 
ani smrodu. Super. Również jeśli chodzi o pożary to wygląda na to iż ich ilośd znacz-
nie zmalała. 

  

 
Uczestnicy spaceru z Niemiec i Polski na Liściastej Górze koło Lubania. Foto: Krzysztof Tęcza 

Przy starych słupkach granicznych, wyznaczających  obręb Platerówka i ob-
ręb Lubao , a jednocześnie granice tych gmin, trafiliśmy na piękny las bukowy. Jed-
nak leśnicy martwią się gdyż są plany utworzenia tutaj nowej kopalni co na pewno 
doprowadzi do zagłady tego pięknego miejsca. Niestety udokumentowano tutaj 
złoże bazaltów o wielkości 19 mln ton, a to jest już łakomym kąskiem. Jeżeli do ludzi 
decydujących o tym nie dotrze iż taka inwestycja na dłuższą metę, przyniesie tylko 
straty, to w przyszłości nie wiadomo z czego będą żyli zamieszkali tu ludzie. Bo na 
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dzieo dzisiejszy nie ma  zbyt dużego przemysłu a rolnictwo jest w zaniku. Jedyną 
wydawałoby się dziedzina mogącą przynosid jakieś dochody jest  turystyka. Ale 
jeżeli zniszczeniu ulegną  walory krajoznawcze w postaci pięknych widoków i zielo-
nych lasów to turystyka nie rozwinie się. Cóż wtedy zatem będą robili ludzie by 
zarobid na życie. Pewnie kto będzie mógł wyjedzie stad. Tak jak teraz przyjeżdżają 
tu ludzie z dużych miast, właśnie skuszeni niepowtarzalnymi krajobrazami. Nie mar-
twmy się jednak na zapas. Wszyscy tutaj walczą by zablokowad te niecne plany.  

Góra Liściasta, na którą dotarliśmy, według geologów była prawdziwym , 
ziejącym ogniem wulkanem. Teraz to ładne zalesione wzgórze z polaną na szczycie 
oraz wybudowaną wieżą.  Siedzący na niej obserwator wypatruje czy gdzieś się nie 
pali. Jeśli zauważy coś podejrzanego od razu wszczyna alarm. Zgodnie z procedura-
mi. Zanim jednak osoba mająca tutaj dyżur wdrapie się na górę, zanim przejdzie jej 
zadyszka, jakiej na pewno nabawi się wchodząc po 154 stopniach, ma okazję pood-
dychad tym  świeżym powietrzem. Z czystej ciekawości spytaliśmy się, bo wieża jest 
z żelbetu, jak taki obiekt wytrzymuje  wichury. Okazuje się, że ma ona bardzo duże  
odchyły, do których trzeba przywyknąd.  

Po obejrzeniu starego wyrobiska dotarliśmy do drogi gdzie czekał na nas 
autobus i przejechaliśmy na przeciwległy koniec Lubania. Druga bowiem częśd na-
szego spaceru miała przybliżyd nam dolinę rzeki Łazek. Nie jest to oczywiście wielka 
rzeka, ale płynie nią czysta woda, a w pobliżu znajduje się także stare wyrobisko. 
Wydobywano w nim skały kwarcytowe.   

Ponod można napotkad na ślady potwierdzające, iż bardzo dawno temu by-
ła tutaj płytka zatoka morska. Jednak aby odkryd te ślady trzeba skorzystad z dosyd 
dobrej lupy. Idąc za płynącą wodą docieramy do nikłych pozostałości po istniejącym 
tu kiedyś młynie wodnym. Ponod zachował się przekaz o sprawie sądowej jaką wy-
toczył właściciel młyna siostrom Magdalenkom. Twierdził on że zakonnice oszukały 
go i domagał się od nich dodatkowej zapłaty za wykonaną usługę. Nieco poniżej 
widad wiadukt kolejowy o dwóch łukowych przęsłach. Pod jednym przepływa Ła-
zek, a pod drugim przeprowadzono drogę. Gdyby pójśd nią kawałek to doszlibyśmy 
do domu przy którym rośnie piękna limba posadzona tutaj przez leśniczego. Drze-
wo to ma już 90 lat. Pani Agnieszka, mieszkanka  Radogoszczy, powiedziała nam, że 
kiedyś miejscowośd  ta nosiła nazwę Wieś Słowiaoska. Faktycznie tak było. Na sa-
mym początku. W przekazach można przeczytad, że istniejący tu młyn miał trzy 
koła. Niestety cały czas nurtuje nas nazwa rzeki: Łazek. Skąd ona się wzięła. Trzeba 
przyznad, że jest bardzo nietypowa. Nawet jak dla tak krótkiego cieku. Ma on tylko 
4,4 kilometra długości. 

Niebawem oddaliliśmy się od rzeki by dojśd do gospodarstwa Leśnictwa Lu-
bao. Jest tu  cicho i spokojnie. Urządzono tutaj miejsce pod ognisko i wiatę ze sto-
łami przygotowanymi  do odpoczynku. Mogliśmy zatem upiec kiełbaski i posilid się 
nieco. W budynku obok znajduje się pracownia ceramiczna „Chata za Wsią”, w któ-
rej pod nadzorem pani Agnieszki Marcinkowskiej, można spróbowad swoich sił w 
lepieniu z gliny ale także w malarstwie.  
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Po posiłku zwiedziliśmy jeszcze plantację nasienną jodły. Podziwialiśmy, 
właśnie kwitnące na czerwono, pigwowce i wiele ciekawych gatunków drzew. Jak 
to dobrze, ze są takie miejsca i że można je odwiedzad. Widad było, że nawet nasi 
goście z Niemiec byli bardzo zainteresowani. Starali oni się sprawdzad czy dobrze 
odgadują gatunki drzew. A pomagała im w tym Agnieszka Wadas, tłumacząc 
wszystkie  informacje na niemiecki.  

Nie pozostało nam już nic innego jak wsiąśd do autobusu, który odwiózł nas 
do Zgorzelca gdzie pożegnaliśmy się z sąsiadami przy moście Staromiejskim. Do 
kooca była z nami Magda Guła, która zachęcała nas do kolejnej wspólnej wycieczki 
przyrodniczej, tym razem po Górach Izerskich. 
                                                                                                                                                           

Zenon Pilarczyk 

Polski kalendarz obrzędowy 

Majówka w Ochli 
 

             Komisja Krajoznawcza przy OM PTTK w Gubinie zorganizowała w dniu 15 
maja br. wyjazd na majówkę do Muzeum Etnograficznego w Ochli. Muzeum to sły-
nie z organizacji imprez, które są elementami polskiego roku obrzędowego. Istotną 
i podstawową cechą tych świąt i uroczystości, obchodzonych w cyklu rocznym, jest 
ich związek z kalendarzem. Kalendarz ten jest prastary, tradycyjny, zwyczajowy i 
niepisany, wegetacyjno-rolniczy. Jego podstawą jest rytm przyrody i zmieniające się 
pory roku, określające terminy najważniejszych prac i zajęd gospodarskich. Czas 
wyznaczały też uroczystości  i obrzędy kultowe. Kalendarz taki mieli  również nasi 
prasłowiaoscy przodkowie. Święta polskiego roku obrzędowego nie są ustanowione 
żadnym aktem prawnym. Zestaw świąt  przestrzeni wieków ulegał zmianie. Są one 
wyrazem  wielu różnych, ciągle żywych potrzeb. Potrzebę świętowania odczuwają 
na świecie wszyscy ludzie. W każdym zakątku kuli ziemskiej i w każdej epoce, w 
przeszłości i w czasach nowożytnych, ludziom potrzebny jest uroczysty rytuał, ob-
rzęd, różne ceremonie i związane z nimi wspólne przeżywane emocje. Potrzebne są 
chwile wytchnienia, wypoczynek, radośd, zabawa, odmienne niż zwykle zachowa-
nia, przerywające monotonię codzienności. Potrzebna jest pamięd i więź wzajemna, 
a zatem to wszystko co tworzy świąteczną innośd. Święta i tradycje świąteczne zbli-
żają i łączą ludzi i ludzkie zbiorowości, przypominają o takich wartościach jak: dom, 
rodzina, obyczaj, ziemia i kraj rodzinny. Dlatego tradycyjne święta polskie są do-
tychczas obchodzone uroczyście zgodnie z obyczajem, i – jak często mówimy – 
zgodnie z tradycją. A towarzyszące im liczne, barwne ciekawe zwyczaje i obrzędy, są 
starannie pielęgnowane i chronione. Bo niezależnie od tego jak toczą się nasze dzie-
je, jaki los jest naszym udziałem i gdzie przychodzi nam żyd, święta i obchody świą-
teczne pozostają zawsze ważną sferą naszego życia. Są świadectwem naszych „ko-
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rzeni” i ciągłości tradycji, a więc szczególnych związków teraźniejszości i przyszłości, 
które nam pozwolą zrozumied kim jesteśmy. Pozwolą zachowad swoją odrębnośd i 
dumę z przynależności rodzinnej, regionalnej i narodowej. Są zatem cząstką na-
szych dziejów i kultury. Nie bylibyśmy sobą, nie istnielibyśmy jako naród, gdyby 
odebrano nam  historię i nasze tradycje, nasze zwyczaje, obrzędy i nasze tradycyj-
nie obchodzone święta. Warto o tym pamiętad także w obecnych, szybko zmienia-
jących się czasach.   Warto sięgad do początków naszej tradycji świątecznej. Do 
zwyczajów i obrzędów, religijnych i domowych; do  dziedziczonych po przodkach 
obyczajów. Warto je chronid i ciągle na nowo poznawad, rozumied i szanowad. 

 

Uczestnicy majówki w Ochli. Foto: Zenon Pilarczyk 

 Majówka to obrzęd dla „mas” zaledwie z kilkudziesięcioletnią  metryką.  
Właściwie pojawiła się na naszych ziemiach z wolną sobotą. Mamy więcej wolnego 
czasu, mamy czym wyjechad w „plener” i stad nas na „mięsiwo” do grilowania i 
przysłowiowe piwo. Dzięki temu możemy rozkoszowad się soczystą zielenią maja, 
śpiewem ptaków i wolną przestrzenią po zimowych mrokach. W swoim towarzy-
stwie, z ludźmi których obecnośd jest nam bliska. Możemy wymienid najnowsze 
dowcipy i odbyd pieszą wycieczkę po najbliższej okolicy. Obyczaj majówki ukształ-
tował się w całym europejskim kręgu kulturowym, gdzie jest podobny klimat i lu-
dzie żyją na podobnym poziomie ekonomicznym.  W naszym cyklu będziemy wra-
cad do starszych świąt i tradycji. Za wielkim miłośnikiem, znawcą i badaczem na-
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szych obyczajów Zygmuntem Glogerem.  Powtórzmy zatem jego słowa: „Cudze 
wiedzied – pożyteczne jest, Swoje – obowiązek”. Do zobaczenia razem z Komisją 
Krajoznawczą przy OM PTTK w Gubinie na Nocy Świętojaoskiej. 

                                                                    

Krzysztof Tęcza 
 

Monografia Szklarskiej Poręby 
  

Dnia 14 kwietnia 2011 roku odbyło się trzecie z kolei spotkanie z autorami 
monografii historycznej Szklarskiej Poręby. Odbyło się ono w Książnicy Karkonoskiej 
w Jeleniej Górze.  Zarówno Ivo Łaborewicz jak i Przemysław Wiater tryskali humo-
rem i widad było iż są zadowoleni ze swojego dzieła.  Nie ma co się temu dziwid. 
Obszerna, bo licząca dobrze ponad piędset stron praca, na pewno wymagała wiele 
trudu i wyrzeczeo oraz dyscypliny by w tak krótkim czasie, jaki narzucono autorom, 
nie tylko napisad ją ale także dotrzed do materiałów źródłowych. Obaj autorzy to 
ludzie, którzy już nieraz udowodnili swoją fachowośd, a także pokazali iż potrafią 
korzystad z zachowanych przekazów. Potrafią również, jeśli zajdzie taka potrzeba 
szukad nowych źródeł informacji. Oczywiście , jak na historyków przystało, sami 
posiadają dużą wiedzę o naszym terenie. Dobrze zatem się stało, że zechcieli tą 
wiedzę i  co by tu nie mówid, kawałek swojego życia , poświecid by stworzyd dzieło 
jakiego jeszcze nie było. Co prawda próbowano już w przeszłości podjąd ten temat 
ale nie ujęto go tak obszernie. A przecież Szklarska Poręba to kilkadziesiąt kilome-
trów kwadratowych górskiego terenu. Jest to bardzo istotne gdyż góry jako takie 
zawsze, a zwłaszcza w czasach kiedy ludzie podejmowali próby zamieszkania tutaj, 
były dla nich jedną wielką  tajemnicą. Odkrywali je dopiero  pierwsi śmiałkowie 
penetrujący ten rejon. Tworzono  wówczas wiele  przekazów, zarówno pisanych jak 
i ustnych, o tym co tych pierwszych badaczy tu spotkało. Z upływem czasu niektóre 
z nich obrosły różnymi dopowiedzeniami, prawdziwymi lub zmyślonymi, co przy-
czyniło się do powstania wielu legend i opowieści, niejednokrotnie wręcz niesamo-
witych. I w ten sposób pomieszana została fikcja z rzeczywistością. Jednak obszar 
górski bez takich opowieści nie może istnied. To nie niziny gdzie wszystko jest jasne 
i klarowne. Góry zawsze są pełne tajemnic. Są one zarówno piękne i pociągające a 
jednocześnie groźne i niesamowite.  Mogą one wprowadzid  nas w zachwyt jak i 
doprowadzid do zawału. Ale właśnie ta ich różnorodnośd to jest to co od wieków 
przyciąga tutaj zarówno podróżników, badaczy jak i zwykłych ludzi pragnących 
osiedlid się w miejscu pięknym. W miejscu ciekawym i w miejscu  posiadającym 
swoje tradycje, w koocu w miejscu ze swoją historią, odkrytą  i czekającą jeszcze na 
odkrycie. 

 Dzisiejsi mieszkaocy jak i przybywający tu turyści są ciekawi tego jak w ogó-
le powstała Szklarska Poręba, jak sobie radzono w tych surowych warunkach, jak 
miasto rozwijało się, co pozostało z dawnych czasów, jacy ciekawi ludzie się tu 
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osiedlali i co po nich dotrwało do naszych czasów. Wiedza o takich sprawach spra-
wia, iż każdy upewnia się słuszności swojej decyzji o zamieszkaniu tutaj i wielu z 
tych ludzi stara się również robid coś dla swojego miasta, dla innych. Wspaniale 
zatem, że ukazało się takie dzieło (tak chyba trzeba mówid o tej pozycji) bo jest to , 
na dzieo dzisiejszy, nieocenione źródło wiedzy. Wiedzy  zgromadzonej w jednym 
miejscu. Jednocześnie jest to wiedza różnorodna, dotycząca zarówno turystyki, 
krajoznawstwa, przemysłu, życia towarzyskiego, budownictwa;  jednym słowem 
wszystkiego czego człowiek potrzebuje do życia. 

Oczywiście nie sposób w tej chwili ocenid to całościowo, gdyż, ze względu 
na objętośd, trochę czasu zajmie nam jej przeczytanie. Uważne przeczytanie. Wia-
domo przecież, że takich pozycji nie czyta się jak powieści. Robi się to zwykle powo-
li, często wybiórczo. Nie mniej z tego co można powiedzied po wstępnym przejrze-
niu tej monografii , poza zawartym w niej tekstem, to fakt zamieszczenia wielu 
zdjęd. Są one doskonałym uzupełnieniem opisów. Często to zdjęcia bardziej prze-
mawiają do nas. Szkoda tylko, że są one w większości czarnobiałe, ale wynikało to z 
kosztów. Ciekawostką jest zamieszczenie około dwustu różnych stempli. Doskonale 
wtapiają sie one w całośd, a niejednokrotnie wprawiają nas w osłupienie, czy spra-
wiają , że uśmiechamy się, co przy tego typu pozycji raczej nie występuje zbyt czę-
sto.  

Autorzy opowiadający nam przez ponad godzinę jak powstawała monogra-
fia, zakooczyli swoje wystąpienie mówiąc iż mają nadzieję, że monografia ta będzie  
zachętą dla innych badaczy aby szukali nowych wątków, do rozwijania tematów, 
poprawiania nieścisłości. Są bowiem świadomi tego, że nie jest to dzieło idealne. 
Starali się jednak napisad, w koocu monografię historyczną, tak by był to normalny 
ludzki język, by była ona dla nas do przyjęcia, jak  się wyrazili, bez ”bólu zębów”.  

No cóż autorzy, autorami, a my, zwykli odbiorcy, po pierwsze cieszymy się z 
otrzymania monografii kolejnej miejscowości naszego regionu, po drugie będziemy 
korzystad z przekazanej nam wiedzy, a po trzecie będziemy tą wiedzę rozwijad i 
przekazywad innym zmuszając  ich niejako do nowego spojrzenia na Szklarska Po-
rębę. 

                                                                                                                                                 

 
 
 
Danuta Urbaniak 

Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego meto-
dą von Rohrscheidt 

 
Turystyka kulturowa jest jedną z najstarszych form podróżowania i wciąż 

jednym z głównych filarów przemysłu turystycznego. Według danych OECD (Orga-
nizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) z 2009 roku ok. 40% turystów między-
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narodowych stanowili turyści kulturowi1. Warto rozpocząd od tego czym jest tury-
styka kulturowa. Jak w wielu innych przypadkach, także i w tym nie ma określenia 
jednoznacznego. Autorytetem jest tu niewątpliwie UNWTO (Światowa Organizacja 
Turystyki) i to wprowadzone przez nią określenia posłużą do zdefiniowania wspo-
mnianej turystyki na potrzeby niniejszego tekstu. Wymieniona powyżej organizacja 
wyróżniła dwie definicje, znane jako „wąska” i „szeroka”. Zgodnie z pierwszą z nich 
turystyka kulturowa to wszelkie przemieszczanie się ludzi, których motywacja jest 
związana z kulturą, np. wyjazdy naukowe, wyjazdy na wydarzenia artystyczne, kul-
turalne, wyprawy w celu poznawania natury, folkloru i sztuki oraz pielgrzymki. Na-
tomiast druga definicja, mówi, iż jest to przemieszczanie się osób w celu zaspokoje-
nia potrzeb związanych z doświadczaniem różnorodności, podnoszeniem poziomu 
wrażliwości na kulturę oraz zdobywaniem wiedzy i doświadczenia2.  

Turystyka kulturowa wciąż jest w Polsce mało popularna, mało znana i nie 
dośd często staje się przedmiotem zainteresowania władz. Szczególnie na poziomie 
regionalnym   (w województwach) i lokalnym (w powiatach i gminach). Najczęściej 
ludzie podróżujący w naszym kraju nie zdają sobie sprawy z tego, że są turystami 
kulturowymi. Wynika to często z braku jakichkolwiek informacji i elementów infra-
struktury specyficznej dla tej formy podróżowania. Podręcznik Turystyka kulturowa. 
Fenomen, potencjał, perspektywy, napisany przez Armina Mikosa von Rohrscheidt, 
wykładowcę gnieźnieoskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej „Mille-
nium”, jest najlepszym w dotychczasowej polskiej literaturze opracowaniem doty-
czącym omawianego tematu, a sam autor to bardzo duży autorytet w tej dziedzinie. 
Dlatego też artykuł ten został poświęcony stworzonej przez niego ocenie potencjału 
mikroregionów dla turystyki kulturowej.  

Argumentując potrzebę stworzenia tego typu analizy, von Rohrscheidt 
wskazuje na trzy korzyści. Po pierwsze, przeprowadzenie badao i stworzenie oceny 
jest wartościowe dla władz i mieszkaoców danego mikroregionu gdyż wyraźnie 
wskazuje na elementy interesujące, czyli te które należy promowad, w celu zachę-
cenia turystów do przybycia. Jednocześnie z analizy jasno wynika, jakie obiekty czy 
wydarzenia wymagają zmian, związanych z uatrakcyjnieniem ich i jakiego typu nie-
dociągnięcia w turystycznym obliczu regionu należy zlikwidowad. Druga ważna ko-
rzyśd odnosi się do  właścicieli poszczególnych obiektów i osób za nie odpowie-
dzialnych, ponieważ ukazuje braki związane z funkcjonowaniem i promocją, przez 
co możliwe jest ich usunięcie. Wreszcie po trzecie, zgodnie z założeniem autora, 
stworzenie oceny dla poszczególnych mikroregionów, pozwoli na opracowanie 
mapy potencjału turystyczno-kulturowego całej Polski. To natomiast doprowadzi do 
określenia ważnych, z punktu widzenia tego rodzaju turystyki, destynacji,  a także 
miejsc, które turysta kulturowy może ominąd3.  

                                                           
1
  G. Richards, W. Munsters, Cultural Tourism Research Methods, CABI, Oxfordshire, 2010, 

s.1 
2
  M. Ivanovic, Cultural Tourism, Juta and Company Ltd, Kapsztad, 2009, s.77  

3
 A.M. von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Gniezno, 

2008 s. 417 
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Za obszar analizowany von Rohrscheidt przyjmuje powiat, uzasadniając, iż 
jest to zwykle teren spójny historycznie i kulturowo. Jednocześnie nie jest zbyt roz-
legły, tak aby potencjalny turysta mógł zwiedzid go w przeciągu kilku dni, ale rów-
nież na tyle obszerny by mógł spędzid ten czas tylko w nim, nie wyjeżdżając do in-
nego regionu4. 

 
Prezentowana waloryzacja obejmuje podział na cztery kategorie:  

I. Potencjalne cele turystyki kulturowej 
II. Elementy obsługi turystycznej 
III. Pozostała oferta czasu wolnego 
IV. Inne czynniki wpływające na turystykę kulturową 

 
Każda z wymienionych grup podzielona jest dodatkowo na podgrupy, w których 

wyszczególniono elementy istotne dla postrzegania danego terenu jako atrakcyjne-
go kulturowo. Taki dwupoziomowy podział ma dwa zastosowania. W pierwszej 
kolejności,  w przypadku kategorii I, pozwala na ocenę atrakcyjności        w podziale 
na poszczególne typy turystyki kulturowej wskazując, w której podgrupie punktacja 
jest najwyższa. Jest to pomocne w określeniu, który ze wspomnianych typów tury-
styki może rozwijad się w danym regionie najszybciej i najsilniej. Jeśli chodzi o pozo-
stałe  kategorie (II, III, IV), pomaga zorientowad się w ewentualnych brakach doty-
czących zaplecza i infrastruktury turystycznej. Badając konkretny region, przypo-
rządkowuje się obecne na danym terenie obiekty i wydarzenia do wspomnianych 
grup i podgrup. Do każdego przypadku wyznaczona jest określona ilośd punktów, 
jaką należy przyznad. Autor książki Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, per-
spektywy zastrzega, że w przypadku nie osiągnięcia odpowiedniej ilości punktów 
(przynajmniej 100) w kategorii I, należy zrezygnowad z dalszego badania, gdyż tak 
niski wynik oznacza, że dany region nie posiada potencjału turystycznego i nie bę-
dzie możliwy jego rozwój w tym kierunku. Jeżeli natomiast region we wspomnianej 
kategorii osiągnie pułap punktów od 100 do 250, jego potencjał określany jest jako 
średni. Oznacza to, iż na danym terenie znajduje się tylko jeden typ atrakcji za to o 
bardzo silnym oddziaływaniu lub wiele typów o oddziaływaniu słabym. Waloryza-
cja, wskazując, co jest turystycznie bardziej interesujące, może stad się przyczyn-
kiem do rozważenia dalszej promocji elementów najatrakcyjniejszych oraz poprawy 
jakości promocji mniej interesujących. Trzeci przedział dotyczy sumy punktów od 
250 do 450. Region o takiej ich ilości odznacza się dużym potencjałem turystycz-
nym. Tworzy go zwykle kilka typów atrakcji o silnym oddziaływaniu. W tym przy-
padku waloryzacja stanowid będzie potwierdzenie i wskazanie, które elementy 
należy promowad najsilniej. Może stad się również przyczynkiem do działao związa-
nych z łączeniem poszczególnych elementów infrastruktury turystycznej, przez co, 
stając się komplementarne, zwiększą jeszcze atrakcyjnośd regionu jako całości. 
Wreszcie w ostatnim przedziale punktowym mieszczą się regiony o wielkim poten-

                                                           
4
 Tamże, s. 418 



 

61 
 

cjale turystyczno-kulturowym. Na obszarach tych znajduje się duża ilośd atrakcji 
kulturowych o bardzo silnym oddziaływaniu, z których częśd ma charakter między-
narodowy, wybiegając poza ramy turystyki krajowej. W tym przypadku von Rohr-
scheidt wskazuje, iż dużą wartośd ma dokładniejsze zbadanie IV kategorii, które 
pozwala na dostrzeżenie słabiej rozwiniętych czynników wspierających turystykę 
kulturową i możliwości ich zaangażowania  w powiększanie potencjału danego re-
gionu5. 

Na koniec przedstawione zostaną etapy sporządzania waloryzacji potencja-
łu turystyczno-kulturowego danego mikroregionu metodą opracowaną przez Armi-
na Mikosa von Rohrscheidt.  

Pierwszy etap obejmuje zebranie materiałów opisujących badany obszar i 
interesujące kulturowo obiekty. Dotyczy to informatorów turystycznych o regionie, 
folderów i ulotek promujących dane miejscowości i obiekty oraz wszelkich aktual-
nych publikacji krajoznawczych traktujących wyczerpująco o regionie. Najlepiej by 
były one dośd aktualne (do 5 lat wstecz), mają bowiem jak najpełniej odzwiercie-
dlad jakośd i wygląd danego obiektu. 

W etapie drugim następuje wykonanie dokumentacji fotograficznej podczas 
samodzielnego objazdu regionu w celu odwiedzenia i zobaczenia atrakcyjnych 
miejsc. W ten sposób dokonuje się również oceny wiarygodności i aktualności in-
formacji zawartych  w zebranych wcześniej publikacjach.  

Trzeci etap polega na uzupełnieniu posiadanych wiadomości podczas wy-
wiadów przeprowadzonych z kompetentnymi osobami. Mogą to byd pracownicy 
danych obiektów, kustosze muzeów i przewodnicy oraz osoby zajmujące się na 
danym obszarze turystyką, kulturą i promocją regionu. 

Na etapie czwartym dokonuje się klasyfikacji i oceny obiektów w celu usta-
lenia ich rangi. Na potrzeby waloryzacji należy zdecydowad czy jest to np. „zamek 
lub pałac historyczny, miejsce ważnych wydarzeo” czy tylko „zamek lub pałac histo-
ryczny”. 

W ostatnim, piątym etapie, wpisuje się obiekty do poszczególnych kategorii                         
i pod kategorii oraz przyznaje się im określoną ilośd punktów. Na koniec należy je 
zliczyd  i odczytad  wielkośd potencjału według wykazanych powyżej przedziałów6. 

Zaprezentowana powyżej metoda waloryzacji potencjału turystyczno-
kulturowego jest nowatorskim sposobem oceny atrakcyjności poszczególnych mi-
kroregionów Polski dla potencjalnego turysty kulturowego. Jak wynika z przedsta-
wionych na początku badao, turystyka kulturowa jest coraz częstszym motywem 
podróży, nie należy więc lekceważyd możliwości jakie daje opracowany przez Armi-
na Mikosa von Rohrscheidt sposób klasyfikacji destynacji turystyki kulturowej.  
 

Krzysztof Tęcza 

                                                           
5
 Turystyka kulturowa…, ss. 436-438 

6
  Turystyka kulturowa…, ss.435-436 
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Seminarium krajoznawcze "Mijające krajobrazy Zie-
mi Lwóweckiej" 
  

Dnia 21 maja 2011 roku oddział PTTK "Ziemi Lwóweckiej" i Komisja Krajo-
znawcza ZG PTTK zorganizowały kolejne seminarium krajoznawcze z cyklu "Mijające 
krajobrazy Polski". Jest to trzecia w skali kraju tego typu impreza po VI Kongresie 
Krajoznawstwa Polskiego jaki odbył się w Olsztynie w zeszłym roku. Ponieważ Kon-
gresy odbywają się raz na dziesięd lat Komisja Krajoznawcza postanowiła wypełnid 
ten okres spotkaniami podczas których prezentowane będą zmiany zachodzące w 
krajobrazie. Jest rzeczą niezwykle ważną by zmiany te dostrzegad i ewentualnie 
podejmowad kroki w celu eliminowania zmian negatywnych.  A ponieważ Polska to 
duży kraj, każde seminarium dotyczy małej cząstki naszej Ojczyzny. Za każdym ra-
zem nasze spostrzeżenia kierowane są do społeczności lokalnej. Mamy bowiem 
nadzieję, że zaowocuje to w przyszłości dbaniem o wizerunek naszego najbliższego 
otoczenia i wyzwoli chęd uczestniczenia w pozytywnym kształtowaniu tego otocze-
nia. Pierwsze seminarium odbyło się w Krakowie, drugie w Żarach a to nasze zorga-
nizowane we Wleniu jest trzecim. Świadczy to o wielkim zapale miejscowych dzia-
łaczy do ukazywania swojego regionu.  Komisja Krajoznawcza cieszy się, iż rzucona 
myśl zorganizowania tej imprezy trafiła na podatny grunt i że kolega Paweł Idzik z 
Wlenia przy pomocy Krzysztofa Tęczy z KK wytrwał i doprowadził ją do kooca. Oka-
zało się, że są tu pasjonaci nie tylko posiadający stosowną wiedzę ale także potra-
fiący się tą wiedzą dzielid z innymi. To co zaprezentowali  bardzo wzbogaciło nasze 
wiadomości o tym ciekawym, chociaż położonym trochę na uboczu szlaków maso-
wej turystyki miejscu. Zanim jednak podam trochę faktów chciałbym powiedzied, że 
niektóre z osób pomagających, można tak powiedzied, narażały swoje życie i zdro-
wie aby wszystko przebiegało sprawnie. Chodby podczas przewożenia gablot po-
trzebnych do wystawienia znalezisk archeologicznych. Te sporej wielkości meble 
trzeba było ściągnąd aż z trzeciego piętra wieży Lubaoskiej w Lwówku Śląskim. A 
trzeba wiedzied, że schody są tam bardzo strome i bardzo wąskie. Udało się jednak 
wszystko doskonale. Nikomu nic się nie stało. 

W pierwszej części seminarium wystąpiła Maria Salawa z referatem pod ty-
tułem "Moje Koło "Świeradowskie Orły". W skrótowej formie zaprezentowała dzia-
łalnośd uczniów w ramach tej szkolnej organizacji. Kolejny referat Kamila Zarębio-
skiego „Krzyże pojednania” także przedstawiła Maria Salawa, ponieważ Kamil nie 
dotarł. Zarówno Maria Salawa jak i Kamil Zarębioski są uczniami Miejskiego Zespołu 
Szkół w Świeradowie Zdroju oraz uczestnikami Ogólnopolskiego Młodzieżowego 
Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”. Zaproszenie ich na seminarium 
traktujemy jako zachętę by dalej rozwijali swoje zainteresowania i doskonalili swój 
warsztat krajoznawczy.  

W głównej części spotkania zaprezentowano siedem tematów. Pierwszy 
pod tytułem „Od rezydencji do ruiny – pałac w Skale” przedstawił Maciej Szczerepa. 
Skała, własnośd książęca, z czasem wiele razy przechodziła w ręce nowych właści-
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cieli. Początkowo rozwijała się dzięki eksploatacji złóż złota odkrytych w okolicy 
Lwówka Śląskiego. Do tej pory sądzono, że pałac został wzniesiony na ruinach zam-
ku. Jednak obecnie badacze skłaniają się do wersji, iż nie był to zamek ale drewnia-
ny dwór. Na ukazanym zdjęciu sprzed stu lat faktycznie pałac wygląda imponująco. 
Wokół utworzono rozległy park, w którym wzniesiono herbaciarnię, domek z mchu, 
świątynię Luizy i wiele innych ciekawych obiektów. W rezydencji tej, o prawie tysią-
cu metrach powierzchni, kwitło życie towarzyskie. Był tutaj nawet Ryszard Wagner. 
Niestety z koocem II wojny światowej nastał początek kooca pałacu. Początkowo 
wkroczyły to oddziały radzieckie. Żołnierze ci niewiele przejmowali się tym co tu 
zastali. Niszczyli i palili co tylko się dało. Jednak nie wszystko zniszczyli gdyż uloko-
wano tu dyrekcję PGRu, później Lasów Paostwowych. Dopiero po opuszczeniu pa-
łacu przez te instytucje obiekt początkowo został rozszabrowany  i pozostawiony 
samemu sobie. Wówczas do akcji wkroczyły siły przyrody. Wszystko zaczęło zara-
stad krzakami i drzewami. Kilka lat temu wydawało się iż dla miejsca tego zaświeciło  
światełko nadziei. Pałac kupił prywatny inwestor. Niestety okazał on się człowie-
kiem nastawionym tylko na zysk, więc nie podjął żadnych prac naprawczych, a 
obecnie wystawił budowlę ponownie na sprzedaż. 

Wojciech Szczerepa zatytułował swoje wystąpienie „Kolej w Dolinie Bobru”. 
Rozpoczął je od informacji iż w dniu 22 maja 1842 roku miał miejsce wjazd pierw-
szego pociągu do Wrocławia. I słusznie. Od tamtej daty wszystkie siły poświęcane 
budowie kolei miały doprowadzid  do powstania połączenia kolejowego Jelenia 
Góra – Lwówek Śląski. Tak też się stało. Ale nie od razu. Najpierw uruchomiono 
połączenia niemal z wszystkich stron oprócz właśnie wspomnianego wyżej. Działo 
się tak z powodu trudnych warunków terenowych na tym odcinku. Dlatego też bu-
dowę tej linii kolejowej podzielono na trzy etapy. Jednak prace budowlane rozpo-
częto jednocześnie na wszystkich trzech. Pierwszy etap miał połączyd Jelenią Górę z 
Siedlęcinem i ze względu na dogodne warunki terenowe został zakooczony najszyb-
ciej. Dalej już nie było tak łatwo. Aby pociąg dojechał do Wlenia trzeba było wyko-
nad przeprawę nad wodą i trzy tunele. Ponieważ w tym samym czasie zapadła de-
cyzja o budowie zapory w Pilchowicach postanowiono wykorzystad nowe połącze-
nie kolejowe przy dostawach budulca potrzebnego w olbrzymich ilościach. Na pew-
no przyczyniło się to do przyspieszenia prac budowlanych na tamie, a i pewnie było 
taosze od tradycyjnego sposobu transportu. Gdy pierwszy pociąg z Jeleniej Góry 
wjechał do Wlenia witano go strzałami z armat. Burmistrz wygłosił przemówienie  i 
odbył się bankiet. Było to prawdziwe święto. Mieszkaocy cieszyli się z tego donio-
słego wydarzenia. Aby zobrazowad trud jaki trzeba było włożyd w budowę odcinka 
Jelenia Góra – Wleo wystarczy podad, że koszt tej inwestycji to 250 tysięcy marek. 
Natomiast koszt odcinka Lwówek Śląski – Wleo to tylko 125 tysięcy marek. Gdy 
ukooczono główne połączenie zaczęto budowad odgałęzienia do znajdujących się 
wzdłuż linii kolejowej zakładów np. tartaków. Przed I wojną światową podjęto pra-
ce elektryfikacyjne. Jednak  działania wojenne nie sprzyjały kontynuowaniu prac a 
późniejszy kryzys gospodarczy spowodował zarzucenie tego pomysłu. 
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W kolejnym referacie „Park Krajobrazowy Doliny Bobru” Małgorzata Piero-
żyoska, po zaprezentowaniu ustawowych założeo jakie przyświecały jego utworze-
niu, omówiła walory krajoznawcze tego obszaru. I dzięki takiemu ukierunkowaniu 
swojej wypowiedzi wzbudziła zainteresowanie słuchaczy, gdyż mimo iż wszyscy w 
zasadzie znamy te obiekty to jednak okazało się iż nie do kooca. Park utworzony w 
1989 roku zajmuje ponad 12 tysięcy ha a wraz z otuliną ponad 23 tysiące. Jest to 
bardzo duży obszar. Niestety ze względu na wdrażanie tu programu Natura 2000, 
większośd przedsiębiorców uznała ten teren za stracony dla inwestycji. Ale czy tak 
jest na pewno? Chyba nie. Jest wiele możliwości działao inwestycyjnych, oczywiście 
po spełnieniu narzuconych uwarunkowao. Bo ochrona przyrody nie może byd bez-
względną. Musi iśd niejako równolegle z normalnym życiem mieszkaoców tych te-
renów. Jednak z drugiej strony ochrona przyrodnicza i krajobrazowa tak dużego 
terenu powoduje zwiększone zainteresowanie nim przez turystów oraz osoby szu-
kające miejsca do ciekawego spędzenia soboty i niedzieli. Coraz więcej bowiem 
ludzi po tygodniu pracy wyjeżdża z rodzinami by zobaczyd coś nowego. Dlatego 
Dolina Bobru to miejsce wymarzone dla takich ludzi. Mamy tutaj piękne przełomy: 
Wrzeszczyoski i Borowego Jaru. Ten drugi odwiedzają tysiące ludzi, niestety pierw-
szy jeszcze nie posiada stosownej infrastruktury. Ale zmienia się to.  Mamy tutaj 
piaskowcowe formy skalne nazywane Szwajcarią Lwówecką. Są tutaj zapory, zbior-
niki przeciwpowodziowe i energetyczne. Jest wiele jazów, starych mostków. Z 
punktów widokowych rozpościerają się wspaniałe widoki. Najrozleglejszy ujrzymy z 
wieży zamkowej znajdującej się w rezerwacie Góra Zamkowa. Nie mniej ciekawy 
widok rozpościera się z miejsca zwanego Kapitaoskim Mostkiem. Niestety ze wzglę-
du na bardzo silną presję zmierzającą do podejmowania prac wycinkowych zarząd 
Parku musi bronid rosnących tu drzew. Przecież las to dom dla zwierząt. To miejsce 
gdzie one przychodzą na świat i żyją, ciesząc nas swoim widokiem. Nie można za-
tem dopuszczad do bezmyślnego niszczenia tego domu. Zwłaszcza gdy nie ma takiej 
potrzeby. Na terenie Parku znajduje się wiele zabytkowych budowli. Niestety prze-
ważnie są one w stanie agonalnym. Zaś nakłady finansowe potrzebne do ich rato-
wania są tak ogromne, że wydaje się byd niemożliwym ich pozyskanie. Dobrze za-
tem, że od czasu do czasu pojawiają się prywatni inwestorzy zainteresowani rato-
waniem pojedynczych obiektów. Jest więc szansa, że wszystkie te działania razem 
pozwolą na przetrwanie tych wartości dla następnych pokoleo by i one mogły cie-
szyd się ich widokiem. 
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Widok na Wleo z wieży zamkowej. Foto: Krzysztof Tęcza 

Krzysztof Marecki zaprezentował „Zmiany w krajobrazie naturalnym Ziemi 
Lwóweckiej”. Ponieważ ukazał nam zmiany zachodzące na wybranych obiektach w 
okolicy, wszyscy znając te obiekty, widzieli od razu różnice. Ale najpierw, i słusznie, 
powiedział, że krajobraz dzielimy na naturalny i pierwotny. Pierwotny to taki, któ-
rego poszczególne elementy nie zostały naruszone w żaden sposób przez człowie-
ka. Krajobraz naturalny to taki, w którym istnieją oznaki działalności człowieka ale 
nie naruszają one jego głównych elementów.  Jak widad podstawową różnicą jest 
tutaj człowiek a raczej jego działania, będące często działaniami szkodliwymi. 
Oczywiście nie zawsze. Czasami trudno jednoznacznie stwierdzid jakie działania 
człowieka są szkodliwe a jakie nie. Jeszcze trudniej stwierdzid czy te działania są 
szkodliwe w momencie  ich przeprowadzenia np. ze względu na rozwój cywilizacyj-
ny. Bo czy budowa nowej linii kolejowej jest szkodliwa. Czy nie jest tak, że z jednej 
strony narusza ona równowagę w przyrodzie, a z drugiej strony ułatwia nam 
wszystkim życie. Jednak po pewnym czasie ingerencja ta wtapia się w krajobraz i 
następne pokolenia spojrzą na nią już inaczej. Faktem jest, że krajobraz  najpilniej 
kształtuje przyroda. Czyni to bez przerwy, przez całą dobę. I czyni to niezależnie od 
nas. Widad to na przykładzie opuszczonych budynków stacji kolejowej Skorzenice. 
Widad to na przykładzie zarastających ruin zamków i pałaców, starych budynków i 
budowli. Przyroda zawsze poradzi sobie z każdą ingerencją człowieka, byle by miała 
odpowiednią ilośd czasu. Czyli wynika z tego, że pierwszym czynnikiem kształtują-
cym krajobraz jest przyroda. Drugim woda, która płynąc rzeźbi brzegi koryta powo-
lutku ale nieustannie. Czasami podczas powodzi czyni to gwałtownie i skutki takie-
go szybkiego jej przejścia są często tragiczne. Wtedy to zachodzą największe zmiany 
w ukształtowaniu terenu. Trzecim czynnikiem kształtującym krajobraz są ruchy 
masowe, np. osunięcia ziemi. Ostatnio kilka razy miały miejsce takie zdarzenia w 
naszym kraju. Przesiąknięta skarpa gdy już nie jest w stanie przyjąd więcej wody 
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rusza przed siebie. Bieda wtedy wszystkiemu i wszystkim, którzy staną na drodze 
takiemu żywiołowi. Jest on, jak na razie, niemożliwy do opanowania. Kolejnym 
czynnikiem, powodującym największe zmiany w krajobrazie, jest bez wątpienia 
czynnik ludzki. Aby jednak nie byd pesymistą Krzysztof Marecki podał przykłady 
zmian wynikłych wskutek ingerencji człowieka, które natura sama po pewnym cza-
sie zniwelowała. Na jednym z przedstawionych zdjęd widad gołe wzgórza nad mia-
stem, zupełnie pozbawione drzew. Na kolejnym zdjęciu wykonanym kilkadziesiąt lat 
później, wszędzie widad lasy. Natura poradziła sobie sama. Bo jak się okazuje pod-
stawowym problemem nie jest to co człowiek uczynił ale to, że w ogóle podjął nie-
pożądane działania. Gdy zaprzestanie takich działao, natura sama przywróci krajo-
braz do pewnego standardu. Widad to doskonale na przykładzie opuszczonych pól. 
Po zaprzestaniu ich uprawiania powoli zaczynają one zarastad, najpierw chwastami 
i trawą, później krzakami i wreszcie drzewami. Największe zmiany są spowodowane 
wydobywaniem surowców skalnych i mineralnych. Działania podejmowane w ta-
kich wypadkach są niezwykle agresywne. Powodują one okaleczanie ziemi nieraz na 
wielkich obszarach. Zmiany te nie są  pozytywne ale są zmianami koniecznymi. Wy-
nikają bowiem z zaspokajania potrzeb życia obecnego społeczeostwa. Surowce 
wydobywane tutaj są potrzebne praktycznie do wszystkiego. Właściwie to nie wia-
domo co jest groźniejsze dla krajobrazu. Czy ta okaleczona ziemia, czy usypywane 
obok hałdy zbędnego nadkładu. Często po zakooczeniu prac wydobywczych teren 
pozostawiany jest sam sobie. Wtedy, tak jak już było wspomniane wcześniej, wkra-
czają do akcji siły natury. Powolutku roślinnośd zarasta teren. Potrzeba na to jednak 
wielu, wielu lat. Możemy to zauważyd na zdjęciach wykonanych pomiędzy Bielanką 
a Lwówkiem Śląskim, gdzie wydobywano kiedyś złoto. Spotykamy także zmiany 
powodowane nielegalnymi poszukiwaniami np. na polach agatowych. Nikt tam nie 
martwi się by przywrócid teren do stanu pierwotnego. Są też zmiany codzienne np. 
w żwirowni w Rakowicach. Następują one niemal każdego dnia. Jednego dnia wi-
dzimy zieleo, drugiego wykopaną jamę, trzeciego wszystko zalane wodą. Jest to 
wynik zarówno pracy człowieka jak i działao przyrody. Zmiany w krajobrazie powo-
dowane są także przez różnego rodzaju kataklizmy: pożary, silne wiatry. Ale także 
podczas budowy wałów powodziowych, linii energetycznych, szlaków komunika-
cyjnych  i niestety poprzez wywożenie przez ludzi wszelkiego rodzaju śmieci do 
lasu. Bo na pewno stara wersalka czy lodówka w środku lasu nie jest czymś pozy-
tywnym. Niestety w tym wypadku natura na zniwelowanie skutków takiego niefra-
sobliwego postępowania nieodpowiedzialnych jednostek potrzebuje wielu set jeśli 
nie kilku tysięcy lat. I tutaj musi ingerowad ponownie człowiek. Tylko, że tym razem, 
musi to byd działanie przemyślane, dobrze zorganizowane i wykonane poprawnie, 
tak by nie poczynid jeszcze większych szkód w krajobrazie. Niestety w przeciwieo-
stwie do pierwszego działania (wyrzucanie śmieci do lasu) to drugie jest niezwykle 
kosztowne. Szkoda tylko, że koszty te ponosimy my wszyscy a nie ci, którzy powinni 
je ponieśd. 
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                Wleo pomnik Gołębiarki. Foto: Krzysztof Tęcza 

Grzegorz Jaworski biorący udział w badaniach na zamku Lenno przedstawił 
nam wyniki tych prac. Tytuł jego wystąpienia „Prace archeologiczne na zamku Len-
no” mówi w zasadzie wszystko. Jednak to co nam zaprezentował było niezwykle 
ciekawe i trzeba przyznad, iż wyniki przeprowadzonych badao bardzo zmieniły to co 
do tej pory było wiadomo o zamku. Okazuje się iż warownia wleoska to najstarsze 
potwierdzone tego typu założenie murowane. Jak się jednak dobrze przyjrzed dzie-
jom zamku nie ma co się temu dziwid. Przecież był on siedzibą książęcą. Przebywała 
tu święta Jadwiga. Siłą rzeczy musiał spełniad jakieś wymogi komfortu takich osobi-
stości. W miarę zatem czasu ciągle coś tu przebudowywano i rozbudowywano. 
Zmiany te nie ustały nawet w czasach późniejszych, kiedy to obiekt przechodził w 
coraz to nowe ręce. W roku 1646 zamek wysadzono w powietrze, a w wieku XIX 
przekształcono w romantyczna ruinę. Pierwsze badania archeologiczne pod koniec 
XX wieku nie przyniosły żadnych rewolucyjnych odkryd. Kolejne prowadzone już w 
XXI wieku zaskoczyły nawet archeologów. Mieli oni jednak już nowe środki do pro-
wadzenia badao. Odkrycia dokonane wtedy pozwoliły właśnie na cofnięcie w czasie 
całego założenia obronnego. Umiejscowiono w terenie poszczególne obiekty zam-
kowe i udokumentowano kolejne fazy ich przekształceo. Od formy drewnianej do 
murowanej. Dzięki zawaleniu się muru zamkowego powstała możliwośd zbadania 
warstw z jakich składa się wzgórze. Były to bardzo niebezpieczne prace a i trzeba je 
było przeprowadzid w miarę szybko. Pozwoliły one jednak na bardzo gruntowne 
badania. Pozyskano wtedy ceramikę datowaną nawet na II połowę X wieku! Zbada-
no odkryty tzw. suchy mur. Znaleziono także bardzo ciekawą w kształcie, bo trój-
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kątną, kłódkę.  Najcenniejszym jednak znaleziskiem okazał się byd medalion okulty-
styczny. Ponieważ pan Grzegorz Jaworski przygotował wystawę, mogliśmy zobaczyd 
na własne oczy to wyjątkowe znalezisko. Medalion z jednej strony ozdobiono klep-
sydrą i czaszką mającymi symbolizowad kruchośd życia ludzkiego. Z drugiej strony 
umieszczono kwadrat magiczny złożony z dziewięciu kwadratów oraz cyfr, których 
suma w każdą z możliwych stron to piętnaście. Takie kwadraty matematyczne zna-
ne są z ich powiązao z symbolami astrologicznymi i magicznymi. Ten znaleziony na 
zamku Lenno jest jednak wyjątkowy. Odbiega on znacznie od badanych do tej pory. 
Chodzi o umieszczone na nim symbole. Znaleziono tu także renesansowe kafle pie-
cowe, jednostronny denar i wiele innych cennych detali, może niezbyt ciekawych 
dla zwykłego zjadacza chleba, ale na pewno bardzo ważnych dla archeologów. 
Dzięki prowadzonym pracom w czterech wykopach udowodniono wiele ciekawych 
tez pozwalających na konkretne datowania oraz stwierdzenie do czego służyły dane 
obiekty. 

Paweł Idzik, mieszkaniec Wlenia, omówił „Znikające budownictwo szachul-
cowe”. Przedstawił wszystkim na czym polega takie budownictwo i jak je odróżnid. 
Ukazał jak była to oszczędna konstrukcja, a zarazem jak wielkie posiadała walory 
ozdobne. Najważniejsze jednak to zaprezentowanie przez niego zdjęd konkretnych 
obiektów z okolic Wlenia. Dzięki temu słuchający łatwiej mogli zrozumied kryteria 
jakim podlegają te obiekty w podziale na ich zanikanie. Bo to, że znikają one z na-
szego krajobrazu jest pewnikiem. Niestety wpływ na to ma przede wszystkim mała 
trwałośd materiałów, z których zostały wykonane. Jedyna mocna strona tych bu-
dowli to właśnie konstrukcja drewniana. Niemniej i ona nie jest wieczna. Natomiast 
wypełniacze to często glina, słoma, czy w późniejszym okresie cegła (pruski mur). 
Nic zatem dziwnego iż obiekty te znikają z naszego krajobrazu w wyniku pożarów, 
dewastacji czy po prostu zaniedbao ze strony samych użytkowników. W chwili 
obecnej najwięcej takich obiektów znika z krajobrazu poprzez zmiany polegające na 
ocieplaniu budynków styropianem lub wełną mineralną. Po takim zabiegu mało kto 
pomyśli, że ma przed sobą  zabudowania szachulcowe. Również budowa nowych 
domów  wpływa na znikanie tych obiektów. Często nowy budynek zasłania stary. 
Czynione jest to świadomie, właśnie po to by zasłonid „brzydactwo”,  lub nieświa-
domie. Często mają na to wpływ rozmiary posiadanej działki  i przepisy budowlane, 
których trzeba przestrzegad. Niemniej w ostatnich latach zaświecił promyk nadziei  
dla tych ciekawych budowli. Coraz więcej spotyka się nowych obiektów, budowa-
nych niejako na wzór szachulcowych, które przypominają one tylko zewnętrznie. W 
środku są to już zupełnie nowoczesne domy z nowymi technologiami i wznoszone z 
nowoczesnych materiałów. Nie jest to może to samo ale ważne, że spełnia swój 
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Ostatni wystąpił Krzysztof Tęcza z prezentacją „Zmiany w krajobrazie miasta 
Wleo”. Ukazał on  zmiany jakie dokonują się na naszych oczach w otaczającym nas 
krajobrazie. Są to zarówno zmiany małe i duże, jak i ważne czy nieistotne. Są to 
również zmiany o charakterze pozytywnym jak i negatywnym. Tych negatywnych, 
na szczęście jest zdecydowanie mniej, jednak nieraz jedna taka zmiana niweluje 
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kilka zmian pozytywnych. We Wleniu trudno nie zauważyd starych, nieremontowa-
nych budynków. Ale to dotyczy prawie każdego miasta. Niebezpieczną zmianą jest 
podcięcie skarpy za obiektem zwanym Leśnym Dworem. Może to doprowadzid do 
tragedii. Niezbyt estetycznymi są także zmiany przy budynku ratusza polegające na 
umieszczeniu małych elementów, nieraz niezbędnych mieszkaocom, przeważnie 
jednak szpecącymi lub zaśmiecającymi krajobraz. Bo na głównym placu w mieście 
na pewno uroku nie dodają tablice, budki telefoniczne, bankomaty czy przewoźne 
(z nazwy) punkty gastronomiczne. A przecież to wszystko można by tak umieścid by 
nie rzucało się w oczy. Jedynym ciekawym akcentem jest tutaj pomnik Gołębiarki, 
znaku rozpoznawczego Wlenia. Są tu jednak miejsca, w których mimo zachodzą-
cych zmian widad czynione starania o jego estetykę. Np. okolice rozbudowywanego 
obiektu OSP. Jednak największe zauważalne zmiany pozytywne we Wleniu mają 
miejsce w najcenniejszych dla wizerunku miasta obiektach. Są to pałac Lenno, za-
kupiony i przywracany do świetności przez pana Luka Vanhauwaerta, czy pałac 
książęcy przeznaczony swojego czasu do wyburzenia. Obecny jego właściciel nie 
dośd, że uratował obiekt od zagłady to prowadzi prace remontowe z niezwykłą 
starannością, nawet jeśli chodzi o drobne detale. Z pewnością kiedyś będzie to 
chluba Wlenia. Bardzo znacznie zmienił się też budynek dawnego sanatorium kole-
jowego. Został on zwrócony  prawowitym właścicielkom, które dokonały jego grun-
townej modernizacji. Oczywiście istotne zmiany w wyglądzie zaszły na zamku Len-
no. Było to spowodowane osunięciem się muru zamkowego. To niezwykłe wyda-
rzenie, będące bez wątpienia zmianą negatywną, wywołało cały szereg zmian pozy-
tywnych dla tego miejsca. I o paradoksie, gdyby nie katastrofa budowlana pewnie 
nikt by nie przejmował się losem zamku. A tak, po nagłośnieniu sprawy, zdobyto 
stosowne środki i przystąpiono do prac naprawczych połączonych z badaniami ar-
cheologicznymi oraz odnową niemalże całego wzgórza zamkowego. W swojej pre-
zentacji Krzysztof Tęcza uwypuklił wszystkim iż zmiany zachodzące wokół nas są 
nierozłącznie związane z naszym życiem doczesnym. Wynikają one ze stylu prowa-
dzonego obecnie  życia, z rozwoju infrastruktury, z rozwoju techniki, czy wreszcie z 
bardziej konsumpcyjnego sposobu naszego życia (niestety). Zmiany takie dosięgły 
nawet kwestii upamiętniania naszych bliskich, czy wybitnych postaci, które powin-
niśmy naśladowad. Widad to przy porównywaniu pomników czy płyt nagrobnych. 
Niemniej zmiany jako takie zawsze będą zachodziły zarówno w naszym życiu jak i w 
otaczającym nas krajobrazie. My możemy jedynie baczyd by zmiany te były zmia-
nami pozytywnymi i były zmianami akceptowanymi przez wszystkich. 

Podsumowując wystąpienia należy stwierdzi, że jedne podejmowały kwe-
stie istotne w życiu danej społeczności, drugie  omawiały drobne elementy mające 
wpływ na to życie. Niemniej ważnym jest sam fakt zauważania przedstawianych 
zmian. Bo to między innymi od tego czy je dostrzeżemy, a właściwie bardziej od 
tego czy będziemy się starali mied jakiś pozytywny wpływ na te zmiany, zależy nie 
tylko dalszy rozwój danej miejscowości. Zależy od tego również, czego sobie często 
nie uświadamiamy, byt i życie następnych pokoleo. Dla nas może mied to wpływ na 
życie naszych dzieci. Na to czy zostaną one tutaj, czy wyjadą w świat. Na to czy bę-
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dą one czuły, że zostając tutaj i próbując coś zmieniad w swoim życiu doprowadzid 
mogą do zmian na lepsze w małym organizmie miejskim jakim dzisiaj jest Wleo. 
Dzięki podejmowaniu prac na rzecz turystyki, może to się szybko zmienid. Gdy za-
czną przybywad tu ciekawscy wszystko może zacząd rozkwitad. Trzeba zatem tylko 
chcied. 
                                                                                                                                                           
 

Krzysztof Tęcza 

Rozmyślania na Sokoliku 
  

Nie wiem czym to jest spowodowane, ale czasami nachodzi człowieka jakaś 
tęsknota. Czuje się wówczas nieodpartą chęd wyjścia z domu. Wyjścia w góry. Wyj-
ścia na wycieczkę. Nosi wtedy człowiekiem niemiłosiernie. No i w koocowym efek-
cie doprowadza do tego, że rzuca się wszystko i idzie. W takim momencie nawet nie 
myśli się gdzie i dokąd. Po prostu idzie się przed siebie. A gdzie nas opatrznośd za-
prowadzi to się okaże.  

Ostatnio, gdy dopadł mnie taki stan ducha, akurat nie miałem żadnych 
ważnych powodów, które mogłyby mnie zatrzymad w domu. Wsiadłem więc w 
samochód i pojechałem przed siebie, w stronę gór. Pogoda była znośna, więc nic 
nie stało na przeszkodzie by powędrowad dalej pieszo, w stronę lasu. Tak się złoży-
ło, że dotarłem w Góry Sokole, jedne z ładniejszych miejsc w okolicy Jeleniej Góry. 
Wkrótce doczłapałem do „Szwajcarki”.  Coś tam przekąsiłem, pogadałem z nową 
ajentką, posiedziałem chwilę na ławeczce pod wielką lipa i poszedłem ścieżką koło  
bazy namiotowej w stronę jaskini. Myślałem, że będzie przyjemnie ale okazało się 
niestety,  jak to często ostatnio bywa, przybyli tu przede mną ludzie pozostawili po 
sobie jeden wielki śmietnik. Nie zabawiłem zatem długo w tym miejscu i przenio-
słem się na Husyckie Skały. W sumie to ładny punkt widokowy. Są tutaj resztki 
dawnych ławeczek i napisów jakie były na skałach. Popatrzyłem  na okolice i pomy-
ślałem: dam sobie  w kośd. Wdrapię się na Krzyżną Górę. A co mi tam. Spojrzałem 
przed siebie. Na sam widok stromizny na ścieżce ścisnęło mnie w dołku. Ale cóż, jak 
się chce zobaczyd Sokoli zamek trzeba drapad się pod górę. Nie ma rady. Po chwili 
teren wyrównał się i gdy myślałem, że dałem radę, zobaczyłem schody wykute w 
skałach. No tak, jeszcze mi tego brakowało. Wdrapałem się jednak po nich i staną-
łem na szczycie, przy krzyżu, trzymając się barierki. Warto było włożyd trochę wysił-
ku aby zobaczyd tą panoramę. Tylko dlaczego nie można dotrzed tutaj w jakiś wy-
godniejszy sposób. Przecież nie jest to jeszcze teren chroniony. Mógłby ktoś pomy-
śled o jakimś wyciągu. Po chwili ruszyłem zobaczyd  co pozostało z dawnego zamku, 
bo słyszałem, że niewiele. Faktycznie niewiele, raptem kilka murków, które nieko-
niecznie wziąłbym za resztki budowli, gdybym nie wiedział o niej. No cóż tak to 
bywa.  

Poszedłem sobie dalej  spokojnie, bo gdzie mi się niby miało spieszyd. Zaraz 
znalazłem się na Sokoliku, a raczej przy prowadzących na niego schodkach. Kiedyś 
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ludzie mieli wyobraźnię. Trzeba to przyznad. Dzisiaj na pewno nikt nie wpadłby na 
taki szataoski pomysł by zamontowad tu kręcone schodki. Po pierwsze to do tego 
trzeba mied trochę wyobraźni. Po drugie trzeba mied samozaparcie by nie zniechę-
cid się w połowie pracy. A po trzecie wreszcie, i to najważniejsze, trzeba dyspono-
wad stosownymi środkami. Jestem pewien, że  w dniu dzisiejszym zaraz usłyszeliby-
śmy, że to kosztuje, a można przecież wydad te pieniądze w inny sposób. Usłyszeli-
byśmy także iż taki pomysł to szaleostwo i w ogóle, że jest to nierealne, bo to zwy-
kła  dewastacja terenu. Całe szczęście – żyjący tu dawniej ludzie, nie tylko iż byli 
bogaci, to czasami porywczy czy romantyczni. Bo zarazem jeden jak i drugi stan 
ducha powodował u nich podejmowanie decyzji nie koniecznie mądrych i rozsąd-
nych. Dlatego Bogu należy dziękowad, że tacy ludzie byli i że czasami  robili cos nie-
normalnego. Dotarłem tutaj dosyd późno więc nie było już ludzi. Mogłem zatem 
spokojnie, bez pośpiechu, wdrapad się na samą gorę. Wywołało to mój cięższy od-
dech i szybsze bicie serca, ale co tam. Jakoś to przeżyję. Widoki z Sokolika są niesa-
mowite. Przede wszystkim ta panorama gór dookoła (dosłownie). Oczywiście widad 
Snieżkę i cale Karkonosze. Ale też Góry Izerskie, Kaczawskie i Rudawy Janowickie. A 
na horyzoncie, za pierwszym łaocuchem górskim, wyłania się kolejny, już nieco 
zamglony.  Widad jak latają szybowce. I ta wstęga krętej rzeki. To Bóbr wijący się 
wśród pól, lasów i domów. Ale zobaczymy  też tafle jezior i stawów. Jestem tak 
wysoko nad solidnym gruntem, że aż odnoszę wrażenie, zwłaszcza patrząc na te 
szybowce, iż wszystko zaczyna wirowad. Czuję tą przestrzeo. Aż muszę przysiąśd na 
ławeczce by trochę się uspokoid. I mimo tej wysokości , tej odległości, słyszę do-
chodzące od strony Trzcioska rżenie koni. Po chwili wypatrywania zauważam je. To 
klacz ze źrebakiem. To właśnie on jest taki hałaśliwy.  

Słooce grzeje. Wiatru prawie nie ma. Jest cudownie. Siadłem sobie zatem 
na ławeczce. Początkowo było trochę nieswojo, bo to i wysokośd i przepaśd za ple-
cami, a właściwie z każdej strony. Ale jak odpocząłem, popatrzyłem na panoramy, 
jak słoneczko mnie przygrzało, to nagle coś mnie w dołku ścisnęło. Bo patrząc na te 
góry, na ich niektóre fragmenty, przed oczami stanęły mi obrazy z dawnych lat, 
kiedy to wędrowałem niemalże przez cały czas. Naszły mnie czarne myśli. Bo prze-
cież od jakiegoś czasu już nie wędruję tak intensywnie. Bo to najpierw założyłem 
rodzinę, trzeba było zarobid na dom, trzeba było wychowad dzieci itp. Trochę to 
trwało. Ba trwało to na tyle długo, że człowiek zatracił już to coś co go ciągnęło w 
góry. To coś co nie pozwalało mu usiedzied w domu, na miejscu.  A i różne choroby 
zaczynają go trapid. A i powoli ale wciąż zaczyna czud jak się starzeje. Głównie 
oczywiście fizycznie, ale i nastawienie psychiczne także zaczyna się zmieniad. I gdy 
tak wygrzewałem się w ciepłych promieniach słoneczka, gdy nikt mi nie przeszka-
dzał, naszła mnie pewna straszna myśl, a zarazem pytanie: Czy to już jest koniec 
moich wędrówek po ukochanych górach. Czy to już jest koniec poznawania, koniec 
zwalczania przeciwności jakie w nich zastaję. Czy to już jest koniec mojego tury-
stycznego życia?! 

 Bo jak tak  to już niedługo pozostanie mi tylko wyglądanie przez okno. A 
nie wiem czy tego właśnie bym chciał. Będzie to przecież gorsze niż śmierd. Ta fi-
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zyczna. No mógłbym co prawda rzucid wszystko w diabły, założyd  buty, plecak i 
wyruszyd w góry na niekooczącą się wędrówkę. Kiedyś poznałem kilku takich ludzi, 
którzy wyszli z domu kilkanaście lat wcześniej, poszli w góry i chodzą po nich do 
dnia dzisiejszego. O przepraszam, chodzili, bo gdy ich poznałem miałem siedemna-
ście lat a oni byli dobrze po pięddziesiątce. Wiec pewnie już nie chodzą. Nie wiem 
tylko czy mieli do czego wracad ani jak ich przyjęto po tak długiej nieobecności. Czy 
w ogóle ich przyjęto. Muszę przyznad, że nieraz korciła mnie taka myśl ale ponieważ 
wydaje mi się, że jestem człowiekiem odpowiedzialnym, nie mógłbym zostawid 
żony samej. Co prawda dzieci już się usamodzielniły. Jednak moja żona przeżyła ze 
mną nie tylko całe życie ale razem jako młodzi zaczynaliśmy życie turystyczne. Ra-
zem chodziliśmy po górach i to wcale nie od święta. Spędzaliśmy w górach rocznie 
po kilkadziesiąt dni, początkowo nawet trzysta. Wiem, że wychodząc teraz z domu 
na tą swoją ostatnią długą wycieczkę (bo tak to trzeba by nazwad) skrzywdziłbym 
moją towarzyszkę w życiu, tym doczesnym. Skrzywdziłbym niesamowicie. Bo może 
ona też by tak chciała, tylko ze względów zdrowotnych nie może. A poza tym to 
właśnie ona oddała mi całe swoje młodzieocze życie. I myślę, a właściwie jestem 
pewny, że nie mogę jej tego uczynid. Poza tym jest miłością mojego życia i nie 
wstydzę się tego powiedzied, że wciąż się kochamy. A ukochanej osobie, osobie 
najważniejszej dla mnie na tym świecie, nie mógłbym zrobid czegoś takiego. Więc 
cóż mi pozostało?  

Wydawało mi się iż nie znajdę odpowiedzi na takie pytanie. Jednak po chwi-
li mnie olśniło. Przypomniałem sobie co jakiś czas temu proponowała mi żona. 
Wtedy nie dotarło to do mnie. Jednak teraz wydaje mi się to wspaniałym rozwiąza-
niem. Otóż powiedziała ona tak: Kochanie, pozbądźmy się wszystkiego co nas trzy-
ma w mieście. Sprzedajmy wszystko co się da sprzedad, resztę rozdajmy i zbudujmy 
sobie mały domek w lesie, na polanie, tak by góry było widad z okna. By po wyjściu 
na podwórko było je czud. Może wtedy, gdy zestarzejemy się już całkiem, nie będzie 
nam tak smutno. Może zawita czasami w nas iskra radości i ujrzymy jeszcze piękno 
otaczającego nas świata. 

Wtedy puściłem to mimo uszu, jednak teraz wydaje mi się to wspaniałym 
pomysłem. Uśmiechnąłem się zatem i spojrzałem na zachodzące właśnie słoneczko. 
Będąc tutaj, na Sokoliku, poczułem jak wraca mi chęd do życia. Uświadomiłem so-
bie, że mogę jeszcze przeżyd niejedną wyprawę w góry. Góry będące przez jakiś 
czas sensem mojego życia. Muszę jednak wziąd poprawkę, iż same góry to coś pięk-
nego, tajemniczego; coś co wyzwala w nas niezwykłe emocje. Jednak najważniejsza 
w życiu jest kochana osoba i nie można jej poświęcid dla gór. Można jednak spró-
bowad z tą osobą ułożyd sobie życie tak by oboje mogli u kresu swoich dni powie-
dzied: góry to nasza pasja, góry to nasza wspólna miłośd, góry to nasza radośd w 
trudnych chwilach.  

Pomyślałem sobie zatem, że warto słuchad tego co mówi żona i postanowi-
łem tak właśnie zrobid. Mam takie piękne miejsce,  niedaleko od miasta, ale za to 
położone w samym sercu gór. Są tam przepiękne widoki. Wychodząc z domu od 
razu będziemy czuli góry. No i ludzie tam mieszkający są życzliwi, pełni pasji, w do-
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brym tego słowa znaczeniu. Pomyślałem sobie jakiż byłem głupi, że już dawno tak 
nie uczyniłem. Bo przecież będzie mi się to podobało. Zacznę więcej przebywad na 
powietrzu, specjalnie nie oddalając się od domu. Czyli znowu poczuję radośd życia. 
Może wtedy częściej będę się uśmiechał. I może moja żona, trapiona ostatnio cho-
robami, także zacznie dostrzegad dobre strony życia i znowu zawita na jej twarzy 
uśmiech. Uśmiech, na którego widok serce się raduje. 

Jak to dobrze, że wybrałem się dzisiaj na wycieczkę. Jak dobrze, że mimo 
pięknej pogody nie było turystów. Mogłem sobie spokojnie zastanowid się nad dal-
szym moim życiem. Mogłem stwierdzid to co od dawna wiem doskonale, że jednak 
góry są dobre na wszystko. To w górach można przeżyd  najszczęśliwsze chwile, to 
tutaj można spotkad miłośd swojego życia, to tutaj można radowad się i smucid. To 
wreszcie tutaj można przeżyd swoje dni. Wszędzie poza górami będzie to takie … 
płaskie. 

 

Teresa Kałuża – wspomnienie 
W kwietniu 2011 r. tuż przed świętami Wielkanocnymi odeszła od nas na 

wieczną wędrówkę nasza przyjaciółka Teresa Kałuża – Instruktor Krajoznawstwa 
Polski PTTK.  

W każdy wtorek do 1993 r. można Ją było spotkad w Regionalnej Pracowni 
Krajoznawczej w Warszawie, gdzie wraz z mężem służyła dobrą radą i swoją 
ogromną wiedzą, a przede wszystkim weryfikowała odznaki regionalne, do zdoby-
wania których potrafiła zachęcid wielu turystów. 

Pracą społeczną służyła Stołecznemu Oddziałowi Wojskowemu PTTK od 
1991 r. Działała w oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej przechodząc z nami 
wiele tras i szlaków w Polsce. Była też (od 1995 r.) sekretarzem RKIK oraz 
przewodniczącą oddziałowej Komisji Krajoznawczej. Bardzo aktywnie 
uczestniczyła w pracach Komisji Ochrony Przyrody. 

Prywatnie Terenia była niezwykle ciepłą i skromną osobą. Swoją życzliwo-
ścią obdarzała wszystkich wokół siebie, a Jej 
ogromna wiedza krajoznawcza, którą bardzo 
chętnie się dzieliła, pomagała turystom nie 
tylko z naszego oddziału.  

Wierzymy, że w Twojej wiecznej wę-
drówce nie zabraknie nowych zadao, które 
zawsze chętnie podejmowałaś.  

Tereniu – będzie nam Ciebie brakowało. 
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                                                                                                 Przyjaciele – turyści  

                                                                                                 ze środowiska warszawskiego 

 

                                                                                                                                                

Krzysztof Tęcza 

Andrzej Scheer  
  

Dnia 16 maja 2011 roku mija rok od przedwczesnej śmierci Andrzeja Sche-
era. Przypominam o tym nie dlatego, że tak wypada, ale dlatego, że był on wybit-
nym krajoznawcą. Do tego, jako mieszkaniec Świdnicy, swoimi działaniami przyczy-
niał się do popularyzacji Dolnego Śląska. Udawało mu się to znakomicie, a wbrew 
pozorom wcale nie jest to prosta sprawa. Niektórzy zaszufladkują Go jako regionali-
stę. Na pewno tak. Jednak nie do kooca. Swoimi posunięciami nie tylko że zaraził 
sporą grupę ludzi do tematyki związanej z dawnym prawem ale także przekonał ich 
do tego by brali czynny udział w poczynaniach mających na celu przybliżanie tej 
niszowej tematyki innym oraz by pomagali w ratowaniu tych niedużych obiektów 
jakimi są krzyże pokutne zwane również krzyżami pojednania. Andrzej założył  
Ogólnopolski Klub  Badaczy i Miłośników Krzyży Pokutnych i Rzeźb Przydrożnych 
znany jako Bractwo Krzyżowe. Dało to początek zainteresowania tymi niezauważa-
nymi do tej pory obiektami. Mimo, że są one niejednokrotnie przepiękne, ba mimo 
iż często ich twórcami byli wybitni rzeźbiarze, nie uważano ich za obiekty „poważ-
ne”. Bo dla uczonych nie były godne ich zainteresowania jako obiekty badao. Jed-
nak Andrzej dostrzegając ich piękno oraz zawartą w nich historię zajął się nimi na 
tyle poważnie, że setki ludzi postanowiło, nieraz na długie lata, ustawid swoje życie 
pod tym właśnie kątem. Przyjeżdżali oni na organizowane przez dwierd wieku Bie-
siady Pokutne, podczas których poznawali nowe tereny, nowe obiekty czy po pro-
stu dobrze się bawili. Bo przecież spotkania takie to nie tylko zwiedzanie. To także 
poza prelekcjami i wieczornymi prezentacjami, spotkania towarzyskie. To okazja by 
wymieniad swoje doświadczenia i rozmawiad o swoich pasjach. Przecież uczestnicy 
Biesiad to normalni ludzie, którzy nie zamykali się tylko w jednym temacie. Mieli 
także inne zainteresowania. Ponieważ przyjeżdżali oni z całej Polski a niejednokrot-
nie z krajów sąsiednich zawsze było o czym pogadad. 
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Andrzej Scheer. Zdjęcie ze zbiorów rodziny Andrzeja. 

Andrzej wymyślał wiele ciekawych form rozruszania towarzystwa. Chodby nadawa-
nie krzyży za ilośd przyjazdów na spotkania. Bardzo się to wszystkim spodobało, tym 
bardziej, że była to niesamowita pamiątka, wzbudzająca szczere zainteresowanie 
znajomych, a także ukazanie innym ilu wyrzeczeo trzeba było dokonad by zasłużyd 
sobie na nią. Ponieważ przez wiele lat, będąc członkiem Bractwa, jeździłem na Bie-
siady, wiem że spotkania te traktowane były jako spotkania rodzinne. Tak! Bractwo 
stało się jedną wielką rodziną. Co prawda niektórych mogły śmieszyd odzywki typu 
Bracie, Siostro, ale dla nas było to normalne i nikogo nie raziło. Wszyscy byliśmy 
równi. I było to bardzo miłe. Trwało to przez dwierd wieku czyli okres życia jednego 
pokolenia. Ostatnio przeglądałem zdjęcia z naszych spotkao i znalazłem takie, które 
ułożone obok siebie ukazywały jakie zmiany zaszły w naszym życiu. Otóż są to zdję-
cia zrobione przy tym samym krzyżu ale w odstępie 15–20 lat. Na pierwszym zdję-
ciu jesteśmy z naszymi kilku i kilkunastoletnimi pociechami. Na drugim zaś jesteśmy 
znowu my ale wydawałoby się z jakimiś obcymi młodymi ludźmi. A to przecież są 
nasze własne dzieci, tyle że starsze właśnie o tych kilkanaście lat. Tylko my się nie 
zmieniliśmy. Mało tego niektórzy z członków Bractwa po skooczeniu nauki dalej 
zajmowali się tymi kamiennymi obiektami.  Wynika z tego, że działalnośd prowa-
dzona przez Andrzeja zarówno skupiała liczne grono osób zainteresowanych tą 
tematyką ale także miała w wielu wypadkach wpływ na dalsze życie i postępowanie 
młodych ludzi wchodzących dopiero w dorosłe życie. Życie pełne podchodów i nie-
sprawiedliwości. Życie w którym ciągle musimy wybierad i iśd na kompromisy.  
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Pamiętam moje pierwsze spotkanie z Andrzejem. Było to jeszcze długo 
przed założeniem Bractwa. Przyjechał On wtedy do Jeleniej Góry by w Regionalnej 
Pracowni Krajoznawczej zaprezentowad prelekcje właśnie o krzyżach pokutnych. 
Przyszło wiele osób. Jednak nie to jest ważne. Podczas prezentacji wyraźnie wyczu-
wało się emocje. Andrzej nie potrafił ich ukryd. Widad było, że w miarę upływu cza-
su Andrzej zapominał o spokoju, o zachowaniu dystansu do tego co mówił. On po 
prostu żył  w  świecie który właśnie przedstawiał. Ja gdy to odczułem byłem pewny, 
że z takim człowiekiem warto podejmowad wspólne wyzwania. I dlatego gdy doszły 
do mnie wieści o propozycji założenia Bractwa nie wahałem się ani chwili. A że było 
to dobre posuniecie świadczy fakt frekwencji na I Biesiadzie Pokutnej w Świdnicy.  

W pracy Andrzeja czud było wielkie zaangażowanie. Niestety jego poświe-
cenie dla innych, bo tak to trzeba nazwad, przekładało się na poświęcanie rodziny. 
Bo gdy na początku było fajnie, dzieci były małe, chętnie jeździły na organizowane 
przez Tatę imprezy, to jednak w miarę dorastania zmieniało się to. Tak jak w każdej 
rodzinie. Dzieci zaczynały żyd swoim życiem i często stawały przed wyborem co jest 
ważniejsze . Niestety pasja, chodby największa i najpiękniejsza, jeśli nie możemy 
nad nią zapanowad, potrafi  zniszczyd nasze życie rodzinne. Ale gdy ktoś wsiąknie w 
to co robi często nie potrafi tego kontrolowad. Dobrze jest gdy ci dla których taki 
pasjonata robi to wszystko, doceniają to. Nie zawsze jednak tak jest. A szkoda. 

Andrzej, można powiedzied, poświecił całe swoje życie , w zasadzie jednej 
idei. Odkrywaniu, upublicznianiu i ratowaniu obiektów dawnego prawa. Zawsze 
jego nazwisko będzie się nam kojarzyd z tymi właśnie obiektami. A ponieważ miał 
On rodzinę chciałbym, szczególnie jego dzieciom, powiedzied: Aniu, Sebastianie: 
Nie martwcie się, że Wasz Tata już odszedł. Wiem że jest to przykre. Ale wiedzcie iż 
my wszyscy, my dla których  Andrzej oddał wiele lat swojego życia będziemy do 
kooca naszych dni pamiętali o tym co zrobił On dla nas. I będziemy wspominali Je-
go. A wiadomo , że osoba zmarła żyje tak długo jak długo się o niej pamięta. 

                                                                                                                                             

 Krzysztof Tęcza 

Inscenizacja historyczna "Marsz repatriantów 1945" 
  
  

Gdy ustały działania wojenne zaszła potrzeba szybkiego zagospodarowania 
ziem zachodnich. Początkowo kierowano tam osadników wojskowych, później tak-
że cywilnych. Przybywali oni z terenów wschodnich, które utraciliśmy w wyniku 
zmian granic naszego paostwa. Niestety na zmiany te nie mieliśmy wtedy praktycz-
nie żadnego wpływu. Ponieważ trzeba było zapewnid lokum setkom tysięcy ludzi, 
ówczesne władze postanowiły, w zamian za utracone przez nich mienie, nadad im 
opuszczone w skutek akcji wysiedleo ludności niemieckiej, gospodarstwa rolne. 
Ustalono klucz według którego określano wielkośd przekazywanej ziemi. Dzięki 
temu w ciągu kilku miesięcy w powiecie zgorzeleckim osiedliło się  kilkaset rodzin. 
W okresie późniejszym było to już kilka tysięcy rodzin. Prawie wszyscy przybywający 
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tutaj utracili w wyniku działao wojennych nie tylko mienie ale także członków swo-
ich rodzin. Otrzymawszy zatem jakieś lokum zaczynały organizowad swoje życie 
praktycznie od podstaw. Najważniejsze dla nich było to, że skooczyła się wojna. To 
że można było żyd bez obawy o życie swoje jak swoich bliskich.  

 

 
Zgorzelec - rejestracja przybyłych ze wschodu repatriantów. Foto: Krzysztof Tęcza 

We wrześniu 1945 roku otworzono pierwszą Publiczna Szkołę Powszechną. Wtedy 
oczywiście miasto nazywało się Zgorzelice. Ponieważ częśd miasta, położona za 
Nysą Łużycką, leżała już po niemieckiej stronie, granica paostwowa była wówczas 
pilnie strzeżona. Miało to wpływ na nerwową atmosferę. Niestety w tamtych cza-
sach nie było mowy o demokracji. Nie można było mówid co się chciało. Trzeba było 
dostosowad się do aktualnej rzeczywistości. Nie mniej, mimo poczucia tymczaso-
wości, ludzie po pewnym czasie zaczynali żyd tak jak żyje się w czasach pokoju.   

Nie będę tutaj próbował przedstawiad  tamtejszych realiów. Wielu z przyby-
łych wtedy ludzi żyje i doskonale pamięta co się wówczas działo. I tylko oni mają 
prawo mówid o swoich obawach jakie im towarzyszyły na nowym. Tylko oni, ci któ-
rzy to przeżyli, mogą mówid o strachu jaki towarzyszył im z początku, o niepewności 
swojej sytuacji, czy wreszcie o decyzjach jakie podejmowali by stworzyd swoim 
bliskim normalne życie. To oni przeżywszy okrucieostwa wojny, i tylko oni, wiedzą 
co to znaczy wojna. Pragnęli oni wtedy spokoju i normalnego życia, zwłaszcza dla 
swoich dzieci. Dla nich bowiem niejednokrotnie było już za późno.  

Dzisiaj, my żyjący tutaj, powinniśmy okazad szacunek dla nich za to, że od-
budowywali naszą Ojczyznę. Za to, że stworzyli zalążki normalnego życia. Za to w 
koocu, że wytrwali. Bez ich bowiem ciężkiej pracy i poświęcenia nie mielibyśmy 
tego wszystkiego.  

Dobrze zatem się stało, że w Muzeum Łużyckim w Zgorzelcu zorganizowano 
wystawę pt. „Na nowym wśród obcych”. Zgromadzone dokumenty obrazują nam 
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rzeczywistośd tamtych lat. Możemy dowiedzied się z nich jakie troski i kłopoty mieli 
przybywający tu ludzie. Jak organizowali oni sobie życie. Co ich tutaj czekało. Nie-
stety nowe życie nie było usłane różami, wręcz przeciwnie, było jedną wielką walką 
o przetrwanie. Warto zatem odwiedzid muzeum i zapoznad się ze zgromadzonymi 
dokumentami. 

Aby jednak zachęcid wszystkich do przyjścia tutaj zorganizowano w dniu 22 
maja 2011 roku  inscenizację historyczną, mającą pokazad, zwłaszcza młodszemu 
pokoleniu, jak wyglądało to wszystko. Ludzie ci byli w podróży długie tygodnie. Nie 
wiedzieli co ich czeka na nowym. Podczas podróży poznawali się wzajemnie. Cza-
sami nawiązywali nowe przyjaźnie. Często decydowali się iśd przez dalsze życie z 
dopiero co poznanymi osobami. Dlatego często osiedlali się obok siebie.  

Podczas inscenizacji, my którzy zdecydowaliśmy się wziąd udział w tym 
przedsięwzięciu, przebraliśmy się w stroje z tamtego okresu. Często jeszcze takie 
ubrania przechowują nasi rodzice. Chcieliśmy wzbudzid zainteresowanie mieszkao-
ców Zgorzelca. Wydaje nam się iż wzbudziliśmy także małą sensację. Reakcje na 
nasz widok były różne. Najczęściej po ich twarzach było widad zaskoczenie i zdzi-
wienie. Oby przeszło ono w ciekawośd. Nad całością imprezy czuwał pan Andrzej 
Świderski. Widad było iż wiedział o co chodzi. Wiedział co chce osiągnąd swoimi 
działaniami. Ja muszę podkreślid udział  w akcji młodzieży. Sam dla potrzeb marszu 
„otrzymałem” nowa rodzinę. Miałem dwie urocze córki. Widad było ich zaintereso-
wanie tym co staraliśmy się przedstawid. Dlatego podczas drogi opowiedziałem im 
historię mojego taty, który będąc właśnie w ich wieku, musiał wstąpid do party-
zantki. Był bowiem na tyle pomysłowy, że podpalił Niemcom dwa samochody. Nie 
miał zatem czego szukad w domu. Zwłaszcza, że gdyby domyślili się oni kto zrobił im 
takiego psikusa, wybiliby całą jego rodzinę. Zatem mając kilkanaście lat rozpoczął 
zupełnie dorosłe życie. Życie, które w każdej chwili mogło się zakooczyd. Później gdy 
władze ukraioskie wydały rozkaz definitywnego rozwiązania sprawy polskiej, musiał 
uciekad z Wołynia, gdzie dziadkowie mieli gospodarstwo. Udało mu się, mimo zła-
pania go i osadzenia w obozie, przeżyd i połączyd  z rodziną, która właśnie przybyła 
na nasze tzw. ziemie odzyskane. Udało mu się rozpocząd po wojnie normalne życie. 
Poznał dziewczynę, założył rodzinę i razem, już nie na wsi, a w mieście pracowali dla 
Ojczyzny. Bo początkowo trzeba było odgruzowywad wszystko. Robili to  chętnie 
mając nie tylko nadzieję na normalne życie dla swoich dzieci, ale robili to bo prze-
cież trzeba było odbudowad kraj ze zgliszczy. Później, gdy nastały czasy komuni-
styczne, niestety nie był już taki zgodny.  Miał przez to wiele kłopotów. Jednak prze-
trwał wszystko. I mimo, że był przecież, tak jak tysiące innych, normalnym człowie-
kiem, powinniśmy pamiętad o takich właśnie ludziach. Powinniśmy rozmawiad o 
nich, powinniśmy przypominad ich życie, bo często jest ono nie tylko sensacyjne ale 
ukazuje  tych ludzi w zupełnie innym świetle. Moje "córki" z zaciekawieniem wysłu-
chały opowieści o tacie. Kto wie może po powrocie do domu zapytają się rodziców 
o swoich dziadków, o to co robili oni w tamtych ciężkich czasach. Kto wie. 
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Paweł Idzik 

Zostad Instruktorem Krajoznawstwa. Moja historia. 

Na początek powiem, że od kiedy pamiętam to zawsze interesowałem się 
turystyką, jednak  w naszym Towarzystwie jestem od 2005 roku, a więc ani krótko 
ani długo.  

Dlaczego krajoznawstwo?  

Otóż ta dziedzina jest wyjątkowa. Gdy turystyka kwalifikowana daje jasne 
treści to krajoznawstwo budzi wiele wątpliwości, tajemniczości a zarazem wciąga 
swoją niepowtarzalną ciekawością do poznawania kraju. Dlatego zacytuję słowa 
Adama Czarnowskiego: „Każdy krajoznawca przechodzi drogę stopniowego dojrze-
wania”. Muszę  zgodzid się z tym bo sam taką drogą przechodzę.  

Na początku zaczyna się niewinnie od udziału w różnych imprezach tury-
stycznych, dzięki czemu poznajemy nowe miejsca, obiekty i nowych ludzi. Następ-
nie zaczynamy zdobywad odznaki turystyczne i nabieramy doświadczenia. Za każ-
dym razem towarzyszy nam krajoznawstwo, ale jeszcze nie jest ono dla nas do 
uchwycenia, chod idziemy w dobrym kierunku. Kiedy znajdziemy się na tej drodze, 
dobrze jak trafimy na „nauczyciela” czyli Instruktora Krajoznawstwa.  

Nauczyciel krajoznawstwa – Instruktor Krajoznawstwa 

Dlaczego to takie ważne, na swym szlaku spotkad Instruktora, zapyta ktoś? 
Młody turysta poszukuje, a „dobry” instruktor wyłapuje takiego turystę z tłumu 
prosto w swoją „sied”. Udzielając wskazówek pomaga mu wybrad właściwą drogę. 
W taki sposób rozpoczyna się proces dojrzewania kolejnego pasjonata pod okiem 
doświadczonego krajoznawcy. Tak też było ze mną. Postanowiłem zdobyd Odznakę 
Krajoznawczą Polski. Czytam regulamin, dowiaduję się jak i co czynid aby osiągnąd 
zamierzony cel. Nasuwało mi się wiele pytao. Dzięki pomocy kol. Tadeusza Sławio-
skiego, Instruktora Krajoznawstwa Regionu, dowiedziałem się jak pokonywad wę-
drówkę zdobywania mojej pierwszej Regionalnej Odznaki Krajoznawczej.  

 

Zlot Krajoznawczy 

Zdobywając odznakę zacząłem prowadzid działalnośd krajoznawczą i tak oto 
przygotowałem swój pierwszy Zlot Krajoznawczy. Na następnym zorganizowanym 
zlocie spotkałem kolejnego instruktora, ale tym razem był to Zasłużony Instruktor 
Krajoznawstwa. Powiem, że ów zlot miał charakter lokalny, jednak fakt pojawienia 
się takiej osobowości krajoznawczej wywarł na mnie olbrzymi wpływ. Dziś sam zasi-
lam szeregi instruktorów krajoznawstwa.  
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Paweł Idzik. Foto: Krzysztof Tęcza 

Mój nauczyciel Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa – Krzysztof Tęcza 

To właśnie Krzysiek pojawił się na II Zlocie Krajoznawczym i z jego postacią 
wiąże się dalsza częśd opowieści. Dlaczego nasze spotkanie wywarło na mnie taki 
wpływ? Bo właśnie Krzysiek znalazł czas dla mnie – młodego adepta krajoznaw-
stwa. Widząc mój zapał nie przegapił okazji do pozyskania nowego narybku krajo-
znawczego, jaki zauważył w mojej osobie. Było to dla mnie niezwykle ważne. 
Utwierdziło w przekonaniu, że droga, którą sobie właśnie obrałem, jest prawidłowa 
i co ważne, może przynieśd mi nowe doznania, ale i radośd z realizacji kolejnych 
pomysłów. Po zwiedzeniu Lwówka Śląskiego wróciliśmy do siedziby oddziału i przy 
kawie rozmawialiśmy o wszystkim, co związane z krajoznawstwem.  
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Odznaka Krajoznawcza Polski 

Kol. Krzysztof pokazał swoje kroniki na OKP i złapałem wiatr w skrzydła. 
Przecież to takie łatwe do zrobienia! Zaczynamy zatem omawiad Kanon Krajoznaw-
czy Polski. Okazuje się, że wiele miejsc z kanonu dawno odwiedziłem jeszcze z ro-
dzicami na wakacjach. Ale tu niedaleko są również obiekty wymienione w kanonie. 
Zaczynam pytad, pytad i jeszcze raz pytad. Czas leci, a Krzysztof zaspokaja moją cie-
kawośd krajoznawczą. Na koniec wymieniamy się kontaktami. Już wiem, że wyjdzie 
z tego coś większego.  

Instruktor Krajoznawstwa Regionu 

Po dniu pełnym wrażeo wróciłem do domu i tego samego wieczora odwie-
dziłem stronę Komisji Krajoznawczej ZG PTTK. Zapoznałem się z regulaminem In-
struktora Krajoznawstwa Regionu. Sprawdzam jakie warunki trzeba spełnid i druku-
ję wniosek. Niby wszystko się zgadza, tylko muszę oddad do weryfikacji odznakę. Po 
czym wysyłam mój wniosek do Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznaw-
stwa. Minęły dwa miesiące i jest odpowiedź: został kolega Instruktorem Krajoznaw-
stwa Regionu. Kiedy nadarzyła się stosowna okazja kolega Krzysztof nie zapomniał 
o swoim adepcie i przyjechał do Lwówka wręczyd uroczyście legitymację Instrukto-
ra.  

 

Dzięki Krzysiu! 

Pisząc ten tekst chcę podziękowad koledze Krzyśkowi, że mogę się uczyd od niego. 
Chcę również zachęcid innych doświadczonych instruktorów by wyłapywali w swo-
im środowisku młodych pasjonatów i pokazywali im właściwą drogę ku zdobyciu 
uprawnieo Instruktora Krajoznawstwa. A młodych adeptów do zadawania pytao 
„starszym” o doświadczenie krajoznawcom, oraz do zdobywania Odznaki Krajo-
znawczej Polski. To naprawdę nie jest trudne. 
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Krzysztof Tęcza 

Poiana Mikului na rumuoskiej Bukowinie 
  

W sierpniu 1976 roku dwanaścioro młodych ludzi postanowiło wyruszyd w 
góry Rumunii. Po wielu próbach nowo skompletowanego sprzętu spotkaliśmy się 
we Wrocławiu skąd ruszyliśmy pociągiem. Po dotarciu do Budapesztu dalsza droga 
była czystą prowizorką. Z jednym jedynym wyjątkiem. Przed wyjazdem daliśmy 
sobie słowo, że dotrzemy na rumuoska Bukowinę, do miejscowości Poiana Mikului. 
Ktoś z naszych znajomych opowiedział nam o tej właśnie miejscowości. O jej miesz-
kaocach, o tym jak żyją. Poruszeni tamtymi słowami postanowiliśmy nie tylko do-
trzed tam ale także jakoś może nie pomóc, bo to by było za duże słowo, ale wspo-
móc ich w podtrzymywaniu polskości. Miejscowośd ta była zamieszkana tylko w 
połowie przez rodziny polskie. Co prawda rodzin tych było dobrze ponad sto ale cóż 
to jest, zwłaszcza w tamtych czasach. Czasach kiedy to wszystko było nadzorowane 
i kontrolowane. Nie wolno na przykład było gościd obcokrajowców. Mieli oni noco-
wad w hotelach. A jednak, gdy tam przybyliśmy powitani zostaliśmy jak swoi. Nie 
dośd, że rozlokowano nas po chałupach, przede wszystkim u ówczesnego sołtysa, to 
jeszcze we wsi urządzono prawdziwe święto. Wieczorem zaproszono nas do sklepu, 
który na tą okolicznośd zamknięto i zamieniono go na miejsce naszego zapoznania z 
mieszkaocami. Pytali się oni nas o wszystko. O to jak dzisiaj, czyli wtedy, żyje się w 
Polsce, jak nam się powodzi. Byli ciekawi czy możemy robid co chcemy czy też jeste-
śmy pilnowani tak jak oni. Ludzie ci okazali się tak serdeczni, tak otwarci, że szybko 
nawiązaliśmy  kontakty. Najgorsze, jeśli można tak powiedzied, było dla nas to, że 
każdy z przybyłych chciał z każdym z nas wypid symboliczny kieliszek wódki. A po-
lewali to co mieli najlepszego czyli cujkę. Był to napitek dośd mocny, tak że obawia-
liśmy się czy to przetrwamy. Wszak odmowa nie wchodziła w grę. Na szczęście kie-
liszki okazały się byd dostosowane do okazji czyli faktycznie były symboliczne. Jed-
nak w sklepie było kilkadziesiąt osób. Przeżyliśmy to jednak i o dziwo na drugi dzieo 
nawet nic nie czuliśmy. Wieczorem po powrocie na miejsce noclegu prowadziliśmy 
dalsze pogaduszki ale już tylko z rodziną naszego gospodarza. Ponieważ była nas 
spora grupka niektórzy poszli spad na siano. Pamiętam jak bardzo zdenerwowali się 
rano gospodarze gdy to odkryli. Chodziło im o to, że siano to było świeżo skoszone i 
dopiero co zwiezione, a ponod zasypiając na takim sianie można już się nie obudzid. 
Pamiętam też rady jakich nam wtedy udzielano. Chodziło o to by nie oddalad się po 
nocy od domostwa. Przyczyną tego był fakt podchodzenia pod gospodarstwo 
niedźwiedzi żyjących w okolicy, które czasami przychodziły bo bardzo smakowały 
im krowy. 

Wracam jednak do sedna. Otóż dotarcie do tej miejscowości  ustaliliśmy 
sobie za punkt honoru z konkretnego powodu. Także z tego samego powodu przez 
prawie dwa tygodnie targaliśmy pełen plecak polskich książek. Bo o to właśnie cho-
dziło. Wiedzieliśmy że brakuje im kontaktu z językiem ojczystym. Dlatego zabrali-
śmy z sobą sporą ilośd książek, które im zostawiliśmy. Oni byli z tego bardzo zado-
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woleni a my szczęśliwi, że udało nam się tu dotrzed, przywieźd niespodziankę. Gdy 
widzieliśmy ich rozpromienione twarze sami odczuwaliśmy wielkie zadowolenie. Aż 
dziw bierze, że tak niewiele trzeba by wszyscy byli szczęśliwi. Myślę iż wtedy, cho-
ciaż na chwilę, nam się to udało. Nie wiem tylko do dzisiaj kto był bardziej zadowo-
lony . Oni z otrzymanych książek czy my z faktu że je tam dostarczyliśmy. 

 
 

 
Uczestnicy wyprawy do Rumunii w 1976 r. Fotografia ze zbiorów autora 

 
Teraz, po prawie trzydziestu pięciu latach dowiadujemy się, że właśnie w 

Poiana Mikului dnia 19 maja 2011 roku kardynał Stanisław Dziwisz dokonał poświe-
cenia nowo wybudowanej świątyni katolickiej, będącej zarazem pierwszą poza Pol-
ską świątynią poświęconą błogosławionemu Janowi Pawłowi II, czyli Karolowi Woj-
tyle. Kościół wybudowany ze składek wiernych może pomieścid 200 osób. I to w 
zupełności wystarczy. Jednak sam fakt otrzymania zezwolenia na wybudowanie 
takiego obiektu jest już sam w sobie niesamowity. Katolicy bowiem są tam bardzo 
nikli procentowo, a więc niezbyt popularni. My uczestnicy tamtej wyprawy bardzo 
się cieszymy, że życie mieszkaoców w tej górskiej miejscowości wzbogaciło się o 
miejsce, w którym mogą się oni pomodlid. Wiadomo przecież nie od dziś, że naj-
ważniejsze na obczyźnie jest wspólne przeżywanie trosk i zmartwieo. A wspólna 
modlitwa jak najbardziej się w to wpisuje. Cieszymy się zatem, że im się poprawiło i 
że też kiedyś przywieźliśmy do nich kawałeczek Polski. 
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Krzysztof Tęcza 

Szwajcarka 2011 
  

W dniach 11 i 12 czerwca odbył się spacer Klubu Turystyki Górskiej "Łazek", 
po Górach Kaczawskich i Radawach Janowickich. Założeniem tej imprezy była 
wspólna wędrówka po górach, podczas której miano kontemplowad walory krajo-
znawcze i widokowe przemierzanych terenów.  Innym celem wycieczki było dotar-
cie do znajdujących się tam krzyży pokutnych oraz ich sfotografowanie. Ale najważ-
niejsza sprawa to integracja środowiska klubowego, tym razem poszerzonego o 
turystów nie będących klubowiczami. Bo  czyż dla turysty górskiego ważna jest 
przynależnośd klubowa. Raczej nie, a właściwie na pewno nie. Ważne jest by miło-
śnicy gór, mający przecież wspólne cele, razem przemierzali te góry, dzieląc się 
swoimi wiadomościami. Mało tego. Podczas takiego wspólnego wędrowania naj-
mniejszego znaczenia nie ma też wiek uczestników marszu. Bo, czy chcecie wierzyd, 
czy nie, to mimo nieraz dużej rozpiętości wiekowej, kondycja wszystkich jest po-
równywalna. A poza tym, nawet jeżeli ktoś chwilowo odstaje, to reszta zawsze 
znajdzie pretekst aby zrobid krótki odpoczynek, podczas którego spóźnialski dołączy 
do grupy. 

 
 

 
Członkowie KTG „Łazek” wraz z gośdmi odpoczywa przy Szwajcarce. Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Ponieważ spotkaliśmy się w Dziwiszowie, mieliśmy okazję otrzed się o rajd 
samochodowy jaki właśnie miał tam miejsce. Jednak obiektami jakie chcieliśmy tam 
zobaczyd były dwa kamienne krzyże związane z dawnym prawem. Dawniej myślano, 
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że w Dziwiszowie jest tylko jeden taki obiekt. Okazało się jednak, że opisujący krzyż, 
myśląc iż jest on jedyny, zawsze tak przedstawiali swoje opisy, że prawie potwier-
dzało to  fakt jego osamotnienia. Każdy piszący o krzyżu nie wiedział o istnieniu 
drugiego takiego obiektu. Dlatego dzisiaj niektóre informacje o nich są tak pomie-
szane iż nie do kooca wiadomo , którego obiektu dotyczą. My jednak dotarliśmy do 
obu i już na pewno ich nie pomylimy.  

Pogoda zapowiadała się wyśmienita, zatem podczas dalszego przemarszu 
polnymi i leśnymi ścieżkami podziwialiśmy  panoramy. Rzadko podczas jednej wę-
drówki można mied przed oczami tak wspaniałe widoki. Nie zmieniło się to nawet 
podczas pieczenia kiełbasek w specjalnie przygotowanym do tego celu miejscu na-
leżącym do Koła Łowieckiego Darz Bór. Postawiony tutaj szałas pozwala w razie 
niepogody schronid się ale jego usytuowanie nad Komarnem wyzwala wśród odpo-
czywających chęd do pójścia dalej w stronę dobrze widocznych gór. Zatem po posił-
ku nie mieliśmy innego wyjścia. Powędrowaliśmy dalej. Muszę jednak wspomnied o 
spotkaniu na trasie znajomych turystów biorących udział w jeleniogórskim Rajdzie 
na Raty.  

W Komarnie dotarliśmy do kolejnych kamiennych krzyży. Tym razem zapo-
znaliśmy się z ich historią. Dowiedzieliśmy się o tym jak i dlaczego zmieniały one 
miejsce swojego usytuowania. A także wysłuchaliśmy przekazów związanych z tymi 
obiektami. Oczywiście ten najciekawszy dotyczy ukrytego garnca z talarami. Jednak 
jego szukanie to tak jak gra w totolotka. Można to czynid całe życie a i tak się nie 
trafi.  

Wciąż świecące słoneczko nie pozostawiało złudzeo. Przed wieczorem nie 
będzie deszczu. Zatem nic dziwnego iż po drodze, co chwilę spotykaliśmy padłe 
zaskrooce. Niektóre okazy były całkiem spore. Nam także dokuczało gorąco. Trzeba 
było pouzupełniad płyny, gdyż zabrane z sobą okazały się niewystarczające. Zatem 
gdy zauważyliśmy mały sklepik, na początku Radomierza, nie omieszkaliśmy wstąpid 
do niego. Zaraz za wsią mieliśmy mały dylemat. Iśd dalej, zgodnie z planem, niebie-
skim szlakiem do Trzcioska czy podejśd polną drogą w stronę Janowic by zobaczyd 
pamiątkowy kamieo. Górę wzięła ciekawośd i po chwili byliśmy przy tablicy, na któ-
rej umieszczono tekst upamiętniający śmierd 16-letniego młodzieoca w 1828 roku. 
Niestety został on zamordowany dla paru groszy. Sprawiedliwości stało się jednak 
zadośd i ukarano sprawcę tego niepotrzebnego czynu. Ponieważ nie chciało nam się 
już wracad do szlaku podążyliśmy dalej tą drogą aż do starego drogowskazu znajdu-
jącego się w Trzciosku.  Mimo pierwszych oznak zmęczenia dojście do Szwajcarki 
nie było już problemem. Jak się okazało nie byliśmy tam jedynymi turystami. Można 
powiedzied, że panował spory tłok. Jednak wkrótce większośd z nich opuściła pola-
nę i mogliśmy biesiadowad pod gołym niebem aż do późnych godzin nocnych. Co 
prawda były czynione plany nocnej wędrówki na Krzyżną Górę aby właśnie stamtąd 
podziwiad wschód słooca, ale były to tak nieśmiałe próby, że nikt nie zdecydował 
się ich wcielid w życie. Dlatego gdy większośd poszła już spad, ci którzy pozostali 
mogli cieszyd się trzaskiem płonących gałęzi dogasającego ogniska. Jak się okazało 
czas ten nie został zmarnowany. Podjęto bowiem wtedy dyskusje na temat kondycji 
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naszego Towarzystwa. Rozmawialiśmy o przyszłości PTTK, o tym jak powinno ono 
działad w przyszłości i o tym jakie powinny nastąpid zmiany aby Towarzystwo było 
znowu postrzegane jako wiodące w turystyce i krajoznawstwie. Wiadomo same 
rozmowy nie przyczynią się może do tego ale jeśli ich nie będzie, nie będzie także 
ludzi chcących wprowadzad konieczne zmiany. Zatem, mimo wszystko, spotkania 
takie są bardzo ważne, zarówno dla Towarzystwa jak i dla nas. Bo gdy spotykamy 
innych myślących podobnie, a zarazem chcących robid coś pozytywnego, lżej jest 
nam na duszy. Wiemy wtedy, że nie jesteśmy osamotnieni w tej walce. Zatem 
utwierdzamy się w przekonaniu iż warto działad dalej, bo kiedyś te działania przy-
niosą rezultaty i że nasi następcy będą czynid podobnie.  

Pogoda nas rozpieszczała. Padający w nocy deszcz troszeczkę mżył gdy 
wstawaliśmy, ale zaraz ustał. Nic nie stało na przeszkodzie aby po solidnym śniada-
niu wyruszyd dalej, tym razem w stronę Starościoskich Skał. Tam spotkaliśmy 
pierwszych wspinaczy. Miło było patrzed jak  dzielnie pną się w górę. Chociaż z dru-
giej strony, na pewno wymagało to wielkiego wysiłku, a i nie wiem czy do kooca 
było to takie bezpieczne. Na kolejnych skałach, obok których przemykaliśmy, działo 
się podobnie. Co ciekawe spotykani wspinacze to z reguły bardzo młodzi ludzie. My 
odpoczęliśmy dopiero na zamku Bolczów. Pospacerowaliśmy po starej warowni 
próbując oczyma wyobraźni zobaczyd jak obiekt ten wyglądał wtedy gdy był za-
mieszkały. Idąc w dół  zeszliśmy do Janowic i leśnymi drogami dotarliśmy do Mie-
dzianki by odszukad kolejny krzyż z napisem MEMENTO. Mimo początkowych trud-
ności znaleźliśmy go. Stał on w wysokich pokrzywach, które przydusiliśmy do ziemi 
tak aby móc zrobid pamiątkowe zdjęcia. Ostatni krzyż jaki chcieliśmy zobaczyd tego 
dnia wypatrzyliśmy na szczycie kościoła w Janowicach Wielkich. Udało nam się wo-
bec tego, podczas dwóch dni, dotrzed do sześciu obiektów związanych z dawnym 
prawem. To sporo, biorąc pod uwagę odległości jakie trzeba było pokonad. Jednak 
nikt nie żałował wysiłku włożonego w dotarcie do nich. Byliśmy zadowoleni.  

Wródmy jednak do założeo jakie postawili sobie organizatorzy tej imprezy. 
W zasadzie wszystkie cele zostały osiągnięte. Ale czy cel główny, czyli integracja 
środowiska klubowego, został osiągnięty. Po tym co zaobserwowałem podczas 
wycieczki, mogę stwierdzid, że tak i nie. Nie, ponieważ klubowicze są tak zżyci ze 
sobą, wiedzą na co każdego stad, że już dawno  nie potrzebują tego udowadniad. A 
tak, ponieważ  osoby biorące udział w tej konkretnej wycieczce, przyjechawszy z 
Wrocławia, Dzierżoniowa, Jeleniej Góry (Zgorzelca) i Żar spotkali się po raz pierwszy 
w takim składzie. A do tego, nie wszyscy będąc członkami Klubu Łazek , wiedzieli na 
co mogą liczyd. Jednak prawdziwi ludzie gór, a takimi na pewno wszyscy tutaj byli-
śmy, czują podobnie. Wszyscy wiemy, żeby nie mówid o banałach  czyli zasadach 
postępowania w górach, iż turysta czujący góry jest człowiekiem z pewnymi zasa-
dami. Jest człowiekiem na którym można polegad. On wie, że w górach nie ma żar-
tów. Wie, że od jego zachowania nieraz zależy życie współwycieczkowiczów. Zatem 
ten cel, uważam , został osiągnięty.  
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Krzysztof Tęcza 

Tragedia nad Nysą Łużycką 
  

Podczas  patrolowania dopiero co ustanowionych nowych granic naszego 
kraju zginęło wielu żołnierzy. Niestety, były to takie czasy kiedy dużo ludzi posiadało 
broo a nielegalne próby przekraczania granicy paostwowej były na porządku dzien-
nym. Dzisiejsze pokolenie może sobie tego nie wyobrażad. Niemniej tak to wtedy 
było. Ponieważ zarówno w Zgorzelcu jak i w Pieosku upamiętniono pomnikami żoł-
nierzy poległych podczas służby chciałbym przybliżyd te wydarzenia. 

Pierwsze z nich miało miejsce we wrześniu 1954 roku. Żołnierze pełniący 
wówczas patrol myśleli, że nic już się do rana nie wydarzy. Niestety o godzinie 3,45 
zauważyli rakietę. Udali się zatem szybko w oznaczone miejsce. W tym też czasie 
przybył podsłuch ze strażnicy. Byli to st. szer. Wiktor Hapunik, szer. Edward Kru-
czek, dowódca strażnicy ppor. Edward Lewandowski oraz przewodnik psa tropiące-
go szer. Julian Malarek i szeregowcy patrolu alarmowego. Dzięki węchowi psa za-
trzymano dwie osoby ukrywające się w krzakach. Z ich zeznao wynikało, że są jesz-
cze dwie. W chwilę później, podczas przeczesywania terenu, st. szer. Hapunik i szer. 
Kruczek usłyszeli  plusk wody. Ujrzeli wówczas w korycie rzeki kobietę i mężczyznę. 
Hapunik wskoczył do wody i wyprowadził podejrzaną, którą przejął Kruczek.  St. 
szer. ponownie wskoczył do wody. Po przepłynięciu kilku metrów trafił na głębię i 
zaczął tonąd. Ponieważ  wcześniej został postrzelony nie miał dośd sił by dopłynąd 
do brzegu. Na ratunek pospieszyli mu st. szer. Stanisławczyk i ppor. Lewandowski. 
Niestety Stanisławczyk również zaczął tonąd i podporucznik musiał ratowad naj-
pierw jego (był bliżej). Hapunika już nie zdążył. Za wykazane męstwo i koleżeostwo 
w tej akcji szeregowi Stanisławczyk i Kruczek odznaczeni zostali srebrnymi Krzyżami 
Zasłużony na Polu Chwały. St. szer. Hapunik otrzymał awans na kaprala i Krzyż Wa-
lecznych, niestety pośmiertnie. Jednocześnie postanowiono wpisad jego nazwisko 
do Honorowej Księgi Łużyckiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza i uznad go za 
Bohatera. 

Dla uczczenia pamięci o tym odważnym żołnierzu wykonano w miejscu tra-
gedii pomnik. Jest to dużych rozmiarów płyta betonowa, do której przymocowano 
tablicę z tekstem: "W tym miejscu zginął śmiercią bohatera dnia 27.09.1954 roku w 
służbie ochrony granic  Rzeczypospolitej Polskiej kpr. Wiktor Hapunik". Dzisiaj moż-
na tutaj dotrzed bez problemu, właśnie zbudowaną ścieżką, która ponod ma pro-
wadzid aż do Szczecina. Początkowo pomnikiem tym opiekowali  się żołnierze WOP. 
W każdą rocznicę składali oni kwiaty i wystawiali wartę. Odbywały się też wówczas 
zawody wędkarskie o puchar Wiktora Hapunika. O miejsce to dbał również Tadeusz 
Wożniak - mieszkaniec pobliskich Jędrzychowic, który pełnił służbę wojskową razem 
z bohaterem. Niestety pan Wozniak kilka lat temu zmarł (pochowano go w Łago-
wie) a WOP już nie istnieje. Dobrze zatem stało się, że turyści korzystający z nowej 
ścieżki będą tu trafiali. Przydałaby się jednak mała renowacja a właściwie przebu-
dowa tego miejsca. Co prawda w roku 2009 wykonano prace odświeżające przez 
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członków Miejsko-Gminnego Koła Związku Żołnierzy LWP, ale wydaje się, że jeśli 
mamy podtrzymywad tradycję tego miejsca pasowało by jego wygląd dostosowad 
do realiów naszych czasów. 

Drugim żołnierzem poległym podczas patrolowania granicy był st. szer. Ta-
deusz Wróbel. Zdarzenie to miało miejsce  wcześniej niż opisywane powyżej, bo 
10.05.1950 roku. Podczas patrolowania swojego odcinka, w okolicach Pieoska, żoł-
nierze ujrzeli siedzących nad Nysą Łużycką ludzi. Było już koło północy. Ubezpiecza-
ny przez szer. Stefana Pogorzelskiego Tadeusz Wróbel podszedł bliżej i wezwał ich 
do poddania. Jeden z nich zaczął uciekad, a na okrzyk „Stój” strzelił, raniąc Wróbla 
w brzuch. Wówczas z obu stron otworzono ogieo. Śmiertelnie ranny Wróbel reszt-
kami sił ostrzeliwał się, a posiadaną rakietnicą oświetlił teren, co pozwoliło na tra-
fienie dwóch uciekających. Jeden z nich utonął w nurcie rzeki. Za odwagę i męstwo 
wykazane w powyższej akcji obaj żołnierze odznaczeni zostali Krzyżami Walecznych, 
a szeregowego (strzelca) Tadeusza Wróbla awansowano do stopnia starszego szer. i 
wpisano do Honorowej Księgi Łużyckiej Brygady WOP jako Bohatera. Na podstawie 
rozkazu Dowódcy WOP, strażnicy w Pieosku, w której służył, nadano jego imię. Sa-
mego zaś bohatera zaliczono na stałe w poczet członków jej załogi jako honorowe-
go dowódcę patrolu pogotowia. Dlatego też przy codziennym podziale sił i środków 
wywoływany był jako pierwszy. Jego broo początkowo przekazywano najlepszemu 
żołnierzowi strażnicy jako wyróżnienie. Później zabrano ją do Muzeum Wojska Pol-
skiego w Warszawie. Przymocowano do niej tabliczkę z tekstem: „Bronią strz. Wró-
bla Tadeusza przodowad w ochronie granicy Polski Ludowej”. Tadeusz Wróbel zo-
stał pochowany w swojej rodzinnej wsi, natomiast w Lubaniu można zobaczyd jego 
symboliczny grób. 

W miejscu opisywanej akcji ustawiono głaz ze stosownym napisem. Po 
pewnym czasie wykonano tu betonowy pomnik w kształcie nagrobka. Obecny, trze-
ci już pomnik, powstał ze składek społeczeostwa Pieoska, członków Polskiego 
Związku Wędkarskiego, żołnierzy strażnicy i wszystkich, którzy chcieli zachowad go 
w pamięci. Główną częśd pomnika stanowi czworoboczny słup z metalowym orłem 
na czubku. Na cokole przymocowano tablicę z tekstem: „W dniu 10.V.1950 r. poległ 
na polu chwały w obronie granicy polskiej st. szer. Tadeusz Wróbel. Cześd jego pa-
mięci”. Na słupie przymocowano kolejną  tablicę w kształcie tarczy. Widad na niej 
orła i napis „45 lat Ludowego Wojska Polskiego. 43 lata Wojsk Ochrony Pogranicza. 
20 lat Harcerskiej Służby Granicznej. Zlot 9-11.06.1988 r.” Corocznie w dniu 10 maja 
żołnierze wystawiali tutaj warte honorową i składali  kwiaty. Odbywały się także 
zawody wędkarskie o puchar Tadeusza Wróbla organizowane przez koło PZW w 
Pieosku. W 2011 roku, z okazji 20-lecia Straży Granicznej zorganizowano tutaj uro-
czystośd złożenia kwiatów. Przypomniano również wszystkim obecnym sylwetkę 
Tadeusza Wróbla. Następnie zapalono znicze i wystawiono warte honorową składa-
jącą się z funkcjonariuszy Straży Granicznej  i harcerzy. Aby dotrzed do tego pomni-
ka należy od ul. Zgorzeleckiej w Pieosku skręcid w ul. Rzeczną. Można co prawda, 
zgodnie z logiką, skręcid w ulicę Wróbla ale nie będzie to najszczęśliwsze posunie-
cie. Zatem najlepiej przejśd ul. Rzeczną aż do stacji uzdatniania wody. Tam skręcid w 
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lewo w drogę prowadzącą w stronę widocznej już oczyszczalni ścieków. Teraz naj-
lepiej udad się w prawo wzdłuż ogrodzenia.  Jest oczywiście prostsza droga prowa-
dząca przez teren oczyszczalni do widocznej furtki, ale nigdy nie wiadomo czy trafi 
się na pracownika obsługi pozytywnie nastawionego do przybywających tu tury-
stów. Aby pobyt w tym, co by nie mówid, pięknym miejscu oraz aby wydarzenia 
jakie rozegrały się tu ponad pół wieku temu, zapadły nam w pamięci przytoczę 
fragment napisanej przez  wojskowego  poetę, Tadeusza Latuska,  "Elegii na śmierd 
szer. Wróbla". Oto jej fragment: 

 
"… I już Wróbel jak grom z czarnej chmury 
      Spada - "Powstao! Ręce do góry!" 
      I zerwali się tchórze spłoszeni 
      i godzili weo kulą zdradziecką… 
  
      Krew z rozdartych wnętrzności płynie, 
      Ostry ból we wnętrznościach wierci. 
      A On strzela… 
  
      Księżyc patrzy zdumiony, 
      jak cicho kona nocą 
      Bohater…" 
                                                                                                                                                            

Informacje Komisji Krajoznawczej 
  

W dniu 12 lutego 2011 roku, na VI zebraniu KK w Warszawie, dokonano 
mianowania instruktorów krajoznawstwa. 
Stopieo Instruktora Krajoznawstwa Polski otrzymał: 
Jacek Ramus Opole nr. leg. 600|P|11 

W dniu 07 kwietnia 2011 roku, na VII zebraniu KK w Krakowie, dokonano 
mianowania instruktorów krajoznawstwa. 
Stopieo Instruktora Krajoznawstwa Polski otrzymała: 
Elżbieta Łobacz-Bącal Żary nr. leg. 601|P\11 
 

GRATULUJEMY 
 

Krzysztof Tęcza 

Działoszyn - świątynia księdza Popiełuszki 
  

Kościół św. Bartłomieja w Działoszynie zbudowano  w miejscu, gdzie wcze-
śniej istniały już dwie świątynie. Pierwsza, drewniana spłonęła, natomiast druga, 
murowana okazała się zbyt mała dla rosnącej liczby wiernych. Sytuacja wymusiła 
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budowę trzeciej. Jej projektantem był architekt z Liberca, Johann J. Kuntze. Jako 
fundatorów nowego domu bożego wymienia się cysterki z klasztoru Marienthal. 
Bryła tego obiektu byłaby typową gdyby nie fakt dobudowania po obu stronach 
wieży klatek schodowych. Tak samo dobudowano zewnętrzny ciąg komunikacyjny 
prowadzący do zakrystii. Całkowicie odmieniło to budowlę i nadało jej sylwetce 
charakterystycznego wyglądu, dzięki któremu możemy odróżnid ów obiekt od in-
nych z tego okresu. Całości  dopełniło nakrycie wieży cebulastym hełmem z prze-
świtem i latarnią. Na wieży tej zamontowano dwa dzwony. Pierwszy nazwano Ver-
bum Domini (1566), drugi Ave Maria (1763). Dziś nikt nie drapie się na wieżę by 
wprawid ich serca w ruch sznurami. Oczywiście uruchamiane są elektronicznie. 
Czasami sprawia to kłopoty. Jakiś czas temu w kościół uderzył piorun i mimo zało-
żonych piorunochronów spowodował   uszkodzenie instalacji elektrycznej. 

 Dla równowagi sylwetki świątyni umieszczono nad prezbiterium małą sy-
gnaturkę. Nadało to  harmonię – obiekt sprawia wrażenie wyważonego. W  murze 
okalającym świątynię umieszczono trzy zamykane kaplice, którymi opiekują się 
mieszkaocy Działoszyna, Posady i Wyszkowa. Czwarta otwarta, usytuowana na 
wprost wieży, upamiętnia poległych żołnierzy. Można wyczytad w niej nazwiska 
polskie niemieckie. 

Wierni korzystają przeważnie z bocznego wejścia, są jednak plany by w wej-
ściu głównym   wstawid kraty, przez które  turyści mogliby oglądad  wnętrze. Na co 
dzieo  bowiem świątynia, tak jak inne  w dzisiejszych czasach, jest zamykana. Nie-
stety nasze pokolenie zatraciło poszanowanie świętości  i już nie można pozosta-
wiad świątyo, w których wyposażenie często jest wiele warte, bez żadnego nadzoru. 

Działoszyoski kościół budowano w okresie kiedy dominującym stylem był 
barok. We wnętrzu  widad jego piękno w całej okazałości. Warto przypomnied, że 
twórcy z tego okresu, a zwłaszcza jego schyłku – rokoko, za cel stawiali sobie uka-
zanie piękna w każdej postaci.  W Działoszynie właśnie ukooczono prace remonto-
we, więc  wszystko lśni i. Po wejściu do środka przykuwa uwagę ołtarz główny, w 
którym najważniejszym elementem jest obraz "Męczeostwo św. Bartłomieja".  Na-
malował go    Leubner z Reichenbergu pod koniec XVIII wieku. Po obu  stronach 
ołtarza umieszczono figury świętych:  Wawrzyoca oraz   Krzysztofa niosącego na 
ramieniu małego Jezusa. Obok stoi także bardzo ładnie dekorowana chrzcielnica z 
1783 roku, na której rzeźby przedstawiające św. Jana, który chrzci Jezusa. 

W ołtarzach bocznych umieszczone są relikwie świętych - po dwie w każ-
dym.  Uroku całości dodaje kształt nawy głównej podzielonej na dwie części, o fali-
stych emporach z prospektem organowym. Słoneczne promienie wpadające przez 
witraże wypełniają świątynię wszystkimi kolorami tęczy.  

Dlaczego jednak jest to świątynia księdza Jerzego Popiełuszki?  Każdy może 
się przekonad o tym odczytując inskrypcję na tablicy z wizerunkiem księdza Jerzego 
umieszczonej przy bocznym ołtarzu:  ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ. W kościele pod 
wezwaniem św. Bartłomieja w Działoszynie dnia 11 czerwca 1972 roku BŁOGO-
SŁAWIONY KSIĄDZ JERZY POPIEŁUSZKO (1947–1984) MĘCZENNIK I KAPELAN „SOLI-
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DARNOŚCI” odprawił MSZĘ ŚWIĘTĄ PRIMICYJNĄ. Obok umieszczono relikwię bło-
gosławionego.  

Warto zatem odwiedzid Działoszyn aby obejrzed piękny kościół św. Bartło-
mieja, a zarazem miejsce mające związek z wielką historią. Bo nie każda parafia 
może się pochwalid, że dzisiejsi błogosławieni  byli uczestnikami życia duchowego 
jej mieszkaoców. 
 

 

Szymon Bijak 

Sesja popularno-naukowa „Mijające krajobrazy Mazow-
sza – Otwock 1916-2011” 

 

Jedną z idei, które stanowią pokłosie VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego 
w Olsztynie, był pomysł autorstwa Józefa Partyki, przewodniczącego Komisji Krajo-
znawczej ZG PTTK, by zwrócid uwagę na zmiany, jakie zachodzą w otaczającym nas 
świecie, by dostrzec jak pewne krajobrazy, lub ich elementy, bezpowrotnie mijają i 
są zastępowane czymś innym. Wymiernym efektem tych spostrzeżeo mają byd se-
sje krajoznawcze, które twórczo wypełnią czas do kolejnego Kongresu. Pierwsze 
takie spotkanie zorganizowano jesienią 2010 r. w Krakowie. Kolejne zorganizowano 
w Żarach i we Wleniu. 

10 czerwca 2011 r. w gościnnych progach Powiatowego Młodzieżowego 
Domu Kultury w Otwocku odbyła się sesja popularno-naukowa pt. Mijające krajo-
brazy Mazowsza – Otwock 1916-2011, którą współorganizowały Oddział PTTK im. 
M. E. Andriollego w Otwocku wraz z Wydziałem Kultury, Sportu, Turystyki i Gazety 
Otwockiej Urzędu Miasta Otwocka. Honorowym patronatem wydarzenie objęli 
Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Zbigniew Szczepaniak – 
Prezydent Miasta Otwock i Lech Drożdzyoski – Prezes Zarządu Głównego PTTK. Na 
spotkanie licznie stawili się mazowieccy krajoznawcy, zaproszeni goście, przedsta-
wiciele władz samorządowych i Otwocczanie. W czasie sesji, którą sprawnie prowa-
dziła Grażyna Orłowska-Rybicka z Regionalnej Pracowni Krajoznawczej w Warsza-
wie, wygłoszono łącznie 9 referatów i zaprezentowano 7 wystaw tematycznych. 
Wystawy m. in. przybliżały uczestnikom sesji historię kongresów krajoznawczych i 
czasopisma „Ziemia”. Znalazło się też miejsce dla miłośników odznak turystyczno-
krajoznawczych, gdyż prezentowano to, co można zdobywad na terenie naszego 
województwa.  
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Prowadząca sesję, Grażyna Orłowska-Rybicka, w stroju roboczym. Foto: Szymon Bijak 

Seminarium rozpoczęła prezentacja głównego organizatora imprezy, Pawła 
Ajdackiego, prezesa Oddziału PTTK w Otwocku. Poruszył on zagadnienie „archeolo-
gii krajobrazu”, czyli bezinwazyjnego szukania i zgłębiania tajemnic, które kryje 
przed nami otoczenie. Na przykładach z Otwocka prelegent wykazał, że takim ar-
cheologiem może zostad każdy, wystarczy tylko odpowiednia wrażliwośd na to, co 
spotykamy podczas wędrówek. Kolejnym prelegentem był Andrzej Danowski z Ko-
misji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK. Omówił on prawne aspekty ochrony i opieki 
nad zabytkami w Polsce. Wspomniał też o roli Społecznych Opiekunów Zabytków i 
miejscu, jakie PTTK mogłoby zająd w ich kształceniu. W podsumowaniu zauważył, że 
najlepszą „formą” opieki nad zabytkami są coraz liczniej skupiające społeczeostwo 
organizacje pozarządowe. Tematem wystąpienia Remigiusza Matyjasa z Komisji 
Historii i Tradycji ZG PTTK był rys historyczny przedstawiający początki i rozwój 
struktur Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego na Mazowszu. Niezwykle interesu-
jąca była informacja o tym, że oddziały PTK były tworzone w nieraz niewielkich mia-
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steczkach, a mimo to prężnie działały, szczególnie w latach 1906-1914. Następna 
prezentacja przybliżyła słuchaczom kwestie przyrodnicze. Adam Snopek z Oddziału 
Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie przedstawił jak zmieniały się na przestrzeni 
czasu szata roślinna Lasów Wawerskich i jej status prawny. Ostatnią prelegentką 
przed przerwą była Katarzyna Kulik reprezentująca Muzeum Ziemi Otwockiej. Jej 
wystąpienie poświęcone było jednemu z niewielu żywych jeszcze przejawów daw-
nej kultury ludowej Mazowsza, czyli folklorowi kołbielskiemu. Przybyli na sesję do-
wiedzieli się między innymi o tym, gdzie i jak kultywuje się dziś dawne zwyczaje i 
rytuały. Przykładem może tu byd wycinanka, której autorski wariant w wykonaniu 
Wandy Skowron każdy z przybyłych może podziwiad na otrzymanej w materiałach 
widokówce. Wycinanki były też prezentowane na towarzyszących sesji wystawach 
tematycznych. 

 Po przerwie tematyka wystąpieo skupiła się na Otwocku i postaci Michała 
Elwiro Andriollego. Jako pierwszy wystąpił Robert Lewandowski ze Stowarzyszenia 
„Świdermajer”, który przedstawił okoliczności i samo powstanie Brzegów, czyli ma-
jątku Andriollego. Prezentacja była bogato ilustrowana fragmentami koresponden-
cji malarza z przyjaciółmi. Postad ilustratora „Pana Tadeusza” jako bacznego obser-
watora świata i życia codziennego, czyli także jako krajoznawcy, przybliżył Józef 
Partyka, przewodniczący Komisji Krajoznawczej ZG PTTK. Swoje wystąpienie okrasił 
dużą liczbą reprodukcji dzieł Andriollego prezentujących różne zakątki Polski. Na-
stępny prelegent, Szymon Bijak także z Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, skoncen-
trował się na architektonicznej spuściźnie malarza, czyli na tzw. „swidermajerze” – 
stylu drewnianej architektury powstającej wzdłuż kolejowej linii otwockiej. Omówił 
rozwój i zmiany tego sposobu budowania w ciągu ostatniego stulecia, a także poru-
szył kwestie jego obecnych zagrożeo i szans na przyszłośd. Kolejna była prezentacja 
Pawła Gorczycy z Józefowa, który przedstawił przybyłym jak odrestaurował wraz z 
żoną praktycznie kompletnie zdewastowaną willę Jakubówka. To optymistyczne w 
wydźwięku wystąpienie zakooczyło całe seminarium. Po oficjalnym zamknięciu 
sesji, organizatorzy zaprosili wszystkich do dyskusji, którą toczono już przy smacz-
nym obiedzie w jednym z otwockich barów. 

 Sesję Mijające krajobrazy Mazowsza – Otwock 1916-2011 należy uznad za 
udaną. Udział kilku prelegentów i wachlarz poruszanych przez nich tematów oraz 
sprawna organizacja sprawiały, że uczestnicy, w tym licznie reprezentowane władze 
lokalne, nie mogli czud się zawiedzeni. Wypada mied nadzieję, że idea takich sesji 
na Mazowszu będzie kontynuowana, bo gdzie, jak gdzie, ale w naszym regionie 
zmiany krajobrazu postępowały i postępują niezwykle intensywnie.  
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Krzysztof Tęcza 

Architektura krajobrazu w Kotlinie Jeleniogórskiej 
  

Dnia 16 czerwca 2011 roku Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze i Leśny 
Bank Genów Kostrzyca w Miłkowie zorganizowały konferencję pod nazwą „Archi-
tektura krajobrazu w Kotlinie Jeleniogórskiej”. Patronat nad imprezą objął Prze-
wodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Jerzy Pokój.  

Ponieważ każdy widzi na co dzieo jak wygląda krajobraz w naszej kotlinie, 
jak zmienia się on oraz jakie te zmiany przynoszą skutki, nasuwa się pytanie: Czy te 
zmiany są konieczne? Czy powinny one zachodzid? I wreszcie czy my, ludzie tu 
mieszkający, mamy jakikolwiek wpływ na zachodzące obok nas zmiany? Bo zmiany 
wpływają na otaczający nas krajobraz zarówno pozytywnie jak i negatywnie. A na-
sze zadanie polega na tym, by zmian negatywnych było jak najmniej. Niestety nie 
zawsze da się ich uniknąd. Są one często skutkiem czy wynikiem naszego dzisiejsze-
go stylu życia. Nie można przecież nie budowad nowych dróg czy systemów wodo-
ciągowych i kanalizacyjnych. Nikt też nie wyobraża sobie życia bez telewizji czy tele-
fonu. Jednak urządzenia zabezpieczające sprawne działanie tych, już stałych, ele-
mentów naszego życia, szpecą krajobraz. A zatem nasza rola polega na minimalizo-
waniu powstającej szpetoty. Na jej ukrywaniu przy wykorzystaniu wszystkich do-
stępnych środków. Bo przecież każdy element krajobrazu można w nim ukryd. 
Można dostosowad go czy to kształtem czy kolorem do otoczenia, tak by nie raził  w 
oczy. Oczywiście zadania te są podstawowym celem ludzi piastujących odpowiednie 
stanowiska. Wynika to niejako z ich obowiązków służbowych. Chodzi tylko by byli to 
właściwie dobrani ludzie, tacy którzy widząc bezsensownośd obowiązującego prawa 
potrafią tak zinterpretowad aktualne przepisy by działania czynione w ich majesta-
cie przynajmniej nie szkodziły krajobrazowi, który jest dobrem nas wszystkich. 
Właśnie dlatego na początku spotkania  Starosta Jeleniogórski, Pan Jacek Włodyga, 
powiedział iż konferencje takie jak dzisiejsza są potrzebne aby określid kierunki 
działania oraz by te kierunki były zgodne z oczekiwaniem mieszkaoców. Podkreślił iż 
urzędnik musi stad na straży, tak by zarówno przestrzegad przepisy ale by też niepo-
trzebnie nie utrudniad  ludziom życia. Musi jednak pilnowad by inwestor nie nacią-
gał przepisów w drugą stronę. Jednym słowem chodzi o zadowolenie wszystkich: 
mieszkaoców i turystów. 

Wicestarosta, Pan Andrzej Więckowski zauważył ciekawą sprawę. Poruszył 
on temat rzetelności, punktualności i czystości. Zauważył, że wszyscy wiedzą o ko-
nieczności higieny, o konieczności mycia spożywanych produktów, o konieczności 
utrzymania terenu w czystości.  Niestety wiedza ta okazuje się byd niewystarczającą 
byśmy sami nie śmiecili, chodby w lesie. Stwierdził on, że niestety w architekturze 
krajobrazu mamy wiele do zrobienia. Bo to co się obecnie dzieje urąga wszelkim 
zasadom. Nie tylko przyzwoitości ale także estetyki, koloru czy kształtu. Należy za-
tem próbowad wytworzyd odruch dobrego standardu w budownictwie naszego 
czasu. Bo to co tworzymy powinno komponowad się z całością. Trzeba bowiem 
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przyjąd, że krajobraz jest  podstawą, a wszelkie nasze budowy są w pewnym sensie 
naroślami na pięknej, zdrowej tkance. 

 

 
Najwytrwalsi uczestnicy konferencji podczas zwiedzania Leśnego Banku Genów Kostrzyca w Miłko-

wie. Foto: Krzysztof Tęcza 

Pierwszy mówca, Witold Szczudłowski podjął temat „Ochrona środowiska w 
pięknym krajobrazie”. Od razu zadał konkretne pytanie. Jak powinna rozwijad się 
architektura? Czy w każdym miejscu mogą powstawad dworki mazowieckie czy 
może jednak powinna to byd architektura rodzima. Bo mimo istniejącego prawa 
regulującego te sprawy, mamy w terenie wiele przykładów , może nie tyle samo-
wolnych działao, co działao przeciwko harmonii krajobrazu. Trzeba zastanowid się 
co jest wartością nadrzędną. I czy należy tą wartośd chronid za wszelką cenę czy też 
nie. Zasady zrównoważonego rozwoju środowiska są jasne. Jednak dzisiejszy świat 
zmierza wciąż do degradacji tego środowiska. Chociaż ostatnio w tych złych działa-
niach zaczyna dziad się coś dobrego. Powszechnie uważa się iż Karkonoski Park Na-
rodowy jest przeciwnikiem wszelkiego rozwoju gospodarczego na podległych mu 
terenach. Ale nikt nie zauważa, że ten sam Park to olbrzymie przedsiębiorstwo 
wspierające turystykę. Przecież co roku przybywa tu ponad 2 miliony ludzi, których 
trzeba podjąd, obsłużyd i zapewnid im bezpieczeostwo podczas ich pobytu. A obec-
ne standardy są nieco inne od tych jakie obowiązywały dawniej. Zatem Park musi, 
chce czy nie, prowadzid prace zmierzające do unowocześnienia infrastruktury zwią-
zanej z tym masowym napływem turystów. Prace te nie mogą nie wpływad na kra-
jobraz, który Park ma chronid. Jest to przecież jego główne zadanie. Zatem cała 
trudnośd takich sprzecznych założeo polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 
ich w ten sposób by jedno nie kolidowało z drugim. Pan Szczudłowski  ukazując Park 
w pozytywnym świetle podnosi sprawę rozwoju budownictwa poza terenem Parku. 
Twierdzi, i jest w tym stwierdzeniu wiele racji, że dalszy rozwój budownictwa w 
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Kotlinie Jeleniogórskiej może zabid atrakcyjnośd tego miejsca. Bo kto będzie chciał 
przyjechad  gdy będzie tu sam beton i asfalt. 

Krzysztof Korzeo wystąpił z tematem „Wartości kulturowe Kotliny Jelenio-
górskiej jako potencjał turystyczny regionu”. Od razu uświadomił wszystkim iż w 
omawianym terenie posiadamy dobrze ponad tysiąc obiektów zabytkowych. W 
samej Jeleniej Górze jest ich 200, a w powiecie ponad 260. A są to zabytki nietuzin-
kowe. Ich wartośd mierzona na tle innych regionów jest olbrzymia. To właśnie one 
przyczyniają się w dużym stopniu do przybywania w nasze strony turystów. Chodzi 
zatem o przywrócenie tych obiektów do życia. Bo sama ruina nic nie znaczy. Ale 
obiekt odnowiony już tak. Bo będzie to obiekt , który żyje, czyli taki gdzie można coś 
zjeśd czy przenocowad ale przede wszystkim gdzie dowiemy się jego historii oraz 
historii jego otoczenia. Zainteresowanie takie widzimy w utworzonej Dolinie Pała-
ców i Ogrodów. Jest to obszar, na którym odnowiono większośd zabytków, do tej 
pory będących w ruinie. Dzięki wspólnym działaniom teren ten stał się wielką atrak-
cją nie tylko Kotliny Jeleniogórskiej ale także stał się atrakcją na miarę krajową. 
Zatem warto zarówno inwestowad w posiadane zabytki ale warto także podejmo-
wad wspólne działania. Nie bad się konkurencji, bo gdy się dobrze pomyśli to konku-
rencja może zmienid się w działania wzajemnie się wspierające. Ponieważ mówca 
jest dyrektorem wspomnianej wyżej Fundacji, ukazał nam jak wiele trudu włożono 
w doprowadzenie do dzisiejszego stanu obiektów takich jak pałac w Łomnicy czy 
Wojanowie. Ale nie mniej ważną rolę od odbudowy spełnia informacja. Okazuje się, 
że na omawianym terenie jest ona prawie wzorcowa. Jest zauważalna i czytelna. 
Dzięki temu nikt nie błądzi, a przy takiej ilości gości jest rzeczą niezmiernie ważną 
sprawne przemieszczanie się grup wycieczkowych. Gdy wyczerpie się już wszystkie 
znane możliwości informacyjne należy szukad nowych możliwości podniesienia 
atrakcyjności danego miejsca. Nieraz zadziwiających. Tak też tutaj organizuje się 
wciąż nowe imprezy. Np. mistrzostwa świata w grze na pile. Często wychodzi się z 
imprezami w inne regiony, powiązane z naszym wspólną historią czy jakimś ele-
mentem tej historii. Może to byd wydarzenie, może człowiek, może wojna czy jakiś 
wątek miłosny. Zawsze spowoduje to u turystów chęd zobaczenia tego drugiego 
miejsca. Kolejną czynnością promującą dane miejsce jest działalnośd wydawnicza. 
W ostatnich latach wydaje się wiele publikacji krajoznawczych, lepszych czy gor-
szych. A wszystko to, co zostało przedstawione powyżej, czynione jest po to by 
zachowad to co najwartościowsze dla kolejnych pokoleo. 

Piotr Napierała, prezes Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów, mówił o „Walo-
rach kulturowych Kotliny Jeleniogórskiej koniecznych do zachowania”. Stwierdził 
on, że krajobraz Kotliny Jeleniogórskiej i jej otoczenia zawsze powinno widzied się 
na tle zabytków architektonicznych jakie tutaj pobudowano. Twierdzi, iż obecnie 
nie ma zagrożenia dla zabytków architektury. Bo niezależnie od ich aktualnego sta-
nu, zostaną one prędzej czy później odnowione. Wystarczy tylko że zjawi się poten-
cjalny pasjonat. Oczywiście z odpowiednio grubym portfelem. Niestety inaczej 
przedstawia się sprawa jeśli chodzi o parki. Często są one własnością wielu osób i 
instytucji. A nie zawsze mają oni wspólny cel. Oczywiście chodzi o cel dobry dla 
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danego waloru krajoznawczego. Problemem jest także stan zachowania roślinności. 
Nierzadko  są to okazy egzotyczne, dzisiaj zagłuszone przez roślinnośd rodzimą. 
Trzeba zatem o takie tereny dbad ciągle. Trzeba je pielęgnowad. Są to bowiem wa-
lory żywe. Mało tego drzewa czy krzewy potrzebują niejednokrotnie kilkuset lat by 
stad się „okazami” i dlatego szybkie odtworzenie wyciętych roślin nie wchodzi w 
grę.  Kolejną poruszoną sprawą była dostępnośd zabytków. Otóż w kotlinie mamy 
wiele miejscowości posiadających dziesiątki zabytków. Niestety przeważnie okazują 
się one niedostępne dla przeciętnego turysty. I cóż z tego, że zostały one zaprojek-
towane przez sławnych architektów, czy wykonane przez najlepszych rzemieślni-
ków. Możemy je często obejrzed tylko z zewnątrz, a i to nie do kooca. Bo dowcip 
polega na tym, że w wielu wypadkach nie są one w ogóle opisane czy oznaczone. 
Chociaż ostatnio zmienia się to na lepsze. I całe szczęście, bo gdy uporamy się z tym 
problemem okaże się iż nasze małe miejscowości wypadną na tle znanych dużych 
miast wcale nie najgorzej. 
Agnieszka Krzemioska podjęła się przedstawid „Architekturę krajobrazu w prze-
strzeni miejskiej na przykładzie otoczenia Teatru im. C. K. Norwida”. Zaczęła oczy-
wiście od pokazania zdjęcia teatru w 1904 roku. Nie ma tam jeszcze dużych drzew, 
nie ma szerokiej ulicy czy innych obecnych udogodnieo komunikacyjnych. Jest na-
tomiast ładny podjazd ze schodkami, nadający całości uroku. Nie ma także budynku 
mieszczącego dzisiaj aptekę oraz pawilonu z kwiatami. Na kolejnym zdjęciu zrobio-
nym w 1910 roku widzimy już kamienicę z boku, widzimy poszerzone schody. Ale 
najważniejsza zmiana to powstanie terenów zielonych. Na zdjęciach z lat 20 i 30 XX 
wieku możemy zobaczyd jak rosną posadzone przy ulicy Teatralnej drzewa. Dzisiaj 
są to już wspaniałe okazy. Początkowo przed teatrem nasadzono zieleo niską. Póź-
niej, po prawej stronie posadzono buka czerwonego, a jeszcze później topole. Nie 
wiadomo czy nasadzenia te miały jakiś konkretny cel ale faktem jest , że topole 
zasadzone później, ze względu na szybszy przyrost dominują dzisiaj w tym  miejscu. 
W miarę rozwoju komunikacji zajmowano coraz więcej terenu przed teatrem. Ulica 
stawała się coraz szersza a chodnik  coraz węższy. Dlatego zlikwidowano podjazd do 
teatru. Dzisiaj, uważa autorka wypowiedzi, powinno się zrobid nowe nasadzenia 
częściowo usuwając niektóre stare drzewa. Uważa także, że dobrze byłoby wyko-
rzystad zaniedbany trawnik chodby tworząc dla potrzeb restauracji ogródek letni. 
Może to dobry pomysł. Jednak z jego realizacją wcale nie będzie łatwo. 

Ponieważ Dyrektor LBG, pan Czesław Kozioł mający zaprezentowad „Arbo-
retum Leśnego Banku Genów Kostrzyca w Miłkowie”, przebywał w delegacji, temat 
ten podjął Michał Raj. Dowiedzieliśmy się iż obiekt ten podlega Dyrekcji Generalnej 
Lasów Paostwowych a leży na terenie Nadleśnictwu Śnieżka.  Stworzony został ce-
lem długookresowego przechowywania nasion. Chodzi o zabezpieczenie puli geno-
wej dla przyszłych pokoleo. Jak ważna jest taka działalnośd dowiadujemy się zazwy-
czaj po wielkich klęskach żywiołowych, chodby pożarach lasów. Natura oczywiście 
sama poradziłaby sobie z problemem. Jednak trwałoby to znacznie dłużej i nieko-
niecznie wyrosłyby tu właściwe drzewa. Bank zabezpiecza materiał nasienny od 
najzdrowszych okazów. Musi zatem posiadad dobrze rozwiniętą sied pozyskiwania 
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tych nasion. Oczywiście musi także potrafid sprawdzid czy dostarczone nasiona po-
chodzą od konkretnych okazów. Wiadomo człowiek z natury rzeczy lubi nadużywad 
okazji i nie zawsze dotrzymuje warunków umowy. Tutaj nie ma takiej szansy. Pra-
cownicy Banku po sprawdzeniu DNA są w stanie ze stuprocentową pewnością wy-
łapad takie próby podmian nasion. Ze względu na wieloletni okres przechowywania 
nasion wypracowano tu naukowe metody służące temu celowi. Nasiona trzeba, po 
uprzednim oczyszczeniu, doprowadzid do odpowiedniego stopnia wilgotności, a 
następnie umieścid w specjalnych chłodniach. Używa się tu ciekłego azotu. Przed 
wydaniem nasion należy przeprowadzid ich stratyfikację czyli odpowiednio przygo-
towad do siewu. Zapewni to pewnośd dalszych poczynao i ich skutecznośd. Jednak 
przedstawiona powyżej działalnośd nie jest jedyną tutaj prowadzoną. Duży nacisk 
kładzie się na edukację przyrodniczo-leśną. Chodzi głównie o wyrobienie u dzieci 
odpowiedniego sposobu patrzenia na przyrodę. Jest to niezmiernie ważne. W 
utworzonym tutaj arboretum, uważanym za żywy bank genów, rosną najcenniejsze 
osobniki różnych gatunków. Wybudowano tutaj wiatę rekreacyjną, oczko wodne, 
wydzielono  27 kwater, tak by łatwo można było odnaleźd to co akurat jest po-
trzebne. Całośd podzielono na trzy części. Pierwsza – leśna, to roślinnośd naturalna 
Sudetów. Druga – botaniczna, to pojedyncze egzemplarze roślin ozdobnych i egzo-
tycznych. Trzecia – zachowawcza, to archiwa klonów. Jest tutaj zatem wszystko co 
potrzeba. Wygląda, że nic nie umknęło podczas organizacji tego miejsca. 

Jacek Godlewski ukazał jak wygląda „Kształtowanie krajobrazu kulturowego 
w Kotlinie Jeleniogórskiej”. Zaczął od przypomnienia formułki mówiącej, że krajo-
braz to zewnętrzny wygląd powierzchni ziemi, którego poszczególne elementy two-
rzą całośd. Tak w zasadzie jest. Jednak to tylko formułka. Krajobraz to także jed-
nostki krajobrazowe, ujęte w konkretne ramy, pomiędzy którymi powstają ciążenia 
i zależności. Na mapie Kotliny Jeleniogórskiej widad wyraźnie iż miasto Jelenia Góra 
dominuje nad całością. Nieco mniejszymi ale równie ważnymi dominantami są takie 
organizmy miejskie jak Karpacz czy Szklarska Poręba. Chod położone niejako poza 
interesującym nas obszarem wywierają znaczący wpływ na obszar omawiany. Sam 
krajobraz jako taki możemy podzielid na miejski i wiejski. Składnikami krajobrazu 
miejskiego są dzielnice miasta, jego historyczne centrum, stare śródmieście, tereny 
produkcyjne, osiedla wielo i jednorodzinne oraz tereny rekreacyjne. Natomiast 
wiejskie układy możemy podzielid na zabudowę łaocuchową, zwartą czy rozproszo-
ną, która z czasem będzie się zacieśniad. Ostatnio pojawiła się zabudowa osiedlowa, 
a więc bardziej odpowiadająca zabudowie miejskiej. Wynika to z faktu wyprowa-
dzania się ludzi z ciasnych miast do podmiejskich wsi. Doskonałym tego przykładem 
jest Jeżów Sudecki. Tam gdzie jeszcze niedawno były pola dzisiaj znajdują się dzie-
siątki jeśli nie setki domów. To osiedlanie się ludzi na terenach rolniczych w zasa-
dzie jest nie do opanowania.  Powoduje ono wielkie zmiany w krajobrazie. Ale czy 
są to zmiany pozytywne czy negatywne? Zapewne jedne i drugie. Nie możemy tego 
stwierdzid jednomyślnie. Ale są to także zmiany pożądane(przez jednych) i nie po-
żądane(przez drugich). A na pewno są to zmiany nieuniknione. 
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Wojciech Drajewicz opowiedział o „Wandalizmie w przestrzeni architekto-
nicznej na przykładzie Kotliny Jeleniogórskiej”.  Wiadomo, że wjeżdżający do Jele-
niej Góry, w zależności od kierunku z którego przyjeżdżają widzą piękny krajobraz. 
Ale docierając do pierwszych zabudowao krajobraz ten zaczyna im przesłaniad to co 
powstało tu na przestrzeni wielu lat. Najmniej ciekawie prezentuje się oczywiście 
zabudowa osiedla Zabobrze, powstałego na terenach, na których nie powinno nic 
powstad. Budynki jakie tu widzimy są typowymi dla całego kraju budowanymi w 
tamtych czasach. Nie wyróżniają się one niczym szczególnym. Jednak ich widok 
psuje harmonię widzianego krajobrazu. To samo dotyczy domów o prostej formie 
postawionych tak, że zasłaniają całe stare miasto. Na pewno obiektami psującymi 
krajobraz są obiekty wielkogabarytowe jak centra handlowe. Ich architektura zu-
pełnie nie pasuje do otoczenia. Wielkim problemem są różne reklamy. I nie chodzi 
tutaj o ich zawartośd, ta bowiem szybko zmienia się. Chodzi o ich usytuowanie oraz 
o ich ilośd. Często wygląda to jak jeden wielki śmietnik. Wydaje się, że nikt i nic nie 
jest w stanie nad tym zapanowad. Chociaż, o dziwo, większośd z nich powstała 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. W wielu przypadkach, wydaje się, że jedy-
nym sposobem na przywrócenie harmonii krajobrazu jako całości, jest wyburzenie 
niepasujących do otoczenia obiektów. To jednak nie zawsze wchodzi w grę. A więc 
czy jesteśmy skazani na taki krajobraz jaki mamy na dzieo dzisiejszy? 

W dyskusji jaka wywiązała się następnie, padło dużo słów obrazujących kra-
jobraz zarówno pozytywnie jak i negatywnie. Podano wiele przykładów, które jed-
nych raziły, innym podobały się, a jeszcze innych po prostu śmieszyły. Przedstawio-
no przykłady tworzenia planów miejscowych, w których proponowano pewne za-
sady, a później, przy wydawaniu zezwoleo na budowę, zasady te nie były brane pod 
uwagę, mimo iż decydowali o tym ci sami ludzie. Widzimy zatem, że na negatywne 
zmiany w krajobrazie mają wpływ złe przepisy, złe uwarunkowania, złe wykonanie 
ale także złe nastawienie ludzi oraz ich złe nawyki. Pokładajmy jednak nadzieję w 
przyszłych pokoleniach, że będą one bardziej rozsądne i bardziej nastawione na 
zachowanie naturalności w krajobrazie, który jest naszym skarbem największym. 
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