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Poznao - składanie podpisu pod protokołem z przyznania nagród 
na XX OPKKiT. Foto: Krzysztof Tęcza 

 
 
Krzysztof Tęcza 

Wprowadzenie 
  

 
Szanowne Koleżanki i Koledzy. 
 
Tym razem obrodziło nam nie tylko imprezami ale także 
otrzymanymi relacjami. Postanowiłem zatem zwiększyd nieco 
objętośd aktualnego numeru tak by nie przegapid czegoś 
ważnego, co przekazane w terminie późniejszym straciłoby na 
aktualności. Zamieszczam zatem kilka tekstów związanych z 
naszą historią, tą niezbyt odległą. Przedstawiam wycieczki 
zorganizowane wspólnie z naszymi sąsiadami. Okazuje się, że 
można razem z krajoznawcami z Czech czy Niemiec wyruszad 
razem w góry, po to by poznawad ich piękno i cieszyd się nim 
bez względu na to po jakiej stronie gór one się znajdują. To 
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samo dotyczy wycieczek organizowanych przez stronę polską, 
w których jednak biorą udział zupełnie przypadkowi 
mieszkaocy terenów przygranicznych. Oczywiście zdaję 
relację z kolejnego spotkania Komisji Krajoznawczej, które 
tym razem odbyło się podczas CZAK-u w Gorzowie 
Wielkopolskim. Przedstawiam relacje z CZAK-u zarówno swoją 
jak i uwagi innego uczestnika. Każdy bowiem może inaczej 
odbierad to samo wydarzenie. Ostateczna opinia o imprezie i 
tak zawsze należed będzie do każdego z uczestników. I na 
pewno będą to różne opinie. Niestety wielu z nas 
krajoznawców odeszło w ostatnim czasie na drugą stronę, do 
lepszego świata. Dlatego sporo miejsca poświęcamy na 
przypomnienie ich sylwetek oraz przybliżenie tego czego 
dokonali. Jest to bowiem bardzo ważne, zarówno dla ich 
rodzin, jak i dla nas, jako spadkobierców ich osiągnięd, ale 
także dla naszego Towarzystwa. Ponieważ często bierzemy 
udział w imprezach, niekoniecznie czysto krajoznawczych, 
chcę pokazad, że udział w nich zawsze wart jest naszego 
czasu, gdyż zawsze odnajdziemy w nich treści krajoznawcze. 
Dlatego zamieszczam także relacje z tegorocznych obchodów 
Święta Przewodników, jakie miało miejsce na Śnieżce, a na 
które od wielu lat przybywa, zaprzyjaźniony z przewodnikami, 
prezydent Czech Vaclav Klaus. Wyjątkowo pozwoliłem sobie 
na publikację moich przemyśleo o samotnym wyruszaniu w 
góry. O tym co może nam się wtedy przytrafid. O tym czy jest 
to w ogóle rozsądne. Mam nadzieję, że wywoła to jakiś odzew 
wśród Was, że przyślecie swoje uwagi do tego o czym 
napisałem. Myślę, że ilośd informacji zamieszczonych w 
nowym Krajoznawcy pozwoli każdemu znaleźd coś ciekawego, 
coś co go zainteresuje.  Życzę zatem miłej lektury. 
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Krzysztof Tęcza 

Wycieczka po Górach Izerskich 
  

W sobotę 18 czerwca 2011 roku turyści z terenów 
przygranicznych wyruszyli, w ramach VI edycji 
Transgranicznych Spacerów  Wiosennych, na wycieczkę 
przyrodniczą po Górach Izerskich. Co roku polsko-niemieckie 
wycieczki organizowane są przez Stowarzyszenie Południowo-
Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego "Pogranicze" z 
Lubania, Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej - Oddział 
MiPBP z Lubania i Nadleśnictwo Świeradów, przy udziale 
partnera niemieckiego - Christlich-Soziales Bildungswerk 
Sachsen e. V. z Miltitz. Ponieważ zaplanowana trasa miała 
mied 25 kilometrów długości zbiórkę wyznaczono na 7.30 przy 
moście Staromiejskim w Zgorzelcu. Tam też przyjechał 
autobus z opiekującą się nami panią Magdą Guła. W drodze 
do Świeradowa zabraliśmy pozostałych wycieczkowiczów 
dosiadających się w Łagowie, Lubaniu i Olszynie. W siedzibie 
nadleśnictwa Świeradów mogliśmy zobaczyd jak 
przebudowano to miejsce. Wreszcie odkryliśmy gdzie podział 
się dzik siedzący sobie kiedyś na środku podjazdu. Chodziły 
bowiem słuchy, iż został wypłoszony. Teraz wiemy, że nie. Aby 
nie było problemów językowych dołączyła do nas pani Tamara 
Wadas, która przekazywała turystom niemieckim to co 
opowiadał pracownik Nadleśnictwa pan Zbyszek Kamioski, 
mający poprowadzid nas w góry.  Pierwsze chwile były 
przyjemne. Skorzystaliśmy z kolei gondolowej, dzięki czemu 
zaoszczędziliśmy sporo czasu i sił.  Chociaż tuż przed celem, 
gdy wiatr zakołysał wagonikiem, poczuliśmy jak wszystko 
podchodzi nam do gardeł. Jednak prawdziwy turysta nie zrazi 
się byle czym. Zwłaszcza, że panoramy jakie ujrzeliśmy są nie 
do opisania. Góry Izerskie są tak piękne, a zarówno 
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tajemnicze i dzikie, że nie można ich pomylid z żadnym innym 
pasmem. Gdyby przywieziono nas tutaj z zasłoniętymi oczami 
to i tak byśmy zgadli gdzie jesteśmy. Sam bowiem zapach i to 
dziwne uczucie jakie tu czujemy, występuje tylko w tych 
górach. A trzeba wiedzied iż miejsce to dotknęła kiedyś 
olbrzymia tragedia. Ze względu na zanieczyszczenie powietrza 
zaczęły usychad tutaj drzewa. Wtedy do akcji weszły 
szkodniki. I aby ratowad całośd trzeba było w bardzo krótkim 
czasie wyciąd obumarłe drzewa. Ściągnięto tu chyba 
wszystkich pilarzy i drwali jacy byli wówczas dostępni. Ale 
udało się. Co prawda gdy patrzyliśmy wtedy na to co 
pozostało z pięknego lasu chciało się płakad. Praktycznie do 
wysokości 800 metrów nad poziom morza las przestał istnied. 
Jednak 30 lat usilnych zabiegów ze strony leśników i ogromnej 
pracy jaką tu włożono przyniosło wspaniałe efekty. Dzisiaj 
młodzi ludzie patrząc na rosnące drzewa nawet nie pomyślą, 
że miała tu miejsce taka tragedia. Co prawda dziwnym może 
im się wydad, że wszystkie drzewa są w jednym wieku i 
podobnej wielkości. Ale to nic. Najważniejsze iż znów możemy 
cieszyd nasze oczy widokiem zieleni.  

Pan Zbyszek opowiedział nam o żyjących tu 
cietrzewiach, które lubią właśnie młody, rzadki las porośnięty 
borówkami. Potrafią one przeżyd okres zimowy, mimo ponad 
metrowej warstwy śniegu. Kopią sobie wtedy małe jamy i bez 
problemów przeczekują w nich do wiosny. Dowiedzieliśmy się 
także jakie są różnice między Leśnym Kompleksem 
Promocyjnym a Parkiem Narodowym. W pierwszym 
udostępnia się tereny zarówno dla turystyki jak i pozwala się 
na pozyskiwanie owoców lasu, czyli jagód, grzybów, ziół itp.. 
W drugim ruch turystyczny ogranicza się do wydzielonych tras 
i nie zezwala się na pozyskiwanie niczego co na nim rośnie. 
Wiemy, że wiele osób burzy się na takie obostrzenia ale pan 
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Kamioski  powiedział nam bardzo ważną prawdę: Przyrodę 
chroni się nie przed człowiekiem ale dla człowieka.  

 

 
Górna stacja wyciągu na Stóg Izerski. Foto: Krzysztof Tęcza 

Wkrótce, mijając Łącznik, dotarliśmy na Smrk i po 
pokonaniu ponad 80 stopni wdrapaliśmy się na zbudowana tu 
w 2003 roku wieżę widokową. Wykonano ją ze stali, co 
wzrokowo sugerowało o jej stabilności i solidności. Jednak po 
wejściu na górę okazało się iż wiatry jakie tu wieją bez 
problemu kołyszą wieżą. To niesamowite uczucie, gdy czuje 
się jak wieża "odjeżdża" w bok. Zwłaszcza gdy, tak jak dzisiaj, 
panowała lekka mgła. Ponod z wieży tej są bardzo rozległe i 
ładne widoki. My musieliśmy uruchomid naszą wyobraźnię, 
tak by ujrzed to co starał się pokazad nam prowadzący 
wycieczkę. Szczerze mówiąc, nie było to wcale takie trudne. 
Niektórym nie podoba się budowanie takich wież w górach. 
Twierdzą oni, że psuje to krajobraz. Jednak czy tak jest, nikt 
nie wie tego do kooca. Na dole wieży przygotowano ogólnie 
dostępne przytulne pomieszczenie, w którym zmarznięci 
turyści mogą się ogrzad i posilid, a nawet przeczekad złą 
pogodę, gdy zajdzie taka potrzeba. W rozmowie jaka 
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wywiązała się z prowadzącym nas Zbyszkiem Kamioskim 
stwierdził on iż leśnicy często bujają w obłokach. Wynika to z 
faktu, że tak jak w tej chwili, jesteśmy w chmurach. Nasuwa 
się jednak pytanie, na które słowo należy położyd większy 
nacisk: na bujają czy w obłokach? 

Na rozdrożu, w pobliżu wieży, postawiono w 1903 
roku drewniany krzyż z figurą Jezusa, a nieco później 
zamocowano na skale tablicę upamiętniającą fakt wejścia 
tutaj znanego niemieckiego poety Theodora Koernera w 1809 
roku. Wykuto także stosowny napis na kamieniu poniżej. 
Dokonano tego dokładnie w stulecie wejścia.  

Ponieważ cały czas szliśmy pod gorę ucieszyło nas iż 
dalsza trasa wyraźnie biegnie w dół. Zwłaszcza, że prowadzący 
nas Zbyszek Kamioski zachowywał się jakby był na spacerku. 
Ani nie dyszał, ani się nie zgrzał. Nawet nie miał 
przyspieszonego oddechu. Natomiast niektórzy z nas i 
owszem. Jednak szybko zostaliśmy ukarani za takie 
nastawienie. Ścieżka stała się nie tylko stroma ale i ciężka do 
marszu. Trzeba było bardzo uważad by nie skręcid sobie nogi. 
Zaowocowało to sporym rozciągnięciem grupy, jednak obyło 
się bez niespodzianek. Wkrótce dotarliśmy do wygodnej 
drogi, przy której najpierw usłyszeliśmy, a później 
zobaczyliśmy mały strumyk. Okazał się on byd rzeką Izerą, tyle 
że w początkowej fazie. Akurat tutaj wypływała ona ze źródła 
położonego po stronie czeskiej. Drugie źródło znajduje się po 
naszej stronie. Wciąż toczą się niezrozumiałe spory czyja jest 
ta rzeka. Czesi twierdzą, że ich, my, że nasza. To znaczy, to są 
oficjalne spory. Jednak my turyści doskonale wiemy, że Izera 
jest nasza. Przecież od źródła usytuowanego po naszej stronie 
płynie ona prawie trzykrotnie dłuższą trasą niż ze źródła 
czeskiego. Zatem po co w ogóle mówid, że Izera ma dwa 
źródła? Czy nie lepiej przyjąd, że ta czeska strużka to po 
prostu zwyczajny dopływ płynącej już Izery. Wydaje się to byd 
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nie tylko logiczne ale i rozsądne. Prawda? A trzeba wiedzied, 
że rzeka ta jest niezwykła. Zarówno  wody jej jak i jej 
dopływów należą do zlewiska Morza Północnego. Natomiast 
druga główna rzeka Izerów czyli Kwisa kieruje swoje wody do 
Bałtyku. Mamy zatem tutaj granicę zlewni Morza Północnego 
i Bałtyckiego. Jest to niezwykłe ale i pobudzające wyobraźnię.  

  

 
Góry Izerskie, roślinnośd torfowiskowa. Foto: Krzysztof Tęcza 

Właściwie to można powiedzied, że dopiero 
zaczęliśmy naszą wycieczkę. Dopiero teraz dotarliśmy do 
miejsca niezwykłego. Zaczynają się tu bowiem torfowiska. 
Oczywiście są one objęte ochroną przyrodniczą. Po stronie 
naszych sąsiadów utworzono kilka mniejszych rezerwatów a u 
nas jeden, za to olbrzymi, zajmujący kilkaset hektarów. 
Torfowiska tworzą się w miejscach, w których utrzymuje się 
duża wilgotnośd. Są to tereny nieprzepuszczalne, gdzie woda 
deszczowa znika tylko w sposób naturalny czyli odparowuje. 
Jednak  jest ona utrzymywana bardzo długo. Dlatego 
występują tu rzadkie rośliny, których nie zobaczymy nigdzie 
indziej. Właśnie dotarliśmy do miejsca pokrytego drobnymi 
białymi roślinkami. To wełnianka. Wygląda przepięknie. Tak 
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pięknie, że długo stoimy ciesząc się tym widokiem a zarazem 
słuchając ciekawej opowieści pana Zbyszka. Uświadomił on 
nam fakt iż podczas klęski ekologicznej najbardziej ucierpiał 
las. Wszyscy o tym wiemy. Ale dodał, o czym nie pamiętamy, 
że torfowiska wtedy nie ucierpiały. Pozostały bez zmian. I 
właśnie w tym miejscu, gdzie staliśmy dowiedzieliśmy się, że 
chroni się tutaj nie tylko to co widzimy, ale także to co 
znajduje się pod ziemią i to co znajduje się nad naszymi 
głowami. Chroni się tutaj niebo. Pojawiło się bowiem nowe 
źródło zanieczyszczenia środowiska jakim jest 
zanieczyszczenie światłem. Niestety nadmiar światła jaki 
powstaje w dużych skupiskach miejskich odbija się 
niekorzystnie na całe środowisko. Zatem czy słusznie czynimy 
oświetlając nocą tysiące zabytków?  

Podczas krótkiego odpoczynku byliśmy zaskoczeni jak 
duża liczba rowerzystów przewija się tędy. Z jednej strony 
dziwi to a z drugiej, patrząc na mnogośd utworzonych tu 
szlaków rowerowych, ścieżek i dróg jest to normalne. Każdy 
zdrowo myślący turysta szuka wygodnego szlaku i z niego 
korzysta. Tak też jest i tutaj. Izery to prawdziwa kraina 
rowerzystów.  

Jak już wspominałem cały czas widzimy ładny, równy 
las. Tymczasem dotarliśmy do miejsca przerażającego. Stoją 
tu obumarłe chojaki będące pozostałością po katastrofie 
sprzed trzydziestu lat. Bardzo to przygnębiający widok. 
Niestety nie można go zlikwidowad gdyż teren ten chroniony 
jest jako rezerwat. I właśnie dlatego zachował się w takim 
stanie. Dotarliśmy do Cernej jezirki. Dzięki temu, że ułożono 
tutaj drewnianą kładkę dla pieszych możemy wejśd do 
rezerwatu i obejrzed jego wnętrze. A chroniony tutaj 
ekosystem bagienny porośnięty lasem sosnowym jest dobrym 
miejscem by pooddychad czystym powietrzem.  
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Teren zaczyna robid się coraz bardziej ciekawy. 
Pojawiają się jakieś skałki. Na tablicy widzimy napis Pytlacke 
kameny. Po naszemu są to Kłusownicze Kamienie. Nazwa 
pochodzi od kłusownika Heinricha, który zdezerterował i ukrył 
się właśnie w tym rejonie. Było to za czasów napoleooskich. 
Ponieważ był to człowiek, który zabiwszy zwierzynę zabierał 
tylko najsmaczniejsze jej części, został znienawidzony przez 
leśników. Nie ma się temu co dziwid. Nikt nie lubił ani wtedy 
ani dzisiaj niepotrzebnego zabijania. Zatem gdy  idący lasem 
gajowy Schnaider Hansel oraz rewirowy Hub zobaczyli 
kłusownika przy potoku, Hub wypalił do niego ze swojej 
strzelby. Strzał był celny, kłusownik uciekł do lasu gdzie 
skonał. Po kilku dniach pochowano go tam gdzie upadł. Dzisiaj 
oprócz skał upamiętniających tamto wydarzenie można 
jeszcze zobaczyd drewniany Krzyż Heinricha ustawiony w 
pobliżu.   

Prowadzący nas pan Zbyszek uprzedził iż na terenie 
tym występują żmije. Mają tutaj bardzo dogodne warunki do 
bytowania. Często wygrzewają się one na nagrzanych 
promieniami słonecznymi kamieniach.  Co prawda przeciętny 
człowiek na słowo żmija reaguje nerwowo, czasami 
irracjonalnie, uważając ją za zagrożenie. A tak, prawdę 
powiedziawszy, wcale nie jest. Żmija unika kontaktów z 
człowiekiem. Gdy poczuje ona wibracje ziemi chowa się i tyle. 
Wystarczy zatem lekko potupad i już mamy czystą drogę. Dla 
leśników pokazanie się na jakimś terenie żmij oznacza tylko 
jedno. Jest to dowodem na przywrócenie równowagi w 
przyrodzie, bowiem to iż takie stworzenia żyją tu i mogą 
znaleźd pokarm jest bardzo cenne dla danego obszaru. 
Dlatego nie należy im przeszkadzad. Gdy zajdzie taka potrzeba 
przyroda sama sobie poradzi z tym problemem. Padło tu 
bardzo ważne zdanie: Żmija to sprzymierzeniec leśników i 
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przyjaciel człowieka, nie jego wróg. Było by dobrze gdyby 
wszyscy o tym pamiętali.  

Jak już wspomniałem teren stawał się coraz 
ciekawszy. Z za drzew wyłaniały się skały. Było ich coraz 
więcej. Aż ujrzeliśmy te najpiękniejsze, jakby ułożone jedna na 
drugiej, tworzące mostek nad oknem. Oczywiście nie 
mogliśmy sobie darowad i wdrapaliśmy się na samą górę. 
Chociaż,  gdyby nie namalowane znaki pokazujące drogę, 
pewnie szybko byśmy utknęli na jakimś występie i czekali na 
pomoc. Wypatrzeliśmy sporych rozmiarów kociołek na jednej 
ze skał. Ale najważniejsze to widoki jakie rozpościerały się z 
góry. Coś niesamowitego. W koocu jesteśmy przyzwyczajeni 
do wspaniałych widoków w górach. Ale to co zobaczyliśmy 
tutaj przerosło nasze oczekiwania. Mało tego gdy dojrzeliśmy 
Chatkę Górzystów od razu stanęły nam przed oczami 
naleśniki, a raczej naleśnik, jaki tam serwują. Jest on tak 
pyszny i tak wielki, że nawet jak dla dorosłego chłopa, jeden 
to aż nadto. Niestety tym razem musieliśmy obejśd się tylko 
smakiem. Napawając się widokami zastanawialiśmy się czy 
spora nisza skalna jaką minęliśmy nie była przypadkiem tym 
miejscem, w którym chronił się wspomniany kłusownik.  

Trzeba jednak było ruszad dalej. Przeszliśmy przez 
skalny tunel i jakbyśmy weszli w inną krainę. Nie chodzi 
oczywiście o krajobrazy, bo te są wszędzie takie same, chodzi 
o to, że gdy tylko wyszliśmy z tunelu ucichł wiatr. Zrobiło się 
cichutko i przyjemnie. Na skałach tak nie było. Tam mało głów 
nam nie pourywało. Zrobiło się przyjemnie tym bardziej, że 
dalsza droga prowadziła cały czas w dół. A nasze nogi 
potrzebowały nieco odpoczynku. Szybko doszliśmy do Izerki. 
Po drodze minęliśmy Borkoviste,  miejsce  z którego 
wydobywano torf dla potrzeb pobliskiego uzdrowiska. Prace 
te prowadzono aż do lat 60-tych XX wieku. Dla 
zainteresowanych podam, że prowadzi tędy ścieżka 
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edukacyjna o nazwie "Trzy izeryny". Nieco dalej weszliśmy do 
ostatniego już na naszej dzisiejszej trasie rezerwatu 
Vrchoviste. Torfowisko jakie tutaj ujrzeliśmy wzrokowo 
wyglądało nieco inaczej niż poprzednie. Na dużym terenie 
widad wiele niby kałuż. Okazuje się iż jest ono prawie 
identyczne jak te skandynawskie oddalone od nas o 3 tysiące 
kilometrów. Miejsce, w którym znajdujemy się ma jeszcze 
inne tajemnice. Wygląda na to, że czas cofnął się tutaj o 10 
tysięcy lat oraz, że mamy 500 metrów różnicy wysokości jeśli 
chodzi o występowanie roślinności. Zatem to co widzimy 
powinno występowad o wiele wyżej. Tyle, że panujące tutaj  
warunki klimatyczne wywołują u roślin uczucie, jakby  było to  
dla nich właściwe miejsce. Takie małe przekłamanie. Widzimy 
tutaj przede wszystkim mchy torfowe. Ale naszą uwagę 
przykuwają całe połacie czerwonych roślinek. Jak się okazało 
są to rosiczki okrągłolistne, a więc "drapieżniki" żywiące się 
owadami. Oczywiście tutaj nie mają one zbyt dużych 
rozmiarów.  

 

 
Góry Izerskie. Foto: Krzysztof Tęcza 

Idąc dalej przyglądamy się ciekawym zmarszczkom 
tworzonym przez nurt na Izerze. Są one tak niesamowite, że 
nie możemy oprzed się by nie zrobid tutaj sesji fotograficznej. 
Do tego jeszcze ten lekko brunatny kolor wody. Ale na 
torfowiskach wody we wszystkich potokach  mają taki właśnie 
odcieo.  

Nie muszę nikomu mówid jak się ucieszyliśmy gdy 
ujrzeliśmy tabliczkę z napisem Chata Pesakovna. Jest to 
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typowy budynek na tych terenach, tyle że akurat w tym 
znajduje się pierwsze miejsce na naszej trasie, w którym 
można coś zjeśd. A chyba byliśmy już głodni. No może bardziej 
spragnieni. Zatem szybko poskładaliśmy zamówienia i 
kosztując ciemne piwo Kozel czekaliśmy na podanie posiłku. 
Wkrótce okazało się, że także przy podejmowaniu , wydawało 
by się tak błahej decyzji jak wybór posiłku, trzeba byd 
przewidującym. Bo ci, którzy zamówili dania wymyślne, czyli 
np. frytki, długo czekali na zaspokojenie głodu. My po 
sprawdzeniu dania dnia, wybraliśmy gulasz z jelenia z 
knedlikami i okazało się to właściwym wyborem. 
Otrzymaliśmy swój posiłek prawie od ręki. Zatem 
zaspokoiwszy głód mogliśmy resztę pozostałego nam czasu 
przeznaczyd na oglądanie "rupieci" tu zgromadzonych. A było 
co oglądad. Wiszą tu setki różnych dzwoneczków. Ba nawet 
wypróbowaliśmy jeden zestaw dzwonkowy wiszący przy 
drzwiach. Jakież było nasze zdziwienie, gdy na sygnał 
dzwonków przybiegł gospodarz. Okazało się iż właśnie te 
dzwonki to umówiony dla niego sygnał, że coś się dzieje. 
Wybaczono nam ten pochopny czyn. Obejrzeliśmy zatem 
wiszące tu portrety i obrazy, stojącą przy wejściu maszynę do 
szycia marki Singer. Była ona inna od tych jakie widzieliśmy do 
tej pory, miała bowiem piętrowe szufladki. Obok stał wózek 
inwalidzki ale przeznaczony on był dla turystów "specjalnej 
troski". Wyposażono go w kask, kroplówkę do której można 
było podłączyd butelkę Stocka, oraz zestaw niezbędnych 
kieliszków. Na maszynie ustawiono stare odbiorniki radiowe. 
Na ścianach powieszono różne instrumenty muzyczne ale 
także tary, a właściwie mini tary, siekierę ciesielską, czy 
wreszcie niezwykły dzwon. 

Właściwie po takim odpoczynku grzechem byłoby 
dalsze wędrowanie, udaliśmy się zatem poprzez miejscowośd 
Izerka w stronę osady Orle. Domy w Izerce są w zasadzie 
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podobne jeden do drugiego. Różnią się tylko wielkością. 
Minęliśmy budynek dawnej szkoły, w którym znajduje się 
muzeum Gór Izerskich. Niestety było już nieczynne. Gdy 
schodziliśmy kamienistą stroma ścieżką do mostu granicznego 
zaskoczył nas umieszczony na jej początku znak informacyjny, 
na którym umieszczono taki oto napis: "Cyklisto, sesedni z 
kola". Muszę jeszcze powiedzied bo zapomniałbym. 
Prowadzący nas pan Zbyszek wprawił nas w zakłopotanie jak i 
w zdumienie. Zerwał roślinkę z kępy przy drodze i zadał, 
zdawałoby się proste pytanie: czy ktoś wie jak ta roślinka się 
nazywa. Proste, prawda! Tylko leśnik może wpaśd na taki 
pomysł. A niby skąd my to mamy wiedzied. Dla nas wszystkie 
"chwasty" rosnące przy drodze są jednakie. Szybko okazało 
się, że miał on ukryty cel w tym pytaniu. Roślinka, którą nam 
pokazał okazała się byd wszewłogą górską. Używa się jej jako 
składnika podczas produkcji   żołądkowej gorzkiej. Ale nas 
zaskoczył! Ponieważ informacja ta zaciekawiła wszystkich 
pozwoliłem sobie trochę poczytad po powrocie do domu i 
dowiedziałem się iż faktycznie używa się tej rośliny we 
wspomnianym celu. Jednak  tylko ekstraktu z jej korzenia, 
gdyż tylko korzeo jest surowcem zielarskim. Poza tym nie 
zaleca się samodzielnego jej zbierania, gdyż łatwo można ją 
pomylid z trującymi gatunkami roślin baldaszkowatych. 
Chociaż trzeba przyznad, że jej zapach po roztarciu jest 
zupełnie wyjątkowy. 

Zanim przejdziemy drewnianym mostem z powrotem 
do naszego kraju muszę podzielid się ciekawą sprawą. Otóż 
Izera jest najwyżej położoną osadą na terenie Czech. Dawniej 
funkcjonowały tutaj huty szkła, a dzisiaj jest ona uznanym 
rezerwatem architektury wiejskiej. 

No wreszcie jesteśmy po polskiej stronie. Przywitał 
nas Nepomucen wyrzeźbiony w drewnie i ustawiony koło 
mostu. Teraz pozostało nam tylko mała wspinaczka pod górkę 
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i już po chwili wyszliśmy na polane gdzie ujrzeliśmy schronisko 
Orle. Nigdy nie myślałem, że taki widok może tak bardzo 
ucieszyd wędrowców. Nas ucieszył. Jednak prowadzący 
wycieczkę był innego zdania, bo zamiast do schroniska 
zaprowadził nas do jakiegoś nowo postawionego kamiennego 
słupa. Okazało się to byd przedstawieniem Słooca. Jest to 
częśd utworzonej tutaj ścieżki dydaktycznej "Model układu 
słonecznego". Na 4,5 kilometrowej trasie prowadzącej z 
Orlego do Chatki Górzystów możemy poznad pozostałe 
obiekty naszego układu słonecznego. Wykonano je w skali 
jeden do miliarda, co zobrazowano na ustawionych  
kamieniach. Każde z przedstawieo zostało ufundowane przez 
inną osobę lub firmę. I tak fundatorem przedstawienia Słooca 
jest stacja Orle, Ziemi - Lasy Paostwowe, Uranu - kopalnie 
uranu itd. 

Wszystko to jest niezwykle ciekawe ale my, szczerze 
mówiąc , mieliśmy na dzisiaj już dosyd wrażeo i mimo iż Góry 
Izerskie są tak ciekawe i pociągające, że prawie nie sposób 
oprzed się pokusie wyjścia w nie, zdecydowanym krokiem 
ruszyliśmy do czekającego na nas autobusu by powrócid do 
naszych domów. 
                                                                                                                                                            

Witold Kliza 

Zapomniany bój 36 pułku piechoty Legii 

Akademickiej 

Noc z 2 na 3 czerwca 1920 r. była zimna i deszczowa. 
Żołnierze 36 pułku piechoty marzli w czasie odpoczynku po 
całodziennym marszu. Poprzedniego dnia rozpoczęło się 
przeciwnatarcie Armii Rezerwowej, która wraz z 1 Armią oraz 
grupą generała Leonarda Skierskiego miała zlikwidowad  
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bolszewicki wyłom w okolicach Mołodeczna. Głównym celem 
było odrzucenie przeciwnika za linię rzek Auty i Berezyny. 36 
pułk piechoty miał juz za sobą półtoraroczny szlak bojowy  na 
froncie południowym  (Małopolska Wschodnia) oraz  na 
Wileoszczyźnie. Wchodził w skład 8 Dywizji Piechoty 
(dowódca  generał Józef Czikiel), która została przydzielona na 
potrzeby tej operacji do Armii Rezerwowej. Dowództwo nad 
nią na czas wykonania zadania Józef Piłsudski powierzył 
generałowi Kazimierzowi Sosnkowskiemu. Zadanie 8 DP na 
ten dzieo było łatwe. Miała przełamad bolszewickie pozycje 
53 Dywizji Strzeleckiej w okolicach miejscowości Postawy, a 
następnie   kierowad się  na Daniłowicze i dalej ścigad  
przeciwnika na kierunku Głębokiego. W celu racjonalnego  
wykorzystania sił cztery  dywizje przydzielono  do dwóch 
brygad. 15. - 13 pp i 21 pp oraz 16. – 33 pp i 36 pp. 36 pułk 
piechoty  w dniu rozpoczęcia działao  miał stanowid odwód 
dywizji, by nazajutrz świeżymi siłami kontynuowad natarcie. 
Do południa 2 czerwca 33 pp rozbił w swoim pasie natarcia 53 
Dywizję Strzelecką i kontynuując zadanie, prowadził pościg za 
uciekającymi bolszewikami. Dotarł do miejscowości Łuczaj, 
gdzie  w godzinach popołudniowych zarządzono popas. 
Dowódca 8 DP jeszcze tego samego dnia wysłał na 
rozpoznanie w kierunku oddalonych o kilkanaście kilometrów 
Daniłowicz grupę pościgową porucznika Radzyoskiego, 
stworzoną z żołnierzy pododdziałów technicznych  i 
zaopatrzenia dywizji (około 150 bagnetów), uzbrojonych w 
zdobyczną broo rosyjską, głównie w karabiny maszynowe. 
Pododdział dotarł o godzinie 16 do miasteczka, gdzie natknął 
się na bolszewików. W czasie walki prowadzonej w ulewnym 
deszczu wzięto jeoców.  W trakcie przesłuchania  wyszło na 
jaw, że oddział sowiecki stacjonujący w Duniłowiczach to 
forpoczta 12 Dywizji Strzeleckiej, której dowództwo Armii 
Rezerwowej w ogóle nie spodziewało się w tym rejonie Polski. 
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Wywiad wojskowy sądził bowiem, że wspomniana dywizja 
sowiecka znajduje się na froncie kaukaskim i walczy z 
białogwardzistami. Szef wywiadu armii kapitan Jędrzejewicz 
otrzymał ostrą reprymendę od dowódcy armii generała 
Władysława Sikorskiego. Wzburzenie przełożonego było 
uzasadnione. Polacy nie mieli danych o stanie sowieckiego 
związku taktycznego, morale żołnierzy, posiadanych zapasach. 
Tymczasem żołnierze porucznika Radzyoskiego walczyli aż do 
zapadnięcia zmroku i ostatecznie zostali zmuszeni do 
odstąpienia od miasta. Po zakooczonej potyczce wrócono z 
jeocami do Łuczaju, gdzie dowódca 8 DP, zapoznawszy się z 
sytuacją, postawił zadanie na 3 czerwca. Zamierzano je 
wykonad siłami 16 Brygady (dowódca podpułkownik Bolesław 
Krupa), czyli 36 pp oraz  1 batalionu 21 pp. Generał Czekiel 
rozkazał maszerowad w kierunku Duniłowicz równolegle 
trzem kolumną, które miały opanowad samą miejscowośd 
oraz obszary na północ i południe od niej. Środkowa kolumna  
- 1 i 2  batalionu 36 pp oraz kolumna techniczna tego  pułku  i 
artyleria pułkowa (dowódca  major Trojanowski) – miała zająd 
miasteczko, a północna kolumna, złożona z 1 batalionu  21 pp 
(dowódca major Potrykowski) – przesmyk między jeziorami 
Świdno a miejscowością o tej samej nazwie, który stwarzał 
Rosjanom możliwośd obejścia Duniłowicza od północy. 
Kolumna południowa - 3 batalion  36 pp (dowódca porucznik 
Banasioski) - miała dokonad obejścia miejscowości od 
południa i zająd wieś Głęboki Wir. 3 czerwca około godziny 11  
pododdziały rozpoczęły zaplanowane działania. O 14 szpice 
kolumny północnej i środkowej dotarły w okolice Duniłowicz. 
Z daleka żołnierze zobaczyli charakterystyczną bryłę kościoła 
pod wezwaniem Świętej Trójcy. Okazało się, że w 
Duniłowiczach są bolszewicy, którzy poprzedniego dnia, po 
wycofaniu się Polaków, ponownie weszli do  miasta. Północna 
kolumna, nacierająca na przesmyk między Świdnem  a 
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jeziorem o tej nazwie, osiągnęła nakazaną rubież. Śmiałym 
atakiem wyparła  z niej Sowietów i zgodnie z rozkazem 
przeszła do obrony, która trwała do dwudziestej pierwszej. 
Dowódca centralnej kolumny major Trojanowski postanowił 
nacierad na Duniłowicze z marszu. Wyznaczył do tego zadania 
1 batalion (kapitan Sawicki), który po krótkiej potyczce 
wkroczył do miasta. Sowieci zostali zmuszeni do wycofania. 
Polscy żołnierze widzieli teraz uciekających na wschód, w 
kierunku lasu za miastem, przeciwników. W tym czasie 2 
batalion na rozkaz dowódcy pułku zajął rejon po zachodniej 
stronie miasta. Był odwodem środkowej kolumny. Widząc 
uciekających Rosjan, kapitan Sawicki sądził, że nie stanowią 
już oni zagrożenia. Nie czekał więc na rozkaz przełożonego i 
nakazał swoim kompaniom ściganie przeciwnika oraz zajęcia 
wzgórz rozciągających się na wschód od miasta. Jedną 
kompanię oraz kolumnę techniczną pułku pozostawił w 
Duniłowiczach jako odwód. Jakież było zdziwienie żołnierzy, 
gdy zaraz po wyjściu na otwartą przestrzeo, przywitał ich 
ogieo artylerii przeciwnika. Do kontrataku przeciwko trzem 
polskim kompaniom piechoty ruszyło sześd pułków 
bolszewickiej 12 Dywizji Strzeleckiej. Rozgorzała zaciekła 
walka. Najpierw o wzgórze za miastem, a następnie o położny 
między nimi a miasteczkiem cmentarz, który obsadzili 
cofający się polscy żołnierze, gdyż dawał ochronę przed 
ogniem przeciwnika. Rosjanie, wykorzystujący ogromną 
przewagę liczebną (w kluczowym rejonie działao ponad 
dziewięciokrotną), zamierzali rozbid polskie zgrupowanie 
silnym natarciem oraz dodatkowo obejśd je od północy. 
Zamiar ten się nie powiódł, gdyż znajdujący się na północ od 
Duniłowicz wspomniany wcześniej przesmyk został już 
obsadzony przez 1 batalion z 22 pp, natomiast manewr 
obejścia  na południe od miasteczka był utrudniony ze 
względu na zalesienie i ukształtowanie terenu. Rosjanom  nie 
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pozostało nic innego jak ponowid kolejne ataki i liczyd, że 
straty zmuszą Polaków do wycofania. W tej potyczce 
kluczowe znaczenie miało  duże doświadczenie bojowe 
żołnierzy 36 pp z walk we Wschodniej Małopolsce, a także 
wysokie morale żołnierzy wywodzących się ze środowisk 
akademickich. Do tego dochodził profesjonalizm frontowych 
oficerów i podoficerów, potrafiących zdecydowanie  i 
przytomnie reagowad na zagrożenie i zmiany sytuacji, a 
swoim opanowaniem dawad podwładnym przykład i zachęcad 
do walki. Około 17 dowódca środkowej kolumny major 
Trojanowski, widząc ciężką sytuację pierwszorzutowych  
kompanii 1 batalionu, skierował na jego prawe skrzydło cały 2 
batalion, który  po dotarciu na pierwszą linię znacznie odciążył 
walczące pododdziały, a swoją odwodową 7 kompanię 
wzmocnił lewe skrzydło 1 batalionu. Posiłki przyniosły nie 
tylko wytchnienie, lecz także nową nadzieję walczących od 
dwóch godzin żołnierzom. Sytuacja była trudna, bowiem 
kompanie 1 batalionu były już mocno wykrwawione, w 
szczególności 2 i 3,  czyli te, które broniły się w rejonie 
cmentarza. Sam cmentarz kilkakrotnie  przechodził z rąk do 
rąk. Dysponujący świeżymi silami 2 batalion  osiągnął wkrótce 
powodzenie i wspomógł pierwszy  w odzyskaniu terenu. 
Nacierając w kierunku lasu, osiągnął pozycję pozwalającą 
ostrzeliwad z flanki nacierających bolszewików. Tymczasem 
południowa kolumna (3 batalion), maszerująca od rana w 
nakazanym kierunku, nie napotkała w ogóle przeciwnika. Jej 
dowódca zaczął się nawet zastanawiad, czy nie pogubił swoich 
pododdziałów, gdyż teren był znacznie zalesiony. Słyszał 
jednak od godzin popołudniowych odgłosy walk z północnej 
strony, postanowił więc  skierowad częśd sił w tym kierunku, 
ponieważ miał nadzieję na nawiązanie kontaktu z 
przeciwnikiem. Wyznaczony do tego pluton, dowodzony przez 
sierżanta Franciszka Wałeckiego, wyszedł na tyły idących do 
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kolejnego szturmu Rosjan. Sierżant Wałecki nie zastanawiał 
się długo. Rozwinął pluton w tyralierę i dał rozkaz do ataku.  
Pod ogniem rzuconych przez Polaków granatów bolszewicy 
rzucili się do ucieczki. Dowódca 2 batalionu, kiedy zobaczył 
całe zajście, rozkazał swojemu pododdziałowi  atakowad 
uciekających Rosjan. Ścigano ich ogniem  aż do granicy lasu – 
tam później się okopali. W tym czasie łącznik wysłany przez 
sierżanta Wałeckiego powiadomił dowódcę południowej 
kolumny, czyli całego 3 batalionu niewyczerpanego walką, o 
zaistniałej sytuacji. Ten zaś natychmiast skierował swoje siły w 
rejon działao i około godziny 23, gdy było już ciemno, osiągnął 
skraj lasu koło wsi Siennica, flankując tym samym pozycje, na 
których umacniali się uciekający bolszewicy. Idąc na przodzie 
3 batalionu porucznik Banasioski, natknąwszy się na rosyjskie 
pozycje, porwał przednią straż do walki wręcz. Za nim poszły 
kompanie 9 i 12. W ciemnościach  Polacy rozbili bolszewicki 
102 pułk strzelecki. Zabili na miejscu 40 osób, 71 wzięli do 
niewoli. Rosjanie rzucili się do ucieczki, pociągając za sobą 
resztę 12 Dywizji Strzeleckiej. Całodzienny bój okazał się 
ogromnym sukcesem pułku. Rozbito całkowicie dwa 
bolszewickie pułki strzeleckie, a 12 Dywizja Strzelecka 
poniosła dotkliwe straty. Zabito wielu Sowietów (na samym 
cmentarzu naliczono ponad stu), a 383 wzięto do niewoli. 
Zdobyto kilka karabinów maszynowych. Zwycięstwo jednak 
drogo kosztowało, zginęło bowiem 50 żołnierzy. Jak okazało 
się po wojnie, był  to najkrwawszy bój stoczony przez 36 pp 
od czasu sformowania do zakooczenia walk w wojnie polsko – 
bolszewickiej. Sześciu żołnierzy pułku za bohaterstwo w boju 
pod Duniłowiczami zostało udekorowane Orderem Virtuti 
Militari, a siedemnastu Krzyżem Walecznych ( w tym trzech 
po raz drugi). W 1921 roku dzieo 3 czerwca ustanowiono 
świętem pułku, które było bardzo uroczyście obchodzone 
przez cały okres międzywojenny. W 1930 roku w 
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Duniłowiczach prezydent RP Ignacy Mościcki otworzył 
odnowiony cmentarz wojenny, na którym  pochowano 
żołnierzy 36 pp oraz towarzyszących im tego dnia żołnierzy 1 
batalionu 21 pp i 13 pp. Nekropolia ta nie została zniszczona i 
zachowała się do dzisiaj. 

Legia Akademicka 

Sformowana 1 listopada 1918 roku, była pierwszym 

oddziałem wojskowym w stolicy w dniach odzyskania 

niepodległości. W skład Legii Akademickiej wchodzili studenci 

z czterech warszawskich wyższych uczelni: Uniwersytetu 

Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Wyższej Szkoły 

Handlowej oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 

którzy ochotniczo wstępowali w szeregi odradzającego się 

Wojska Polskiego. Już 3 grudnia 1918 roku Legię 

przeformowano w pułk piechoty. Nadano mu numer 36 i po 

miesiącu szkolenia wysłano na front galicyjski w celu 

odblokowania oblężonego przez Ukraioców Lwowa. W 

Małopolsce Wschodniej  36 pułk przez  sześd miesięcy, 

uczestniczył w kilkunastu bojach. Łączne straty w tym czasie 

wyniosły aż 50 procent żołnierzy. We wrześniu pułk znalazł się 

na Białorusi, gdzie w ramach 8 DP brał udział w walkach do 

czasu rozpoczęcia drugiej ofensywy Tuchaczewskiego. Cofając 

się przed bolszewicką nawałą, pułk stoczył bardzo ciężkie boje 

pod Wólką, Świrydami, Małkinią i Kosowem, nie został jednak 

rozbity. Do walki w Bitwie Warszawskiej stanął w składzie 

tylko dwóch batalionów, trzeci rozwiązano z powodu strat. 

Został jednak uzupełniony 1 batalionem 236 ochotniczego 

pułku piechoty i wziął udział w obronie Ossowa, gdzie zginął 
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kapelan ochotniczego batalionu ksiądz major Ignacy 

Skorupka, udekorowany pośmiertnie w 2010 roku Orderem 

Orła Białego. Od 17 sierpnia 36 pp uczestniczył pościgu za 

wycofującymi się bolszewikami. Jednostka wsławiła się bojem 

22 września pod Lachowicami, gdzie zaskoczyła i rozbiła 

bolszewicką brygadę piechoty, a także pojmała 823 jeoców. 

W kampanii polskiej w 1939 roku pułk walczył w składzie 28 

DP w Armii „Łódź”. 11 września stoczył krwawy bój pomiędzy 

Brwinowem,  Parzniewem i Otrębusami. Niestety, nie udało 

mu się przebid przez pozycje niemieckie i dotrzed do stolicy. 

Potem wziął udział w obronie Modlina. Po poddaniu twierdzy 

żołnierze na mocy układów kapitulacyjnych zostali rozesłani 

do domów. Wielu z nich, łącznie z dowódcą pułkownikiem 

dyplomowanym Karolem Ziemskim, uczestniczyli w powstaniu 

warszawskim. 

36 pułk piechoty został  także sformowany w 1944 

roku w ramach 2 Armii Wojska Polskiego na bazie 

zgrupowania partyzanckiego Jeszcze Polska nie Zginęła. W 

składzie  8 DP brał udział w forsowaniu Nysy Łużyckiej i 

następnie w operacji budziszyoskiej, straciwszy aż 85 procent 

swoich żołnierzy! 

W 1949 roku pułk rozformowano, aby w 1959 rok  

ponownie sformowad go w Trzebiatowie. Nadano mu 

wyróżniającą nazwę: 28  łużyckiego  pułku piechoty – za 

dokonania w operacji budziszyoskiej. Następnie w 1967 roku 

przeformowano go w 36 łużycki pułk zmechanizowany. W 

1992 roku  36 pułk zmechanizowany z Trzebiatowa odzyskał 

po 53 latach zaszczytną nazwę Legii Akademickiej. Gdy w 
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ramach reform  i restrukturyzacji oddział ten przeformowano 

w brygadę pancerną, a następnie zmechanizowaną, nadal 

miał, uświęcony dokonaniami poprzedników, numer 36. 

W 2008 roku 36 Brygada Zmechanizowana Legii 

Akademickiej została rozformowana. Utworzony w jej  

miejsce 3  batalion zmechanizowany otrzymał decyzją 

Ministra Obrony Narodowej nazwę Legii Akademickiej oraz 

przyjął dziedzictwo swoich poprzedników. Święto batalionu 

obchodzone jest 3 czerwca, na pamiątkę boju pod 

Duniłowiczami. 

Krzysztof Tęcza 

Samotnie w góry  
  
  

Każdy wie, bo jest to zgodne z prawdą, że w góry nie 
należy chodzid samemu. Głównie ze względów 
bezpieczeostwa. Chociaż w dzisiejszych czasach, kiedy 
wszyscy posiadają telefony komórkowe, samotne wyjście w 
góry nie jest już takie "samotne". W razie potrzeby można 
bowiem wezwad pomoc czy zawiadomid bliskich gdzie 
jesteśmy. Niestety w zeszłym wieku nie było takiej 
możliwości. Dlatego każde wyjście w pojedynkę było 
ryzykiem. I aby to było dobrze zrozumiane: każde takie 
wyjście groziło nie tylko iż coś nam się stanie ale groziło, że 
będzie to już ostatnia wycieczka w naszym życiu. Bo góry to 
jest żywioł nie do opanowania. I powiem szczerze, nic ale to 
zupełnie nic, nie jest w stanie nas ochronid przed tym 
żywiołem. Będąc w górach jesteśmy zdani na to co los nam 
przyniesie. Oczywiście jeśli jesteśmy dobrze przygotowani 
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oraz posiadamy jakieś doświadczenie i potrafimy zachowad 
zdrowy rozsądek to możemy wyjśd cało z wydawałoby się 
tragicznych sytuacji. To co przed chwilą napisałem jest 
prawdą i wszyscy pewnie się z tym zgodzą. Jednak ludzie 
młodzi inaczej widzą świat, a cóż dopiero prostą wycieczkę w 
górach, w środku Europy. Myślą sobie: przecież tutaj nie 
można zabłądzid, tutaj nic nam się nie może przytrafid. Do 
tego są pewni swojej kondycji fizycznej, no i nie posiadają 
jeszcze odpowiedniego doświadczenia, bo i gdzie je mieli 
zdobyd. Ja, mimo iż teraz wiem, że nie powinno się tak 
postępowad, w latach swojej młodości wyruszałem w góry 
sam. Ba niejednokrotnie wyruszałem  w nocy, w deszcz, czy 
wręcz podczas szalejącej śnieżycy. Nie myślałem wówczas o 
konsekwencjach takiego postępowania. Nie myślałem o tym, 
że moi bliscy będą się martwid brakiem wiadomości ode mnie.  

 

 
Chmury na niebie. Foto: Krzysztof Tęcza 

Często bowiem wychodziłem z domu na kilka dni. I 
przez tych kilka dni nikt nie wiedział co się ze mną dzieje. 
Dopiero gdy wróciłem było wiadomo, że nic mi się nie stało i 
wszystko jest w porządku. Teraz sam wiem, że takie 
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postępowanie z mojej strony było co najmniej 
nieodpowiedzialne, żeby nie powiedzied głupie, ale wtedy 
wydawało mi się to normalne. Oczywiście pierwsze załamania 
pogody były dla mnie zaskoczeniem. Jednak nie zawracałem z 
obranej trasy. Później przyzwyczajałem się do warunków 
zimowych. Do coraz większej ilości zalęgającego śniegu i coraz 
większego mrozu. Ponieważ w góry chodziłem bardzo często, 
nieraz było to nawet trzysta dni w roku, miałem możliwośd 
przyzwyczaid się do bardzo różnych warunków 
atmosferycznych. A szybko zmieniająca się pogoda w górach 
nauczyła mnie odpowiedniego ubierania się oraz zabierania 
nieraz wydawałoby się niepotrzebnych w górach rzeczy. 
Wyglądało to komicznie, gdyż wszystko pakowałem do 
wielkiego plecaka z kominem, który wystawał mi wysoko 
ponad głowę. Muszę powiedzied, że waga plecaka 
niejednokrotnie przekraczała osiemdziesiąt kilogramów. Cóż 
to jednak było dla młodego, silnego człowieka. Z takim 
obciążeniem potrafiłem, gdy zachodziła  potrzeba, odbyd 
kilkugodzinny bieg. I nie przeszkadzało mi, że droga jest 
kamienista czy padający deszcz zmienił ja w rwący i mulisty 
ciek. Na szczęście robiono wtedy porządne buty do turystyki 
górskiej. Były one szyte ze skóry, posiadały wkładki filcowe 
albo z kożucha. Fakt ważyły po kilka kilogramów każdy. 
Jednak w takim obuwiu można było wejśd do strumienia i po 
przejściu nim kilkuset metrów dalej mied suche nogi. A 
przyznam się, często, zwłaszcza w zimę, tak robiłem. Gdy 
opuszczały mnie siły, po prostu szukałem jakiegoś strumyka, 
wchodziłem do niego i schodziłem jego korytem w dół. Nasze 
góry mają takie ułożenie, że nie było obawy by nie dotrzed do 
jakiś zabudowao. A często, ze względu na zaleganie 
wielometrowej warstwy śniegu, takie wędrowanie było 
jedynym możliwym sposobem w miarę szybkiego dostania się 
do cywilizacji. Oczywiście na buty trzeba było zakładad 
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odpowiednie getry, tak by woda nie wlała się do środka. Ja 
miałem szczęście ponieważ znalazłem starszego krawca, który 
pamiętał jeszcze jak się szyje różne potrzebne w górach 
odzienie. Uszył mi wiele rzeczy, w tym getry. To właśnie on 
zaproponował mi uszycie szarawarów, czyli takich spodni za 
kolana. Jedne zrobił mi jako wiązane, drugie na guziki, trzecie 
na zameczek. Mówię tutaj oczywiście o zakooczeniu nogawek. 
Okazuje się, że ten przedwojenny patent wcale nie był taki 
głupi. Pozwalało to w razie ładnej pogody szybko odsłonid 
nogi by było chłodniej, a w razie deszczu szybko założyd na 
buty getry mocowane haczykami i zabezpieczyd nogi przed 
zmoknięciem lub przed zadrapaniami w razie przedzierania 
się przez gęstwinę. Zimą wystarczyło założyd pod getry długie 
skarpety i już było i ciepło i sucho. Jednak należało pamiętad, 
że do butów zakładało się dwie pary skarpet. Jedne krótkie, 
drugie długie. Dzisiaj już nikt tego nie stosuje. Mało tego, 
kiedyś w butach do turystyki górskiej, a zapewniam, że takie 
obuwie było bardzo trudno zdobyd, jeździło się na nartach. A 
więc buty te musiały byd odpowiednio wytrzymałe. Musiały 
też mied możliwośd zakładania raków. Pewnie zdziwi się ktoś 
słysząc o tym, bo po cóż w naszych górach raki. A jednak. Sam 
często idąc w góry zabierałem je ze sobą. Były bowiem 
miejsca, w których aby nie zapadad się po pas w śniegu, 
zakładało się narty, ale aby nie spaśd z oblodzonego zbocza w 
przepaśd, zakładało się jeszcze dodatkowo raki. Wyglądało to 
może komicznie ale było bardzo skuteczne. Zwłaszcza gdy 
wychodziliśmy w góry w kilka osób a mięliśmy tylko jedną lub 
dwie pary nart. Robiło się to tak, że na nartach, zarówno 
przed, jak i za idącym na nich, stawało jeszcze kilka osób. 
Maksymalnie mogło stanąd dwie osoby z przodu i dwie z tyłu. 
Jednak gdy wszyscy mięliśmy wielkie plecaki to już mogły to 
byd tylko dwie osoby: jedna z przodu, druga z tylu. Tak 
właśnie chodziło się wtedy. Było to bezpieczne i dawało 
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możliwośd w miarę szybkiego przemieszczania się. Dzisiaj nie 
ma już tak dużych opadów śniegu jakie miały miejsce w latach 
siedemdziesiątych XX wieku. Wtedy gdy szło się w zimę często 
widad było tylko czubki choinek. Nic wiec dziwnego, że gdy 
ktoś spadł z tych nart to nie były to żarty. Bo nie tylko, że 
niknął nam z oczu w śniegu, to najczęściej bywało tak, iż 
trafiał na pustkę pod śniegiem i wpadał do płynącego tam 
strumyka. Mięliśmy w takich wypadkach wiele kłopotu by 
wyciągnąd taką osobę z powrotem. Często trzeba było używad 
lin, tak głęboki był wtedy śnieg. Dodam tylko, że nieraz 
kilkusetmetrowy odcinek jaki przebywaliśmy na nartach 
powiedzmy w jedną, dwie godziny, idąc pieszo, bez nart na 
jego przejście potrzebowaliśmy nawet do trzynastu godzin. 
Był to dla nas wielki wysiłek. A że bardzo często, właśnie ze 
względu na czas potrzebny do pokonania zaplanowanego 
odcinka trasy, nie zdążaliśmy przed zmierzchem, wiele godzin 
naszego marszu pokonywaliśmy w nocy. Oczywiście śnieg 
powodował, że było jasno, jednak zdawaliśmy sobie sprawę, 
że nie możemy przystanąd, gdyż w takich warunkach 
moglibyśmy tego nie przeżyd. A więc zmęczeni posuwaliśmy 
się wciąż do przodu nie bacząc na upływ czasu i sił jakie nam 
pozostały. Koniecznym było dotarcie do chatki by szybko 
ugotowad herbaty, bo tylko dawka gorącego napoju mogła 
nas postawid na nogi. I nie można w takich razach było 
zwątpid. Każdy kto by to uczynił zostałby już tam na zawsze. 
Dlatego nieraz w takich właśnie momentach posuwaliśmy się 
nawet do rękoczynów. Osobę która chciała zostad na trasie, 
po bezskutecznych namowach,  czasami okładaliśmy jakimś 
kijem albo kijkami do nart. Był to jedyny skuteczny sposób by 
zmusid ją do podjęcia dalszego wysiłku. Oczywiście po 
dotarciu na miejsce żadna z tych osób nie miała pretensji do 
kolegów używających kija, byli im wdzięczni za pomoc. 
Wiedzieli, że bez tak stanowczej postawy nic by ich nie 
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uratowało. Czasami tylko żartowali, że można było użyd kija 
mniej sękatego. Ale to już szczegół.  

 

 
Kwiaty w ogrodzie. Foto: Krzysztof Tęcza 

Czasami samotna wędrówka okazywała się tak trudna 
iż zapadała nam w pamięci. Pamiętam jak  umówiliśmy się na 
sylwestra w "Smogorniaku". Ponieważ musiałem dłużej zostad 
w pracy, wybrałem się w drogę z dużym opóźnieniem, a tym 
samym musiałem iśd już sam. Wszyscy poszli z odpowiednim 
wyprzedzeniem czasowym. Niestety gdy pokonałem już 
połowę drogi zaczęła się zamied. Początkowo mi to nie 
przeszkadzało ale później, gdy wiatr przybrał na sile, zacząłem 
się obawiad czy wystarczy mi sił by dotrzed do chatki. Niestety 
odwrót nie wchodził już w rachubę. Za daleko już zaszedłem. 
Ze względu na tak trudne warunki szło mi się coraz ciężej. No i 
czas płynął coraz szybciej. Wiedziałem, ze nie zdążę już przed 
północą. Ale cóż. Ważne było bym w ogóle dotarł na miejsce. 
Zatem gdy doszedłem do strumyka płynącego przed chatką 
ucieszyłem się bardzo. Szybko zsunąłem się w śniegu na dół i 
zacząłem piąd się w górę na drugi brzeg. Niestety padający 
śnieg był taki sypki, ze wciąż się ześlizgiwałem do strumienia. 
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Związałem zatem narty robiąc z nich drabinkę. Jednak było to 
za mało. Brakowało jeszcze parę metrów by osiągnąd cel. 
Przez chwile pomyślałem, że może jednak warto pomyśled o  
odwrocie, ale po chwili okazało się to także nierealne. 
Ponieważ widziałem momentami palące się światełko w 
jedynym z tej strony okienku, zacząłem drzed się ile miałem 
sił. Wichura jednak była głośniejsza. Wiatr gwizdał i wył tak, 
że na pewno nikt nie mógł mnie usłyszed. Cóż było robid. 
Troszeczkę zaczynałem się bad, tym bardziej, że kilka razy 
wpadłem do strumyka i zaczynało mi się robid zimno. 
Oczywiste było, ze nie przetrzymam nocy w takich warunkach. 
Na szczęście komuś z obecnych w chatce zachciało się siusiu i 
ze zwykłego lenistwa nie poszedł do ubikacji postawionej 
nieco dalej, tylko wyszedł za chatkę, właśnie od strony 
strumyka. Jeszcze nigdy nie krzyczałem tak głośno jak wtedy. 
Tak się darłem, że kolega ten usłyszał mnie. Zaskoczony ale 
zaciekawiony co się dzieje podszedł bliżej i gdy zobaczył w 
jakiej się znalazłem sytuacji pobiegł z powrotem do chatki. 
Zapomniał o tym po co tutaj przyszedł. Zaraz wylegli prawie 
wszyscy by mi pomóc. Jak się okazało nie było to wcale takie 
proste. Wichura prawie przewracała ich, nie mogli podejśd 
zbyt blisko jaru by nie wpaśd do mnie. W koocu powiązali liny, 
które mieli i z daleka dorzucili je do mnie. Udało mi się 
chwycid i zostałem wspólnym wysiłkiem wyciągnięty na górę. 
Tam dostałem szybko gorącej herbaty, przebrałem się w 
suche ciuchy i owinięty kocami grzałem się przez dłuższą 
chwilę przy kozie. Nigdy nie myślałem, ze ciepło z rozgrzanej 
kozy może dad tyle przyjemności. Dosłownie czułem jak 
odtajam, tak byłem już przemarznięty. Po pierwszym okresie 
przerażenia zaczęliśmy wszyscy żartowad sobie z zaistniałej 
sytuacji, a kolega który mnie zauważył przypomniał sobie w 
koocu po co on tam szedł. Poleciał zatem szybko za chatkę.   
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Innym razem gdy umówiliśmy się w "Morgance", 
byliśmy pewni iż wszystko pójdzie jak po maśle. Jak się 
okazało wcale tak nie było. Mimo iż był  maj, a więc i pogoda 
dobra, wszystko poszło nie tak jak powinno. Najpierw ja 
spóźniłem się o wiele godzin, ponieważ zdawałem wtedy 
egzamin maturalny. Do Karpacza dotarłem dopiero ostatnim 
autobusem, czyli było już zupełnie ciemno. Do tego gdy 
wysiadałem zaczął niespodziewanie sypad śnieg. Dosłownie w 
ciągu krótkiego czasu nasypało go tyle, ze miałem trudności 
by kontynuowad wędrówkę. Jednak gdy pomyślałem sobie, że 
wszyscy czekają na mnie zdałem sobie sprawę że musze iśd 
dalej. Wynikało to z faktu podziału prowiantu. Niektóre rzeczy 
miałem ja inne oni. Ponieważ podział nastąpił bardzo 
nierozważnie, wykorzystanie niektórych elementów 
ekwipunku stawało się niemożliwe. Bo gdy jedna strona miała 
maszynki do gotowania to druga niosła paliwo do nich. Zatem 
brnąłem dalej, tyle tylko, że ze względu na warunki pogodowe 
jakie nastały zszedłem z drogi i przedzierałem się na przełaj. 
Najgorzej było gdy dotarłem do granicy kosodrzewiny, 
zasypanej już śniegiem. Przejście to dało mi się nieźle we 
znaki. Zatem gdy ujrzałem chatkę byłem szczęśliwy. Nie 
zwróciłem wtedy uwagi , ze nie widad żadnego światła. Gdy 
wreszcie dotarłem na miejsce okazało się iż nikogo tam nie 
było. W pierwszej chwili nie wiedziałem co robid. Pomyślałem 
sobie, ze może oni zabłądzili, ale po chwili uświadomiłem 
sobie, ze przecież śnieg zaczął sypad dopiero pod wieczór, oni 
zaś wyruszyli z samego rana. Niemożliwe zatem by nie zdążyli 
dotrzed tu przed załamaniem pogody. Uznałem zatem, że nie 
ma się co przejmowad ich losem, tylko trzeba myśled co zrobid 
by samemu nie zamarznąd. Przecież nie miałem ognia, było 
niesamowicie zimno, no i byłem przemoczony. Zrobiłem 
przegląd tego co miałem w plecaku i po przebraniu się 
krążyłem, czyli raz wskakiwałem na stryszek, by po zamknięciu 
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klapy trochę się zagrzad (o śnie raczej nie było mowy), raz 
wychodziłem na dwór by podreptad wokół chatki wypatrując 
czy ktoś nie idzie. Udało mi się wtedy jakoś dotrwad do rana. 
Pogoda już się ustabilizowała, mogłem zatem wracad do 
domu. Tam okazało się iż umówieni ze mną ludzie zmienili 
zdanie i poszli do innej chatki. Później, gdy zobaczyli co się 
dzieje, żałowali swojej decyzji ale było już za późno i zbyt 
niebezpiecznie by próbowad dotrzed do Morganki. Zostali 
zatem na noc w Smogorniaku, gdzie byli bezpieczni. Wszystko 
skooczyło się wtedy dobrze ale takie zachowanie jest bardzo 
niedobre. Raz ze gdy się umawiamy to należy dotrzymywad 
danego słowa, dwa gdy czyni się to w górach to, jak się 
okazuje może to zagrozid życiu. Bo co by tu nie mówid, gdyby 
na moim miejscu znalazł się mniej doświadczony turysta, 
różnie mogłoby się to skooczyd. 

Muszę tutaj powiedzied, że nieraz samotne wyjścia są 
niebezpieczne nie tylko w górach. Kiedyś miałem taki dziwny 
zwyczaj. Pakowałem plecak, szedłem na dworzec PKP i 
patrzyłem dokąd odjeżdża najbliższy pociąg. Wsiadałem do 
niego i jechałem, jakby to powiedzieli dawni harcerze, po 
przygodę. Któregoś razu pojechałem pociągiem gdzieś w 
okolice Piły. Wysiadłem na jakimś zadupiu. Był środek nocy, 
gdzieś kolo pierwszej godziny. Poza budynkiem stacyjnym nie 
było tu żadnych zabudowao. Na szczęście było w miarę ciepło. 
Jednak noc okazała się bezksiężycowa czyli było ciemno jak… 
No wiecie gdzie. Popatrzyłem na mapę, jest jakiś szlak 
turystyczny. Zatem ruszam przed siebie. Po chwili, pewnie dla 
podbudowania mojego nastroju, dochodzę do cmentarza. 
Niestety moje samopoczucie nie poprawia się. Wchodzę do 
lasu i po jakiś trzech, czterech godzinach marszu słyszę jakieś 
wycie. A tu głucho wszędzie, ciemno wszędzie. Mam wrażenie 
że to wilki. Myślę jednak sobie; głupiś skąd tutaj wilki. Jednak 
do kooca nie jestem tego pewny. Zatem przyspieszam kroku. 
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Niedługo zaczyna się rozwidniad. W sumie, ponieważ w 
tamtym czasie nie było takich map jakie mamy dzisiaj, nie 
wiem do kooca gdzie jestem. Na szczęście widzę ludzi. To 
drwale pracujący w lesie. Dzięki nim wiem jak iśd dalej. 
Docieram zatem do miasteczka, w którym jest stacja 
kolejowa. Wsiadam do pierwszego pociągu i wracam do 
domu. Tak to jest gdy wyrusza się na wycieczkę bez 
stosownego przygotowania. 

 

 
Chybotek w Szklarskiej Porębie. Foto: Krzysztof Tęcza 

Ale zdarzają się także zabawne sytuacje samotnym 
wędrowcom. By nie przynudzad opowiem o jednej jaka mi się 
przydarzyła. Postanowiłem pochodzid po Wielkopolskim 
Parku Narodowym. Pojechałem więc pociągiem. Wysiadłem 
na małej stacyjce, a że przebiegał tamtędy szlak turystyczny 
ruszyłem przed siebie. Pogoda nie była zbyt ciekawa. Ponuro i 
szaro, jakoś tak dziwnie. Ponieważ sezon już się skooczył 
wędrowałem samotnie nie napotykając żadnego innego 
szaleoca. Dziwnym mi się wydało gdy co chwilę spotykałem 
tabliczki ostrzegające przed wściekłymi lisami. Maszerowałem 
sobie tak przez cały dzieo, a że z domu wyjechałem nocnym 
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pociągiem poczułem lekkie zmęczenie. Zatem gdy 
dostrzegłem budynek z pokojami do wynajęcia poprosiłem o 
nocleg. Pani początkowo zdziwiła się skąd wziął się , o tej 
poorze roku, turysta. Jednak nie odmówiła. Powiedziała tylko, 
ze będę miał trochę zimno zanim grzejnik elektryczny się 
nagrzeje, bo będę jedynym gościem w budynku. Nie 
przeszkadzało mi to jednak. W pokoju było o wiele cieplej niż 
na zewnątrz. Wziąłem więc prysznic, zagotowałem sobie 
herbatkę, cos przekąsiłem i położyłem się spad. Gdy się 
obudziłem zobaczyłem, ze za oknem już świta. Zerwałem się 
na równe nogi. Miałem bowiem do przejścia sporo 
kilometrów a wiadomo, ze pociąg nie poczeka. Spakowałem 
się, wszystko powyłączałem i poszedłem do właścicielki by 
oddad klucze. Ta szeroko otworzyła oczy była tak zdziwiona. 
Już pan odpoczął? Zapytała. Bo wie pan, zaraz zrobi się 
ciemno, a po nocy wędrowad to chyba nie najlepszy pomysł. 
Po chwili zaczęła się śmiad. Musiałem mied głupią minę. 
Okazało się iż szybko zasnąłem, szybko odpocząłem i 
obudziłem się już po chwili. A to szare za oknem co wziąłem 
za świt było zmierzchem. Nie pozostało mi nic innego jak 
przeprosid za zamieszanie i ponownie udad się na spoczynek. 
Tym razem obudziłem się o świcie i nie stworzyłem głupiej 
sytuacji.  
 

 
Wysoki Kamieo w Górach Izerskich. Foto: Krzysztof Tęcza 

Tak to właśnie bywa gdy na wycieczkę wybieramy się 
w pojedynkę. Chociaż czasami niewiele lepiej jest gdy 
ruszamy we dwoje. Ponieważ do tej pory przedstawiałem 
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trochę dziwne sytuacje, na koniec mojego wywodu o 
samotniczym wędrowaniu, opowiem co mi się przydarzyło 
wiele lat temu w Górach Izerskich. Wybrałem się na nocną 
wycieczkę tak by do rana dotrzed do chatki Walooskiej. Gdy 
weszliśmy do lasu było już zupełnie ciemno. Na szczęście po 
chwili pojawił się księżyc. Baterie w latarce nie wystarczyły 
nam na zbyt długo. Dlatego byliśmy zadowoleni z tego faktu.  

Poza tym czyż nie jest to romantyczne spacerowad 
nocą, pod rozgwieżdżonym niebem, z ładną dziewczyną. Nie 
spieszyliśmy się za bardzo, gdyż była to naprawdę ciepła noc. 
Na niebie świeciły tysiące gwiazd, tak że często siadaliśmy 
sobie by na nie popatrzed. Poza tym trzeba było dobrze 
uważad na korzenie wystające przy ścieżce by się nie potknąd. 
Wszystko nam się wtedy podobało. Zaczynaliśmy przecież 
dopiero życie. W pewnym momencie, gdy księżyc schował się 
i nastąpiła chwila ciemności, zobaczyłem jak idąca przede 
mną dziewczyna jakby nagle znikła. Po chwili usłyszałem cichy 
plusk. Niewiele zastanawiając się wyciągnąłem rękę do 
przodu i zacisnąłem dłoo. Poczułem, że coś złapałem, 
pociągnąłem więc w swoją stronę. Wtedy księżyc ponownie 
oświetlił teren i naprawdę przestraszyłem się. Okazało się, że 
idąca przede mną dziewczyna zniknęła gdyż wpadła do dołu 
po wybranej borowinie. Kto wie czy by w nim nie została na 
zawsze gdyby nie przeczucie. Musiałem chwycid jej kurtkę w 
ostatniej chwili, wtedy właśnie usłyszałem ten plusk. Oboje 
byliśmy w szoku. Na szczęście wszystko skooczyło się 
szczęśliwie. A Ania, bo tak miała na imię, została moją żoną i 
od tej pory chodziliśmy po górach razem. I jesteśmy razem do 
dnia dzisiejszego.  
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Andrzej Mateusiak 

Prezydent Vaclav Klaus w przewodnickiej 
kurtce na Śnieżce 

Już po 
raz trzydziesty 

przewodnicy 
sudeccy 

obchodzili 
swoje święto na 
Śnieżce. Dnia 
10 sierpnia 
2011 r. przy 

temperaturze 
2,5 stopnia C i 
wietrze 6 
m/sek. na 

szczyt Śnieżki 
przybyło nieco 
mniej turystów 
niż zazwyczaj.  

 Siedemdziesięcioletni prezydent Czech - Vaclav Klaus 
przybył na najwyższą górę Czech tym razem samochodem. 
Reporterom powiedział, że ma nadwyrężone ścięgno Achillesa 
i dlatego tym razem skorzystał z transportu Horskej Služby. 
Będąc już po raz dziesiąty na naszym święcie wystąpił w 
czerwonej kurtce przewodnickiej z logo przewodnickim, którą 
podarowaliśmy mu przed dwu laty. Ja zwykle chętnie pozował 
do fotografii z turystami i podpisywał swoje zdjęcia oraz 
rozdawał autografy. 

Prezydent Vaclav Klaus. Foto: Andrzej 

Mateusiak 
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Punktualnie o 12.00  w kaplicy św. Wawrzyoca 
rozpoczęła się msza święta, którą koncelebrowali: czeski 
biskup z Hradec Kralove - Jan Vokál oraz legnicki biskup Stefan 
Cichy przy asyście 25 księży. W uroczystości uczestniczył m. in. 
Jerzy Pokój - przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego oraz 
Jacek Włodyga - starosta Powiatu Jeleniogórskiego, Andrzej 
Raj - dyrektor Karkonoskiego Parku narodowego oraz ponad 
100-osobowa reprezentacja przewodników sudeckich z 
całego Dolnego Śląska, a także GOPR-owcy, pracownicy KPN, 
Straży Granicznej, a także kilkudziesięcioosobowa 
pielgrzymka, która dotarła pieszo z Karpacza. Po mszy 
tradycyjnie wykonano zbiorowe zdjęcie przewodnickie na tle 
kaplicy św. Wawrzyoca. Potem odbyło się krótkie 
nabożeostwo przy symbolicznym cmentarzyku górskim w 
Kotle Łomniczki.  

Kolejnym punktem święta przewodnickiego był 
koncert Karkonoskiej Grupy Folkowej „Szyszak” w schronisku 
PTTK „Strzecha Akademicka”. Zespół wykonał kilkanaście 
piosenek o tematyce karkonoskiej, przy szczerym aplauzie 
pełnej sali. Najbardziej podobały się piosenki: „Spotkanie” i 
„Szyszak”. Występ odbył się dzięki zaakceptowaniu idei 
zaproponowanej przez niżej podpisanego przez kierownika 
schroniska Mirka Godynia i Madka Gałęskiego - członka 
zespołu. Pomysł się sprawdził i postanowiono to wydarzenie 
powielid, a może i poszerzyd w następnym roku. Na 
marginesie występu zespołu Szyszak, który ubrany był w 
„zachełmiaoskie koszule”  -  od roku 1910 nazywane 
"Saalberger Hemden", z interesującymi haftowanymi krajkami 
- poddano pomysł, aby hafty zachełmiaoskie w jakiś sposób 
zaadoptowad do ubioru przewodnickiego. Temat jest wart 
uwagi i rozpatrzenia.  
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Drugim wydarzeniem Święta Przewodnickiego A.D. 
2011 był nieoficjalny debiut „Likieru Karkonoskiego” 
promowany w Strzesze Akademickiej. Nasz kolega 
przewodnik z Borowic – Tomek Łuszpioski, po kilku latach 
„laboranckiego” eksperymentowania z borowickimi ziołami, 
skomponował recepturę, którą w towar handlowy, w postaci 
200 ml buteleczek, już za kilka tygodni zamieni Monopol 
Wrocławski. Nazwa została zastrzeżona w Urzędzie 
Patentowym RP pod nr 377382, a sam trunek zdobywa już 
nagrody w ogólnopolskich konkursach nalewek, np. II miejsce 
na Śląskim Festiwalu Nalewek w Turawie. Degustatorzy likieru 
chwalili smak a także sam pomysł produktu, który ma szansę 
stad się lokalnym hitem.   

Obchody święta przewodnickiego trwały do późnych 
godzin w Strzesze Akademickiej i Samotni, gdzie gospodarze 
schronisk ufundowali przewodnikom gościnę, za którą 
przewodnicy serdecznie dziękują. 

Krzysztof Tęcza 

Spacery po Goerlitz 
  

Prowadzone ostatnio prace remontowe w Goerlitz 
zupełnie zmieniły oblicze tego starego miasta. Widok wielu 
obiektów wywołuje u zwiedzających niekłamany podziw. 
Wprost nie mogą oni nacieszyd swoich oczu odświeżonymi 
detalami zdobiącymi poszczególne budynki. Poza tym w całym 
mieście ustawiono dziesiątki tablic informacyjnych, także w 
języku polskim. Nie ma zatem problemu by dowiedzied się 
czegoś o historii oglądanych obiektów. Wystarczy tylko udad 
się na popołudniowy spacer przez most na drugą stronę Nysy. 
Dlatego korzystając z ładnej pogody postanowiłem 
pospacerowad trochę po, w koocu naszym wspólnym mieście, 
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jakim jest Goerlitz i Zgorzelec. A tym co tam zobaczę i czego 
się dowiem chciałbym podzielid się z innymi. Zapraszam 
zatem na krótkie wycieczki. Oto pierwsza z nich prowadząca 
na Przedmieście Mikołaja i dalej do grobu jednego z 
najznamienitszych obywateli naszego miasta. 

 

 
Goerlitz, wieża narożna w systemie obronnym miasta. Foto: 

Krzysztof Tęcza 

 Wyruszamy z pod domu, w którym mieszkał w latach 
1599-1610 Jakub Boehme, z zawodu szewc ale tak naprawdę 
znany filozof. Człowiek ten miewał widzenia. Ponod pierwsze 
miało miejsce właśnie w tym domu. Swoje przeżycia spisywał 
on w kolejnych dziełach. Niestety, ze względu na ich 
charakter, nie spotykały się one z  życzliwością hierarchów 
kościelnych. Tym bardziej nie byli oni przychylni mistrzowi. 
Dlatego Jakub Boehme miał poważne kłopoty. Dzięki jednak 
wpływowym ludziom, których zainteresowały wywody 
mistrza, mógł liczyd na ich pomoc i schronienie, którego 
nieraz potrzebował. Niestety człowiek ten zmarł 
niedożywiając pięddziesiątki. Pochowano go na cmentarzu 
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przy kościele św. Mikołaja. I właśnie jego grób jest niejako 
głównym celem naszej  wycieczki.  

Obecne Przedmieście Nyskie dawniej nazywano 
Przedmieściem Praskim. To właśnie tutaj znajdowała się jedna 
z bram wjazdowych do miasta. Ponieważ w czasach nam 
bliższych utrudniała ona komunikację została rozebrana. 
Dzisiejsza przeprawa przez Nysę nie przypomina w niczym 
starego mostu jaki znajdował się tutaj. Zwłaszcza, że most ten 
był kilkakrotnie niszczony i odbudowywany. Ciekawostką jest 
iż w roku 1560 most został zadaszony. Pozwoliło to na 
podniesienie komfortu podróżnych ale także osób 
przeprowadzających kontrole. Wjazd do miasta na noc był 
zamykany, tak więc ci co spóźnili się musieli czekad przed 
bramą do rana. Obecny most oddano do użytku w 2004 roku. 
Zanim przejdziemy na drugi brzeg patrzymy jeszcze na Plac 
Pocztowy, na którym są wznoszone nowe budynki mieszkalno 
- usługowe. Tam też, nad studnią, ustawiono słup dystansowy 
(pocztowy). Jest to niestety replika wykonana na wzór 
oryginału znajdującego się w Muzeum Poczty we Wrocławiu.   

Idąc przez most naszą ciekawośd wzbudzają budowle 
usytuowane po obu stronach Nysy. Są to młyny: trójkołowy, 
po naszej stronie, i czterokołowy, po stronie niemieckiej. 
Wzmianka o pierwszym z nich pojawia się już pod koniec XIII 
wieku, co dowodzi, że jest on obiektem nieco starszym od 
sąsiedniego młyna czterokołowego. 

Zaraz za mostem zaczyna się rejon Międzymurza 
Mikołaja. Jest to jedna z pozostałości obronnych dawnego 
Goerlitz gdzie zastosowano podwójne mury obronne. Aby 
bliżej przyjrzed się tym murom należy podejśd nieco wyżej. Po 
drodze miniemy najstarszy udokumentowany w Goerlitz 
budynek świecki (XII w.). Wykorzystywano go na wiele 
sposobów, m. in. była tu szkoła, archiwum czy magazyny, w 
których przechowywano barwniki do farbowania tkanin. 
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Najokazalszą w tym rejonie budowlą jest bez wątpienia 
kościół św. Piotra i Pawła. Pierwotnie nie był on tak duży. W 
miarę upływu czasu rozbudowywano go do obecnych 
rozmiarów. Niestety skarpa, na której budowano świątynię, 
nie była zbyt stabilna i zachodziła koniecznośd wzmocnienia 
już istniejącej budowli. Dobudowano zatem do kościoła 
kaplicę. Gdy jednak skarpa runęła wzniesiono nowe mury 
oporowe mające raz powstrzymad dalsze jej osuwanie się, 
dwa pełnid funkcje obronne. Dlatego gdy będziemy później 
przechodzid ulicą u ich podnóża zobaczymy jakie są one 
potężne. Swoim wyglądem przypominają  kamienny most o 
ostrołukowo zakooczonych przęsłach tyle, że przylegający do 
skarpy.  Jednak ze względu na podane uprzednio ich 
przeznaczenie musiały one byd wykonane bardzo solidnie. 
Niemniej ich wielkośd wywiera niesamowite wrażenie na 
oglądających zwłaszcza, gdy stoją oni u ich podnóża. Jeśli 
chodzi o katedrę to tym razem nie jest ona celem naszej 
wycieczki. Wspomnę tylko iż w niedziele o godzinie 12 
odbywają się koncerty organowe. Warto zatem wybrad się tu. 
Zaraz przy murze widzimy mały kamienny krzyż wmontowany 
w bruk. Jedni mówią, że jest to krzyż pokutny. Inni twierdzą, 
że w ten sposób oznaczono miejsce upadku robotnika, który 
spadł z dachu budowanego kościoła. Nie ma takich 
dylematów jeśli chodzi o zamontowaną na ścianie świątyni 
metalową obrożę. Służyła ona do wykonywania kary. Pewnie 
dzisiaj przymocowanie w miejscu publicznym osoby właśnie 
za pomocą takiej obroży za szyję, tak by prawie stała na 
palcach, nie byłoby karą zbyt dotkliwą, to w dawnych czasach 
kara taka miała swój wydźwięk.  Najważniejsze jednak, że była 
skuteczna. Naprzeciwko, na murach, widad niewielka 
nadbudówkę.  Jest to miejsce z którego stojący strażnik 
wypatrywał czy nie ma jakiegoś zagrożenia  dla miasta. Z 
balkoniku tego korzystał także wybitny mieszkaniec Goerlitz, 



42 
 

 

Bartłomiej Scultetus. Prowadził on tutaj obserwacje nieba, był 
bowiem znanym astronomem. Ze śladami upamiętniającymi 
burmistrza Scultetusa spotkamy się zarówno po jednej jak i 
drugiej stronie Nysy. 

Ciekawostką jest zachowany piękny witraż w 
katedrze, na którym przedstawiono jak Chrystus rozmawia z 
mędrcami. Znajduje się on trochę za ścianą tak, że jako jedyny 
ocalał z podmuchu jaki zniszczył wszystkie pozostałe, podczas 
wysadzania przez Niemców pod koniec wojny mostu. 
Naprzeciwko właśnie tego witraża widad olbrzymi budynek , 
w którym swego czasu mieściły się koszary wojskowe a nawet 
więzienie. Przetrzymywani tu więźniowie wykorzystywani byli 
przy budowie okolicznych dróg.  Mówi się iż w tym miejscu 
znajdował się zamek będący najstarszym ośrodkiem władzy 
kasztelaoskiej. Obchodząc opisywany obiekt możemy 
podziwiad stworzone tu w latach pięddziesiątych XX wieku 
oraz odnowione  w latach dziewięddziesiątych tego samego 
wieku tereny zielone. To właśnie Międzymurze niespełniające 
obecnie swojej pierwotnej funkcji. Zresztą tereny te zawsze 
były wykorzystywane "gospodarczo". W miastach otoczonych 
murami obronnymi brakowało wolnych przestrzeni. Dlatego 
wypasano tu zwierzęta ale także farbowano i suszono tkaniny. 
Możemy tu obejrzed ostatnią z zachowanych wież narożnych. 
Służyła ona do obrony Przedmieścia Mikołaja i Przedmieścia 
Nyskiego. Jej wyjątkowośd polega na tym, iż ostrzał z niej 
prowadzono przy pomocy armat dla których wykonano 
odpowiedniej wielkości otwory strzelnicze. Aby jednak je 
zobaczyd należy zejśd po schodach na dół do zbudowanej na 
starej fosie ulicy. My udamy się dalej międzymurzem 
podziwiając rosnące tu drzewa by dotrzed do bramy Mikołaja i 
wieży o tej samej nazwie. Pierwsze wzmianki o niej datowane 
są na 1348 rok. Aby dostad się do miasta należało pokonad aż 
trzy etapy przechodzenia przez tą bramę. Trzeba było wjechad 
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na most zwodzony, następnie po podniesieniu kraty do 
bramy, a po opuszczeniu kraty i otwarciu kolejnej części 
podjechad dalej by zaczekad aż zamknie się brama za nami i 
otworzy przed nami. Taki sposób mimo swojej uciążliwości 
zapewniał poczucie bezpieczeostwa. Jeśli chodzi o samą wieżę 
to obecnie jest ona w użytkowaniu osób gwarantujących 
opiekę nad nią. Dawniej wejście do niej prowadziło z murów 
obronnych tak by nikt niepowołany nie mógł się tam dostad. 
Grubośd jej ścian w przyziemiu wynosi 280 cm. Widoczny 
obecnie hełm zastąpił dawne spiczaste przykrycie wieży. 
Ostatni strażnik urzędujący w niej został odwołany dopiero w 
1903 roku.  

Ponieważ prowadząca od kościoła św. Piotra i Pawła 
aż do kopii Grobu Paoskiego droga krzyżowa przebiega 
właśnie tędy mamy okazję , po drugiej stronie ulicy, zobaczyd 
jedną z jej stacji: Upadek Jezusa. W portalu budynku widnieje 
data 1718. Natomiast w bocznej uliczce za budynkiem pod 
płytami chodnikowymi płynie sobie niewielka rzeczka. Zaraz 
dochodzimy do kościoła św. Mikołaja będącego najstarszym w 
mieście. Do 1372 roku był to najważniejszy kościół w Goerlitz. 
Obiekt ten był wiele razy przebudowywany i obecnie 
prezentowana jest tu wystawa ukazująca dorobek Jakuba 
Boehme. Organizowane są tu różne wystawy i imprezy 
kulturalne. Gdy nadeszliśmy szykowano właśnie wieczorne 
przedstawienie. Wśród rekwizytów widad było postad leżąca 
na trawie przykrytą materiałem. Wywołało to lekkie 
poruszenie. Wokół kościoła widzimy pozostałości cmentarza, 
na którym zaprzestano pochówków w połowie XIX wieku. 
Zachowało się tutaj kilkaset epitafiów i nagrobków oraz 
kilkanaście kaplic grobowych. Główne jednak miejsce do 
którego podążają turyści to grób Jakuba Boehme. Człowiek 
ten wysuwał tezy o współistnieniu zła i dobra. Mimo iż 
twierdzenia jego były kontrowersyjne to sami powiedzmy czy 
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gdyby nie było zła zauważalibyśmy dobro. Czy potrafilibyśmy 
je odróżnid i określid. Dzisiaj wydaje się iż wygłaszane tezy nie 
są niczym nadzwyczajnym, że jest to coś normalnego. Wtedy 
jednak tak nie było. Wśród osób interesujących się filozofią 
Jakuba Boehma znajduje się Nicolas Cage, który odwiedził 
grób mistrza w 2006 roku. 

Mówi się, że zabudowania wokół kościoła św. 
Mikołaja to najstarsza częśd miasta. I nie chodzi tutaj 
oczywiście o same budynki. Te nie są takie stare. Chodzi o 
osadę wzmiankowaną w XII wieku.  To właśnie od niej 
pochodzi dzisiejsza nazwa miasta. Sama zaś osada została 
wchłonięta przez rozbudowujący się obok gród. W uliczce za 
kościołem znajduje się ostatnia zachowana w mieście brama. 
Obecnie nazywana jest Mroczną lub Ciemną. Chociaż w 1455 
roku nazywano ja Bramą przy Strażniku Zmarłych. Obok 
znajduje się dom kata. Umieszczono na nim tabliczkę z datą 
1666 i inicjałami LSB. Budynek ten służył za mieszkanie kata 
już od roku 1571. Niestety mimo iż usługi świadczone przez 
niego były w tamtych czasach nieodzowne nie darzono go 
szacunkiem a nawet bano się go. A przecież kat oprócz swojej 
podstawowej powinności wykonywał także drobne usługi 
chirurgiczne oraz pracował jako cyrulik czy weterynarz.  
Obowiązany był zbierad z ulic miasta padłe zwierzęta.  Z 
odzyskanych  kości i tłuszczu  produkowano wtedy klej i 
świece. Natomiast  z wyłapywanych bezpaoskich psów 
produkowano maści używane przy leczeniu koni. Nie robił 
tego oczywiście za darmo. Wszystkie czynności miały swoją 
taksę. Obowiązki na niego nałożone pozwalały mu nie tylko 
opłacid pracowników ale dorobid się niezłego majątku. 
Niestety zajęcie jakim się parał miało także uboczne skutki. 
Nie mógł na przykład znaleźd żon dla swoich synów. Niemniej 
kat,  który został  tu upamiętniony  czyli Lorenz Strassburger, 
przeżył w dobrym zdrowiu 92 lata. Wracając od Ciemnej 
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Bramy mamy okazję obejrzed  bardzo ładnie odnowione 
domy. Możemy zobaczyd jak zagospodarowano skarpy i 
podwórka aby dzisiaj dobrze one służyły mieszkaocom. 
Widzimy wystającą nad dachami Wieżę Mikołaja a w chwilę 
później opisywaną wyżej wieżę narożną z okienkami 
strzelniczymi przystosowanymi do strzelania z armat. Nad 
wszystkim górują wieże kościoła św. Piotra i Pawła. A po 
chwili jesteśmy ponownie przy Moście Staromiejskim, którym 
powrócimy do Zgorzelca. Zanim jednak to nastąpi warto 
podejśd do budynku mieszczącego elektrownię wodną o mocy 
250 kW. Dawniej można tutaj było oglądad jej pracę poprzez 
szklaną podłogę. Jednak podczas powodzi, ratując się przed 
eksplozją, zdecydowano o stłuczeniu szyby. Chodzą plotki, że 
z tego miejsca prowadzi na naszą stronę podziemny tunel. 
Nikt jednak tej tezy nie udowodnił. Dlatego najlepiej jest 
skorzystad z tradycyjnej drogi prowadzącej przez most. 

                                                                                                                                             

Witold Kliza 

Fortyfikacja w  Janowcu 

Źródła historyczne podają różne daty rozpoczęcia 
budowy zamku. Według opiekuna warowni, oddziału 
Muzeum Nadwiślaoskiego, jest to rok 1508. Prace nad 
pierwotnym kształtem budowli rozpoczął Mikołaj Firlej, 
starosta kazimierski ,a później hetman wielki koronny. 
Następnie pieczę nad rozbudową przejął jego syn Piotr. Z 
początku fortyfikacja miała cechy bastejowe , czyli budowli 
obronnej z niskimi dwukondygnacyjnymi basztami o zarysie 
półkolistym lub podkowiastym , służącym jako stanowiska 
strzeleckie. Została zbudowana na planie nieregularnego  
wieloboku, który zajmował całe strome wzgórze. W skład 
kompleksu wchodziły: budynek bramny, który pełnił między 
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innymi funkcję mieszkalną,  niewielka baszta oraz dwie wieże 
zapewniające schronienie służbie. Charakter fortyfikacji 
podkreślały wysoki mur obronny i fosa od strony wschodniej, 
nad którą przerzucono drewniany most. Głównym budulcem  
użytym do budowy zamku był wapieo, wydobywany  w 
okolicznych kamieniołomach. Później do rozbudowy 
stosowano również cegłę. 

Kolejny właściciel, syn Piotra Firleja, za cel postawił 
sobie przekształcenie fortyfikacji bastejowe w renesansowe 
cudo architektury. Zatrudnił jednego z najwybitniejszych 
architektów tamtych czasów – Santiego Gucciego Fiorentinę, 
który przez następne dwadzieścia lat mieszkał w  zamku i 
dokonał tam wielu modernizacji. Wzniesiono wówczas zespół 
budynków, zwieoczonych ozdobnymi attykami  i połączonych 
krużgankami, mury ozdobiono attyką, wybudowano wielką 
basteję, a budynek z bramą pomalowano w cynoborowe pasy. 
Na początku XVII wieku właścicielem warowni została rodzina 
Tarłów, a około 1654 roku zamek przeszedł na ponad 125 lat 
w ręce rodu Lubomierskich. Rok później w trakcie rokoszu 
Lubomirskiego, należący  wtedy do zbuntowanego eks 
marszałka Jerzego Sebastiana Lubomierskiego zamek 
najechały oddziały Jana Kazimierza. W czasie potopu Janowiec 
zdobyły i częściowo zniszczyły wojska Karola Gustawa. Później 
Lubomirscy, przywrócili rezydencji świetnośd dzięki 
zatrudnieniu najwybitniejszego architekta baroku w Polsce 
Tylmana z Gameren. Uważa się, że jego autorstwa jest projekt 
kaplicy z absydą. W XIX wieku zamek zmienił właścicieli, 
których nie stad było na utrzymanie rezydencji. Warownia 
popadła w ruinę, stając się dla okolicznej ludności źródłem 
materiałów budowlanych. Od 1813 do 1814 roku na zamku 
stacjonował oddział saperów rosyjskich zaangażowanych w 
budowanie mostu na Wiśle dla powracających z Francji 
rosyjskich wojsk. W czasie II wojny światowej warownia była 
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siedzibą oddziału niemieckiego, ostrzeliwującego stąd Rosjan 
przeprawiających się przez Wisłę. Jeszcze przed wojną ruinę 
kupił Leon Kozłowski. Pomimo wysiłków nie był w stanie 
zapobiec dalszemu jej upadkowi. Po 1945 roku majątek 
Janowiec okazał się zbyt mały, by został przyjęty przez władzę 
w ramach reformy rolnej. W ten sposób Kozłowski znany był 
jako jedyny prywatny właściciel zamku w komunistycznej 
Polsce. W 1975 roku obiekt kupiło Muzeum Nadwiślaoskie w 
Kazimierzu Dolnym. Obecnie staraniami muzeum jest on 
odrestaurowany. Fortyfikacja w Janowcu była 
prawdopodobnie jedynym prywatnym zamkiem w Polsce 
Ludowej. 

 

Krzysztof Tęcza 

Wycieczka do Oybin 
  

Zapraszam na wycieczkę w Góry Żytawskie, do 
miejscowości Oybin, znajdującej się niedaleko Zittau (Żytawy). 
Po nabyciu biletu ZVON za 25 złotych oraz dokonanej w 
pociągu opłacie historycznej w wysokości 5 euro będziemy 
mieli zapewnione całodzienne podróżowanie we wszystkich 
kierunkach. Po przesiadce w Goerlitz i dojechaniu do Zittau 
ruszamy do miejscowości  Teufelsmuhle. Dotrzemy tam starą 
ciuchcią, w której ze względu na szybkośd jazdy, można 
przebywad na platformach kooczących wagony. Nikt nas  
stamtąd nie wygoni, gdyż wiele osób spędza na  nich całą 
podróż fotografując mijane krajobrazy. Kolejka 
Dzwoneczkowa (Bimmelbahn), która kursuje na tej trasie  
powstała w 1890 roku. Jej nazwa związana jest z 
umieszczonym na lokomotywie dzwonem za pomocą którego 
sygnalizuje się zbliżanie pociągu. Ostrzeżenie takie co prawda 
jest nieco mniej wyraziste niż gwizd parowozu jednak przyjęło 
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się na tyle, że wszyscy wiedzą o co chodzi. A do tego jest miłe 
dla ucha.  W zależności od  pogody podstawiane są wagony 
kryte lub widokowe. Z tym, że w wagonach odkrytych 
znajduje się jeden, którym jedzie umilająca pasażerom podróż 
orkiestra. Jednak zawsze pojawia się osoba z obsługi 
proponując kawę, piwo, szampana itp. Największe jednak  
wrażenie zrobi postój na dworcu Bertsdorf, gdzie rozgałęziają 
się tory i można byd świadkami jednoczesnego odjazdu dwóch 
składów, z których jeden jedzie w prawo a drugi w lewo. 
Maszyniści ruszając powodują wyrzut takich ilości dymu i 
pary, że momentami nie widad lokomotywy. Warto zatem 
przyglądad się wykonywanym tu manewrom.  

 

 
Lokomotywa kolejki dzwoneczkowej. Foto: Krzysztof Tęcza 

Po dotarciu do Teufelsmuhle ujrzymy pięknie 
wyeksponowany krzyż pokutny, z którym  wiąże się kilka 
legend. Ta najczęściej opowiadana dotyczy morderstwa 
pustelnika. Może dlatego dawniej krzyż ten znajdował się w 
innym miejscu, w pobliżu pustelni. Podczas budowy drogi 
został  przeniesiony.  Posiada on wyrytą na ramieniu datę 
1670 jednak właśnie ze względu na wspomniane legendy data 
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ta nie jest jednoznaczną jeśli chodzi o czas wystawienia tego 
obiektu.  

Od krzyża należy podążyd leśną ścieżką pod górę za 
znakami koloru żółtego. Zaraz też dotrzemy do punktu 
widokowego, z którego można dojrzed ruiny zamku Oybin. 
Niestety po początkowym okresie szybkiego rozwoju budowla 
ta uległa płomieniom wywołanym przez uderzenie pioruna w 
1577 roku. Od tej pory zamek popadał w coraz większą ruinę. 
Patrząc w drugą stronę zobaczymy przedziwną skałę 
przypominającą swoim kształtem jakiegoś kuraka z 
rozpostartymi skrzydłami. Po dojściu do schroniska na górze 
Topfer (582 m n.p.m.) zaskoczą nas zarówno skały o 
fantazyjnych kształtach jak i rozległe widoki. W oddali 
zobaczymy nawet Elektrownię Turów.  Będąc w tym miejscu 
koniecznie trzeba wdrapad się po pięddziesięciu schodkach na 
platformę widokową zamontowaną na dwóch skałach. Warto 
też podejśd do ustawionego drewnianego krzyża z napisami w 
kilku językach, w tym po polsku.  W schronisku można 
skorzystad z toalety, ogrzad się, coś przekąsid a także 
skosztowad jednego z wielu gatunków smacznych piw jakie są 
tu serwowane. Trzeba jednak wiedzied, że obiekt ten czynny 
jest w godzinach od 10.00 do 18.00. Aby ułatwid dotarcie tutaj 
osobom o mniejszej kondycji lub ceniącym sobie wygodę 
uruchomiono sprytną kolejkę. Można zatem nie martwic się iż 
gdy przedawkujemy jadła i napojów, nie dotrzemy na dół. Nie 
będziemy mied z tym żadnego problemu.  

Idąc dalej malowniczą ścieżką pomiędzy fantazyjnie 
ukształtowanymi skałkami dotrzemy na Ostry Kamieo 
(Scharfenstein) nazywany również Górnołużyckim 
Matterhornem. Można tutaj odpocząd w przygotowanej 
wiacie a po nabraniu sił podejśd po 115 schodach na sam 
szczyt. Należy jednak pamiętad iż, zwłaszcza w niepogodę, jest 
to dosyd niebezpieczne. Trudnośd wejścia doceniono tu w 
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bardzo unikatowy sposób. Otóż na szczytach zostawiane są 
książki do których wpisują się ich zdobywcy. Tutaj w drodze 
wyjątku umieszczono taką książkę dla wszystkich, którzy 
wejdą po bardzo stromych drabinach. Korzystając z takiej 
okazji warto dokonad stosownego wpisu. Po zejściu ze skałek 
należy podążyd szlakiem niebieskim do Oybina. Znajduje się 
tam górski kościół (Bergkirche), powstały w 1734 roku z 
rozbudowanej istniejącej już kaplicy. Przy budowie obiektu 
wykorzystano układ skał co spowodowało iż wydaje nam się 
jakbyśmy byli w amfiteatrze. To na co powinniśmy zwrócid 
uwagę umieszczono na dolnej emporze. Przedstawiono tam 
główną modlitwę chrześcijan "Ojcze Nasz". Ważnym 
elementem wystroju kościoła jest kazalnica umieszczona 
ponad ołtarzem, co podkreślało rangę głoszonego kazania. 
Przed ołtarzem widzimy ciekawą chrzcielnicę z gołębiem 
siedzącym na kuli ziemskiej, symbolizującym powrót Ducha 
Świętego na Ziemię za każdym razem gdy chrzczony jest nowy 
człowiek. Pozostałe widoczne tu ozdoby, zarówno na 
sklepieniu jak i na górnej emporze, zostały tak dobrane by  
docierały do wiernych jako swoisty przekaz. Dlatego jeśli 
chciałoby się przemyśled to wszystko co zawarto w tych 
przekazach należałoby tu spędzid dużo więcej czasu niż mamy 
podczas jednodniowej wycieczki. Najlepiej zatem przybyd 
tutaj w okresie od Zielonych Świąt do kooca sierpnia by 
wysłuchad odbywających się w każdą sobotę koncertów 
"Muzyka wieczorna przy blasku świec". Można wtedy 
połączyd przyjemne z pożytecznym, czyli słuchad muzyki i 
rozmyślad o tym co zawarte jest w ozdobach umieszczonych 
w kościele. 
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Krzyż pokutny w Oybin. Foto: Krzysztof Tęcza 

Przy dworcu kolejowym znajduje się małe Muzeum 
kolejnictwa. Warto zajrzed do środka by zobaczyd co takiego 
ciekawego tam zgromadzono. Widad, że zarządzający tym 
muzeum chcą by jak najwięcej turystów tu docierało, gdyż 
cenę biletu ustalono na poziomie 1 euro. Gdyby tak myślano 
u nas! Zobaczymy tu wiele ciekawych elementów taboru 
kolejowego, jak i wyposażenia kolejarzy. Poznamy stare 
rozkłady jazdy i bilety, te prawdziwe tekturowe.   

Po wyjściu z muzeum przechodzimy kładką przez tory 
na dworzec skąd kolejką wąskotorową pojedziemy do Zittau 
gdzie przesiądziemy się na pociąg do Goerlitz i tam albo 
pojedziemy kolejnym pociągiem do Polski albo przejdziemy 
pieszo do Zgorzelca. Proponowana wycieczka nie jest ani 
długa ani zbyt wymagająca ale zupełnie wystarczająca jeśli 
chodzi o atrakcje jak na jeden dzieo. 
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Zenon Pilarczyk 

Polski  kalendarz obrzędowy  
Noc Świętojaoska 
 

            Kolejne prastare święto z naszego kalendarza to Noc 

Świętojaoska. Poprzednio  z Komisją Krajoznawczą przy OM 

PTTK w Gubinie gościliśmy na majówce w Ochli. Tym razem o 

najkrótszej nocy w roku przypadającej w wigilię św. Jana 

Chrzciciela  z 23 na 24 czerwca. Noc ta jest nazwana w tradycji 

polskiej nocą świętojaoską, palinocką lub sobótką (od 

zapalanych wieczorem i nocą ogni obrzędowych zwanych 

niegdyś sobótkami), kupalnocką, kupalnicą, kupałą, od 

nocnych kąpieli. Słowo to pochodzi z języka rosyjskiego gdzie 

kupat znaczy kąpad się. Na wschodnich rubieżach 

Rzeczpospolitej  imieniem Kupała  lub Kupało zwano św. Jana 

Chrzciciela, który chrzcił ludzi zanurzając ich, czyli kąpiąc w 

wodzie. W noc świętojaoską  obchodzone uroczystości 

związane są z archaicznymi  obrzędami powitania lata, 

dotyczącymi kultu słooca  i sił przyrody oraz oczyszczającymi 

rytuałami  ognia i wody, a także towarzyszącymi im 

obrzędami  miłości i płodności, które zgodnie z dawnymi 

wierzeniami i obyczajem odbywały się w czas przesilenia 

letniego, a więc w porze wielkiego światła, długo świecącego 

słooca, rozkwitu przyrody i życia. Przed przyjęciem 

chrześcijaostwa obrzędy takie i rytuały były znane i 

praktykowane prawie w całej Europie. Później zaś powiązane 

zostały z kultem wielkiego świętego Kościoła, Jana Chrzciciela 

i kalendarzem świąt kościelnych. Najważniejszym atrybutem 
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ludowych obchodów chrześcijaoskich  jest woda. W całej 

Polsce obowiązywał zwyczajowy zakaz kąpieli w wodach rzek, 

strumieni i jezior przed 24 czerwca i nocą świętojaoską.  

Przywitanie na dworcu w Bytnicy. Foto: Zenon Pilarczyk 

Dopiero woda „ochrzczona” przez św. Jana, 

„ogrzmiana” podczas czerwcowych burz i deszczów, ogrzana i 

oczyszczona odbitym w niej za dnia światłem słonecznym była 

bezpieczna i nabierała życiodajnych mocy: dawała siłę, 

zdrowie, urodę i powab. W całej Polsce powszechny był 

zwyczaj kąpieli, zanurzania, brodzenia w wodzie w noc 

świętojaoską lub tarzania się nago po zroszonej trawie, w 

nocy i bez świadków, co niekiedy czyniły spragnione miłości 

dziewczęta. Stałym elementem obchodów świętojaoskich 

było także puszczanie wianków na wodę przez zakochane 
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panny. Wianek (symbol dziewictwa) - własnoręcznie 

upleciony z sezonowych ziół i kwiatów, przymocowany do 

deseczki, oświetlony przylepioną w środku, płonącą świeczką i 

płynący nurtem wodnym, był nie tylko atrybutem różnych 

dziewczęcych wróżb miłosnych. Stawał się również darem dla 

wybranego chłopca, znakiem oddania i miłości. A gdy chłopiec 

nie wahał się skoczyd do wody i wyłowił wianek, deklarował 

odwzajemnione uczucie i pożądanie, a czasem także 

małżeoskie zamiary. 

Późną nocą szczególnego znaczenia nabierał ogieo. Na polach, 

wygonach, wzgórzach, polanach leśnych i nad wodami 

rozpalano wielkie ogniska, zwane sobótkami lub palinockami. 

Wokół sobótek taoczyły nocą biało ubrane dziewczęta, w 

wiankach na głowie, przepasane zielem bylicy. Ten 

malowniczy zwyczaj uwiecznił w XVI w. Jan Kochanowski, 

poświęcając mu poemat Pieśo świętojaoska o sobótce : 

                          „Piękna nocy życz pogody 

                           broo wichrów i nagłej wody. 

                           Tak to nam matki podały, 

                           Samy także drugich miały, 

                          Że na dzieo świętego Jana 

                          Zawdy sobótka polana.... 

Księża starali się zwalczad palenie sobótek, nocne 
zabawy i swobodne, erotyczne zachowania młodzieży, na 
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które w tę jedną noc zezwalały tradycja i obyczaj (zawieszano 
w czasie tej nocy przestrzeganie VI przykazania). Mimo to 
każdego roku przy nocnych ogniskach zbierały się gromady 
ludzi, głównie młodych panien i kawalerów, ale także osób 
dorosłych: dojrzałych mężczyzn i zamężnych kobiet. Nad 
ranem popisywali się chłopcy skokami przez ognisko, pragnąc 
wzbudzid podziw dziewcząt. Był to utrwalony w tradycji 
element zalotów. 

Ważnym elementem obrzędów było też szukanie 
kwiatu paproci. W rzeczywistości paprod nie kwitnie i nie ma 
takiego kwiatu, ale nikt się  tym nie przejmował. Turyści z 
gubioskiego PTTK wspólnie z kolegami z Zielonej Góry też w 
tym roku szukali paproci wokół jeziora Głębokiego w gminie 
Bytnica. Gmina ta jest znana z największego zalesienia w 
Polsce wynoszącego 79 procent. Zaludnienie na km 
kwadratowy należy tu do najniższego w naszym kraju,   
niespełna 13 osób na km kwadratowy. Odbywają się tu znane 
imprezy o zasięgu regionalnym: Festyn Ruskich Pierogów (3 
sobota czerwca), Festiwal Kultury Łowieckiej (3 sobota 
sierpnia) czy Święto Pieczonego Ziemniaka (3 sobota 
września). Ponieważ łatwo tu dojechad pociągiem  (do 
Bytnicy) krajoznawcy wybierają się na następne święto 
polskiego roku obrzędowego – dożynki. 
                                                                                          

Remigiusz Baliczak   

komisja pieszo-krajoznawcza O/PTTK Rybnik 

Niebo płakało po Michaliku 

W  niedzielę  03.07.2011r. pomimo ulewnego 
deszczu 14 dzielnych cyklistów z Radlina, Książenic i 
Rybnika przyjechało na metę  II Rybnickiego Rajdu  
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Przyrodniczego: ,,Śladami  Oskara Michalika - 
KANETOWIEC 2011”. 

Organizatorami rajdu była Komisja Ochrony 
Przyrody oraz Komisja Turystyki Kolarskiej z rybnickiego 
Oddziału PTTK. Frekwencja jak na taką pogodę była 
znakomita. Dzielni turyści, przemoczeni do ostatniej 
nitki, dotarli swoimi rowerami na metę rajdu na polanę 
Kanetowiec w Przegędzy, by uczcid pamięd kolegi Oskara 
- przyrodnika turysty. 

 Oskar Michalik (1917-1996). 15 lat temu, 24 lipca 1996 
roku, pijany kierowca potrącił rowerzystę. 
Poszkodowanym okazał się znany przyrodnik amator 
Oskar Michalik. Niestety obrażenia okazały się tak duże, 
że tydzieo później, 31 lipca 1996 roku, Oskar zmarł.  

Kim był Oskar Michalik? Urodził się 23.01.1917 r. 
w Przegędzy, w tradycyjnej śląskiej rodzinie kolejarskiej. 
Syn nie poszedł jednak w ślady ojca. Po zakooczeniu  II 
wojny światowej powrócił z żołnierskiego szlaku do 
domu.  Ukooczył szkołę zawodową w Rybniku i wyuczył 
się zawodu stolarza. Stolarka sprawiała mu ogromną 
przyjemnośd. W Przegędzy miał swój warsztat. Później 
pracował w Gliwickim Przedsiębiorstwie Miejskim, a gdy 
ukooczył 60 lat przeszedł na emeryturę.  Gdy założył 
rodzinę przeniósł się do Rybnika. Jednak nie zapomniał 
swoich rodzinnych stron, które ukochał najbardziej. Znał 
tu przecież każdy trakt leśny, każdą dróżkę. Od dziecka 
interesował się przyrodą, ale czynił nieco inaczej. 
Traktował las jako ,,park z pięknymi roślinami”. Działał w 
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Komisji Ochrony Przyrody w rybnickim Oddziale PTTK. 
Współpracował z botanikami, rybnickimi leśnikami oraz 
dyrekcją parku krajobrazowego CKKRW w Rudach. Był 
Strażnikiem Ochrony Przyrody. Odkrył największy głaz 
narzutowy w okolicach Rybnika. Odnalazł również wiele 
stanowisk rzadkich roślin, założył kilka  „ogródków” 
botanicznych oraz wytyczył pierwszą ścieżkę 
dydaktyczną w okolicy. Zachęcał do ochrony przyrody i 
prowadził turystów przyrodniczymi  szlakami, dzieląc się 
swą wiedzą z innymi. Znany był z tego, że przywoził 
ciekawe rośliny z innych rejonów Polski i sadził je w 
rybnickich lasach. Często kiedy Oskar pokazywał nowo 
odkrytą roślinę, jego koledzy pytali „czy roślinę tę 
posadził sam Pan Bóg, czy też Oskar Michalik.” Zmarł w 
wieku 79 lat, mając wielkie plany na przyszłośd. 
Cechowała go niespotykana radośd życia. Nieważne było 
dla niego jaka jest pogoda,  wsiadał na swój rower na 
którym przemierzał tysiące kilometrów rocznie i tropił 
kolejne cuda przyrody ukochanej śląskiej ziemi. 
Najważniejsza dla niego była właśnie przyroda.  

Od 2010 r. Rybnicki Oddział PTTK organizuje rajdy 
pieszo-rowerowe ,,Śladami Oskara Michalika” starając 
się w ten sposób zachowad go w pamięci. Podczas 
rajdów  ukazuje się  piękno odkrytej przez  kolegę Oskara 
przyrody regionu.  

Na przyrodniczym szlaku  

Przyrodnicze wycieczki były pasją Oskara. Na 
swoim rowerze pokonywał tysiące kilometrów rocznie. 
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Rozpoznawano go po charakterystycznej teczce 
przyczepionej do ramy roweru do której zbierał  
znalezione w lesie liście, kamyki, rośliny, szyszki - swoje 
przyrodnicze trofea. Był raczej samotnikiem i tylko 
nielicznym dane było towarzyszyd mu w jego 
przyrodniczych wycieczkach. Jego ulubionym miejscem 
były okolice Kanetowca, gdzie znajduje się kilka 
śródleśnych stawów będących pozostałością po ponad 
40-tu innych, rozłożonych wzdłuż potoku, który tędy 
przepływał. Dawniej wybudowano tu młyny, a nawet 
tartak napędzany siłą wody. Z czasem większośd stawów 
osuszono. Pozostały nieliczne, m. in. na Kanetowcu. W 
pobliżu polany znajduje się gajówka o tej samej nazwie. 
Oskar Michalik właśnie przy niej, z lewej strony drogi 
założył i pielęgnował mały ogród botaniczny. Zgromadził 
w nim szereg rzadko spotykanych roślin i to nie tylko z 
naszego rejonu. Wśród nich były takie jak: wawrzynek 
wilczełyko, przylaszczki, przebiśniegi, sasanki, sosenki 
kanadyjskie. Ogółem zgromadził tu 27 gatunków. 
Niestety po śmierci Oskara Michalika ogród najpierw 
podupadł, później wykradziono co ciekawsze rośliny, a 
na koocu całkowicie zarósł zielskiem. Dzisiaj tylko stary 
płot wyznacza teren po nim. 

Dobrze, że Oskar założył więcej takich ogródków. 
Możemy je spotkad przy  Starej Banie czy przy Źródle 
Dobro Woda. W 1995 r. wsławił się wśród botaników 
odkryciem stanowiska największej i najrzadszej z  
chronionych polskich paproci, długosza królewskiego (w 
okolicy Przegędzy). Wiosną 1996 r. Michalik wraz z 
kolegami z Komisji Ochrony Przyrody PTTK Rybnik 
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opracował i wykonał rzeźbione tabliczki pierwszej w 
regionie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej na trasie: 
Rybnik – Piaski – Kanetowiec  - Gotartowice - Rybnik. 

Głaz „Oskara Michalika” pomnik przyrody. 

Głaz Michalikowy to największe odkrycie naszego 
przyrodnika, który wytropił go w 1996 r. Jest to 
największy na naszym terenie obiekt przyrody 
nieożywionej i jeden z największych na Śląsku. Chociaż 
nie jest wykluczone, że w sąsiedztwie znajdują się 
równie duże lub nawet większe głazy. Obiekt ten w 
znacznej części zalega w ziemi.  Wystaje z niej tylko tyle 
ile odkopał go Oskar Michalik.  Jego podstawowe 
wymiary to: obwód 760 cm, szerokośd 180 cm i długośd 
285 cm .  Jest to granitognejs o szaro-różowej barwie 
zbudowany głównie z kwarcu, skalenia i biotytu. Jak głosi 
tablica ustawiona tu przez Dyrekcję Parku 
Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe 
Rud Wielkich”  eratyk liczy około 180 tys. lat . Głaz 
ustanowiono pomnikiem przyrody dzięki staraniom 
kolegów Oskara z Komisji Ochrony Przyrody  działającej 
przy Rybnickim Oddziale PTTK. Komisja nadała również 
nazwę głazowi, który oficjalnie stał się pomnikiem 
przyrody 7.12. 1998 r. 

Turystyczny Szlak rowerowy im. Oskara Michalika 
Długośd szlaku: 5,7 km stopieo trudności: łatwy 

Kilometraż trasy 
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0,00 km – Rybnickie Błonia (most na rzece Rudzie) 1,75 
km – rozwidlenie szlaków zielonego i niebieskiego z 
czerwonym  2,00 km – wiadukt kolejowy rozwidlenie 
szlaków niebieskiego z czerwonym 2,40 km – pomnik 
przyrody Głaz Oskara Michalika   2,80 km – leśna 
ambona  4,30 km – pole biwakowe  4,70 km – gajówka 
„Kanetowiec”  5,70 km – Przegędza (skrzyżowanie ze 
szlakiem czarnym). 

Historia powstania szlaku 

Pomysł utworzenia szlaku im. Oskara Michalika 
zaproponował i wykonał latem 1993r. Remigiusz 
Baliczak,  obecnie przewodniczący KOP o/PTTK Rybnik. O 
Michaliku  autor szlaku usłyszał podczas zebrao Komisji 
Ochrony Przyrody. Do momentu wykonania szlaku, żeby 
zobaczyd sławny głaz Michalika trzeba było umawiad się 
z ówczesnym przewodniczącym komisji (przyjacielem 
Oskara)  panem Adamem Ochojskim, bo tylko on znał 
drogę prowadząca przez krzaki i gęstwinę. Dziś do głazu 
prowadzi zapożyczona ze szlaków pieszych trasa 
dojściowa , ale to rozwiązanie spisuje się tu najlepiej.  
Podczas malowania szlaku znakarz Remigiusz Baliczak  
miał małą przygodę z gajowym z leśniczówki na 
Kanetowcu. Otóż gdy zaczął on malowad znaki szlaku w 
pobliżu gajówki,  wyszedł gajowy, żądając ich 
natychmiastowego zamalowania, gdyż on nie po to 
zamieszkał w lesie, żeby mu tu teraz jeździli jacyś 
rowerzyści.  No cóż mimo zezwolenia wykonania szlaku i 
przychylności Nadleśnictwa trzeba było ustąpid i 
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zamalowad znaki koło gajówki bo przecież od wieków 
wiadomo że ,,szlachcid na zagrodzie równy wojewodzie". 

Na szlaku Michalika obok wiaduktu kolejowego 
możemy zobaczyd  aż osiem dziewiędsiłów. To dużo, 
jednak trudno dziś powiedzied czy jest to stanowisko 
naturalne czy też działał tu nasz przyrodnik Oskar. 
Dziewiędsił (Carlina acaulis) to przepiękna magiczna 
roślina Słowian (chroniona). Jej nazwa ma swój rodowód 
w legendzie o czarodziejskich dziewięciu siłach, którymi 
roślina ta ma się odznaczad.   Tworzy rozetę z liści, w 
której tkwi suchy srebrzystobiały koszyczek złożony z 
wielu maleokich kwiatków otoczonych puchem 
kielichowym. Łuski otaczające koszyczek mają ciekawą 
„meteorologiczną” właściwośd. Otóż kiedy powietrze 
jest  suche łuski odginają się na zewnątrz, a gdy 
powietrze jest wilgotne zaginają się do środka. 
Dziewiędsił zakwita w sierpniu i dzięki swej „surowej” 
urodzie dostarcza powodów do zachwytu wrażliwym na 
piękno turystom. Pod wiaduktem naszym dziewiędsiłom 
towarzyszy także sadziec konopiasty. Nieco dalej przy 
drodze spotykamy kolejny okaz flory. Jest to kruszczyk 
szerokolistny (chroniony). W zachwyt wprawiają również 
barwy fruwających tu motyli m. in. rusałki pawik i 
pokrzywnik oraz listkowca cytrynka. Po drodze na 
„Kanetowiec” Oskar Michalik odkrył również stanowisko 
wawrzynka wilczełyko. Jest to mały krzew z różowymi, 
pachnącymi kwiatami kwitnącymi często przed 
rozwojem liści. Owocem jest lśniąco czerwony, silnie 
trujący pestkowiec. Roślina rzadko spotykana pod ścisłą 
ochroną.  
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Po 5 km szlaku mijamy z prawej strony staw i po 
chwili docieramy do rozległej polany ,,Kanetowiec". To 
tutaj  przez wiele lat rozbijali swoje namioty harcerze z 
Rybnickiego Hufca ZHP, w ramach nie obozowej akcji 
letniej.  Miejscowi  do dziś nazywają to miejsce 
„Harcówką”. Harcerze z Hufca ZHP Czerwionka-
Leszczyny ustawili tu na pamiątkę  pomnik hm. 
Zbigniewa Kota.  

Dziś za sprawą Nadleśnictwa Rybnik teren jest 
ogrodzony, wita nas okazała brama i na szczęście 
marzenie gajowego o zalesieniu polany nie spełniły się, 
dla dobra turystów. Od kilku lat znów rozbijają tu swój 
obóz harcerze. Tak jak dawniej palą ogniska i dobrze się 
bawią. Od wiosny do jesieni zatrzymują się tu często 
rowerzyści z całego regionu i przyjeżdżają  całe rodziny 
na grillowanie. Niestety niezbyt to tolerował 
wspomniany już gajowy z niedalekiej gajówki. Twierdził , 
że turyści strasznie śmiecą i stwarzają zagrożenie 
pożarowe. Może miał trochę racji. Na szczęście dziś na 
polanie stoi piękna wiata, która chroni przed deszczem i 
słoocem, są tablice edukacyjne, jest pomnik Michalika, 
pomnik hm. Zbigniewa Kota i rośnie świerk ,,Benedykta". 
Można rozpalid ognisko i upiec kiełbaski.  Zatem jest 
normalnie. 22 kwietnia 2009 r. na polanie otwarta 
została nowa ścieżka, pięknie wtopiona przez 
Nadleśnictwo Rybnik w szlak rowerowy. Jest to ścieżka 
przyrodniczo-edukacyjna  pod wdzięczną nazwą „Dróżka 
Kopruszka”. Zasadnicza trasa ścieżki podzielona została 
na 11 odcinków i przystanków, przy najciekawszych 
przyrodniczo okazach. Na szlaku ustawionych zostało 15 
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tablic. Całkowita długośd ścieżki wynosi ok. 1,5 km i 
prowadzi m.in. wokół stawu, gdzie można zobaczyd ślady 
bytowania bobrów. Te małe pracowite stworzonka 
nazywane są leśnymi architektami. Po prawej stronie 
stawu,  na szlaku niebieskim mają swe żeremia. Nazwa  
ścieżki „Dróżka Kopruszka” pochodzi od słowa „kopruch” 
co w mowie śląskiej oznacza komar. W sezonie 
wiosenno-letnim owadów tych tu nigdy nie brakuje a 
okolicznym mieszkaocom kojarzy się głównie z 
charakterystycznym odgłosem bzyczenia. Nazwa została 
wybrana w drodze konkursu zorganizowanego wśród 
przedszkoli i szkół gminy Czerwionka-Leszczyny. 
Pomysłodawcą jest Przedszkole nr 6 „Pod Jarzębiną” w 
Czerwionce –Leszczynach. Na ścieżce można zobaczyd 
liczne groble a także lasy olchowe- olsy. Warunki tu 
panujące pasują długoszowi królewskiemu (Osmunda 
regalis L.) – bardzo rzadko występującej paproci, objętej 
ochroną ścisłą, która ma swoje stanowisko na tym 
terenie. Wszystkie proponowane ścieżki zostały 
zaprojektowane w taki sposób, aby każdy bez względu 
na wiek miło spędził czas w otoczeniu przyrody, a także 
dowiedział się czegoś ciekawego o naszych lasach.   

 
18 czerwca 2010r. na polanie odbył się Wielki 

Piknik Ekologiczny zorganizowany w ramach obchodów 
Dni Ziemi "ZIEMIA 2010" . Jako, że przysiółek Kanetowiec 
był jednym z ulubionych miejsc Oskara, podczas 
obchodów uroczyście odsłonięto pamiątkowy obelisk im. 
Oskara Michalika.  Umieszczono przy nim "kapsułę 
czasu" zawierająca prezentację multimedialną dotyczącą 
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gminy, nowy film uczniów Gimnazjum nr 3 "Mały książę 
na tropie złóż sukcesu w Czerwionce-Leszczynach" oraz 
list do potomnych. I tak oto Oskar Michalik, zmarły przed 
kilku laty zapalony, lokalny pasjonat przyrody, doczekał 
się swojego pomnika.  

Kolejnym ważnym punktem piątkowego 
spotkania na Kanetowcu było zasadzenie świerku 
Benedykta XVI. Drzewko zostało wyhodowane w 
Jabłonnej (mazowieckie) z nasion poświęconych w 2006 
roku przez papieża. Sadzonki świerków zostały 
rozdysponowane  wśród nadleśnictw w kraju.  

Jak więc widad wciąż pamiętamy o naszym 
Koledze, będącym dla nas po dzieo dzisiejszy wzorem do 
naśladowania. Wszystko co robimy porównujemy z jego 
osiągnięciami i cieszymy się gdy nam się to udaje. 
 

Witold Kliza 

Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie 

Pomysł  oddania hołdu poległym w walkach 
nieznanym żołnierzom narodził się po I wojnie światowej 
we Francji. Pierwszy grób nieznanego żołnierza powstał 
w Paryżu w 1920 roku. W Polsce zabiegi o wybudowanie 
takiego pomnika – grobu podjęto rok później. W 
Warszawie powstał Komitet Uczczenia Poległych 1914 – 
1921, który postanowił zbudowad pomnik – kapliczkę w 
katedrze Świętego Jana. Polakom pomysł nie przypadł 
jednak do gustu, ponieważ pragnęli bardziej 
monumentalnego obelisku. W tym samym czasie 
stowarzyszenie Polski Żałobny Krzyż oraz grupa oficerów 
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zaproponowali wzniesienie pomnika na placu obok 
parku Skaryszewskiego. Zgromadzono na ten cel blisko 
118 milionów marek polskich ze składek społecznych. 
Kampanię popierał dziennik Polska Zbrojna, któremu 
udało się zebrad 11 milionów polskich marek od 
czytelników. Pod koniec 1923 roku powstał Tymczasowy 
Komitet Organizacyjny Budowy Pomnika Nieznanego 
Żołnierza, ale nie pracował zbyt intensywnie. Do czasu, 
aż 2 grudnia 1924 roku pod pomnikiem księcia Józefa 
Poniatowskiego na Placu Saskim pojawiła się płyta z 
napisem „Nieznanemu Żołnierzowi poległemu za 
ojczyznę”. Dopiero cztery lata później okazało się, że 
ofiarodawcą było Zjednoczenie Polskich Stowarzyszeo 
Rzeczypospolitej. Zamontowanie tej „dzikiej” tablicy 
zmobilizowało komitet do działania. Pod uwagę brano 
różne lokalizacje, między innymi okolice mostu 
Poniatowskiego, Fort Legionów czy stoki Cytadeli. 
Ostatecznie zdecydowano, że Grób Nieznanego 
Żołnierza powstanie w kolumnadzie Pałacu Saskiego, 
chod protestował magistrat. Twierdził, że to miejsce jest 
arterią komunikacyjną i sąsiaduje z terenami do ogrodu 
przeznaczonymi do zabawy i rozrywki. Projekt płyty i 
napisu zlecono profesorowi Ludwikowi Gradowskiemu z 
Akademii Sztuk Pięknych. Pierwotnie napis miał brzmied 
„Nieznanemu Żołnierzowi Polskiemu poległemu za 
Ojczyznę”, aż trzy dni przed odsłonięciem grobu 
zmieniono go na: „Tu leży Żołnierz Polski poległy za 
Ojczyznę”. Kolejnym  problemem był wybór 
pobojowiska, z którego będą pochodziły zwłoki 
bezimiennego  żołnierza. W grę wchodziły tylko pola 
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bitew, gdzie poległo wielu żołnierzy. Wyeliminowano też 
tereny ówczesnego  wroga. W koocu zostało 15 
pobojowisk  między innymi Wólka Radzymioska, Lida, 
Komarów czy Hrubieszów. Spośród nich 4 kwietnia 19 25 
roku najmłodszy na Sali kawaler orderu Virtuti Militari 
ogniomistrz Józef Buczkowski z 14 Pułku artylerii polowej  
wylosował Lwów. Na cmentarzu Orląt ekshumowano 
trzy groby. W jednym znaleziono zwłoki sierżanta w 
drugim kaprala, a w trzecim osobę bez stopni 
wojskowych , ale z maciejówką z orzełkiem. Jedna z 
zamkniętych trumien wybrała Jadwiga Zarugiewiczowa, 
matka żołnierza pochowanego  w nieznanym miejscu. Po 
otwarciu trumny okazało się, że wybór padł na ochotnika  
z maciejówką. Pierwsza warta przy trumnie stanęła 29 
października 1925 roku, zarazo jej przeniesieniu do 
kaplicy na cmentarz Orląt. Wystawili ja żołnierze 40 
pułku piechoty. Kiedy trumnę złożono na karabinach 
maszynowych  w salonie recepcyjnym Dworcu Głównego 
we Lwowie , żołnierzom towarzyszyli też kolejarze z 
pochodniami . W Warszawie natomiast ,2 listopada , gdy 
odsłonięto Grób Nieznanego Żołnierza, pierwszą wartę 
wystawili kombatanci powstania styczniowego. Po 
uroczystości zastąpili ich żołnierze 36 pułku Legii 
Akademickiej. Na początku warta nie ograniczała się 
tylko do roli reprezentacyjnej. Dwa nipo odsłonięciu 
grobu musiała interweniowad , gdy napierający tłum 
uszkodził łaocuchy okalające pomnik. Ale już w grudniu z 
powodu ślinach mrozów zaniechano wystawiania wart, a 
w następnym roku opadło zainteresowanie grobem. 
„Kurier Warszawski” pisał: ”Niemal  już zapomniany 
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przez społeczeostwo Grób Nieznanego Żołnierza. 
Zaniechano warty honorowej. Często daje się zauważyd 
fakty zdradzające brak kultury , ludzie zbliżają się do 
samej płyty z papierosami w ustach i kapeluszach na 
głowie”. Wówczas z inicjatywy majora Władysława 
Dunin- Wąsowicza z Ministerstwa Spraw Wojskowych  w 
rocznicę bitew upamiętnionych na płytach pomnikowych 
organizacje skupiające byłych wojskowych zaciągały 
dwunastogodzinne warty. Przywrócono też stałe, 
niewojskowe warty honorowe, które wystawiała Komisja 
Ładu i Porządku, a w 1936 roku warty pełnione 
całodobowo i jednoosobowo przejął Batalion Stołeczny. 
W czasie okupacji okolice grobu były terenem tylko dla 
Niemców. Pod koniec 1944 roku, wycofując się z 
Warszawy, niemieckie oddziały wysadziły w powietrze 
Pałac Saski. Kolumnada nad grobem nie runęła jednak w 
całości. Przy ponownym wysadzeniu sklepienie arkad 
zapadło się, a płyta nagrobna została przysypana 
gruzem. Ocalały jednak trzy arkady od strony placu 
Saskiego i dwie od strony ogrodu. 17 stycznia 1945 roku 
w miejscu dawnego znicza przy płycie nagrobnej  
nieznanego bohatera rozpalono ognisko i jako pierwszą 
wartę honorową pełniły wartowniczki 1 Samodzielnego 
Batalionu Kobiecego imieniem Emilii Plater. Z powodu 
dwudziestostopniowego mrozu trwała ona zaledwie 
kilka godzin, po czum została zastąpiona ruchomymi 
patrolami. Po  wojnie zdecydowano się też na odbudowę 
grobu jako ruiny symbolu i odnowiono trzy środkowe 
Dodano tablice upamiętniające walki II wojny światowej, 
usunięto natomiast przedwojenne płyty z nazwami pól 
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bitew z lat 1914-1918 oraz 1918-1920 . Grób Nieznanego 
Żołnierza został odsłonięty powtórnie 9 maja 1946 roku. 
Na początku odpowiedzialna za wartę przy grobie 
Komenda Garnizonu miasta stołecznego warszawy nie 
dysponowała pododdziałami przeznaczonymi wyłącznie 
do zadao reprezentacyjnych. Potem sformowano 14 
Batalion Wartowniczy w którym składzie  była  
1Kompania Reprezentacyjna. Wartę honorową pełnił 
wówczas jeden żołnierz. W 1954 roku powstała 
Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego po raz 
pierwszy po wieloletniej przerwie wystąpiła w 
tradycyjnej polskiej rogatywce. Grób Nieznanego 
Żołnierza po raz kolejny zmienił się po 1989 roku. 
Złożono w nim ziemię z mogił katyoskich, odsłonięto 
przedwojenne tablice pól bitew i dodano 14 nowych 
tablic upamiętniających  miejsca walk z lat 927, 1683, 
1768-1921 i 1938-1945. Ponadto w protokole 
dyplomatycznym  znalazł się zapis o obowiązku 
odwiedzania  grobu na placu marszałka Józefa 
Piłsudskiego przez delegacje zagraniczne składające 
wizyty w Polsce. Poza oficjalnymi gośdmi, na grobie 
złożyd kwiaty i oddad honor nieznanemu żołnierzowi 
może każdy. Wartownicy maja w takiej chwili obowiązek 
zaprezentowad broo. W ostatni okresie dokonano 
remontu Grobu Nieznanego żołnierza . Wykonano 
izolacje filarów, uszczelniono dach, naprawiono tynki,  
dokonano konserwacji elementów kamiennych i 
metalowych. Zamontowano 68 lamp typu LED  w 
gzymsie grobu, a w nawierzchni wokół pomnika 
zainstalowano dodatkowo 12 reflektorów. 
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Krzysztof Tęcza 

VIII zebranie Komisji Krajoznawczej ZG 
PTTK XVII kadencji 
  

Ponieważ dawno temu zdecydowano iż zebranie  w 
okresie letnim ma odbywad się podczas CZAK-u, po raz ósmy 
w tej kadencji spotkali się członkowie KK ZG PTTK w trakcie 
trwania tegorocznego zlotu, który miał miejsce w Gorzowie 
Wielkopolskim. Otrzymaliśmy do dyspozycji od gospodarzy ich 
pomieszczenia biurowe, nie powiem całkiem obszerne. 
Mogliśmy zatem zerknąd w jakich warunkach pracują nasi 
gorzowscy działacze na co dzieo.  

Na zebranie przybył Prezes PTTK Lech Drożdżynski , 
Prezes GKR Tadeusz Sobieszek oraz opiekun komisji Henryk 
Miłoszewski (ZG PTTK) i Dariusz Kużelewski (GKR). Z tego też 
powodu na początku wysłuchaliśmy ich uwag i sugestii 
odnośnie interesujących nas tematów. Nasza ocena tych 
wystąpieo będzie zapewne różna ale na ich przedstawienie 
przyjdzie czas.  

Niestety na zebranie nie dotarła Bernadetta 
Zawilioska ani Małgorzata Pawłowska, pojawili się natomiast 
Zbigniew Lewandowski, Krzysztof Czerepowicki oraz Ryszard 
Wrzosek. Była także Grażyna Orłowska -Rybicka z biura ZG. Na 
początku Józef Partyka pogratulował naszemu koledze 
Szymonowi Bijakowi otrzymania tytułu doktora nauk leśnych. 
Na pewno jest to bardzo ważne wydarzenie w życiu Szymona i 
dlatego wszyscy członkowie Komisji Krajoznawczej 
przyłączamy się do tych gratulacji. Cieszymy się jego 
sukcesem i szczerze życzymy mu by nie poprzestał na tym. 

Jako pierwszy zabrał głos prezes Oddziału PTTK 
"Ziemia Gorzowska" Zbyszek Rudzioski. Przedstawił on 
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dotychczasowy przebieg imprezy, której w koocu jest 
komandorem. Jego słowami najbardziej byli zainteresowani 
przedstawiciele Sosnowca, gdzie ma odbyd się przyszłoroczny 
CZAK. Są to Stanisław Czekalski, prezes Oddziału im. 
Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu i Swietłana 
Koniuszewska (sekretarz). Mamy nadzieję, że ich pobyt razem 
z nami pozwoli im podejrzed nie tylko przebieg imprezy ale 
również to co dzieje się od kuchni. A wbrew pozorom wcale 
nie jest to takie łatwe gdyż nikt nie lubi jak zagląda mu się w 
gary. Ja ze swej strony pozwoliłem sobie podejrzed stronę 
Oddziału w Sosnowcu i muszę powiedzied, że sam wykaz 
organizowanych przez nich imprez oraz ich różnorodnośd 
pozwala byd pewnym sprawnej organizacji naszej głównej 
imprezy krajoznawczej. Z informacji wstępnych jakie ukazali 
nam przedstawiciele Sosnowca, nasza przyszłoroczna 
impreza, rysuje się całkiem ciekawie.  

Podjęliśmy także rozmowę na temat zaproponowanej 
przez Zbigniewa Pękalę z Ostrowca Świętokrzyskiego 
organizacji imprezy na wzór CZAK-u w przestrzeni dziedzictwa 
kulturowego Kresów. Temat Zlotu byłby następujący: Kresy, 
europejska przestrzeo przenikania kultur, wspólnota 
dziedzictwa - wspólny obszar inspiracji. Kolega Pękala 
proponuje iż podczas wspomnianej imprezy odwiedzilibyśmy 
m.in. Włodzimierz Wołyoski, Łuck, Krzemieniec, Wiśniowiec, 
Zbaraż, Tarnopol, Podhorce, Olesko, Lwów, Żółkiew. Musimy 
powiedzied jako Komisja, że inicjatywa ta jest jak najbardziej 
godna rozważenia, gdyż mimo dużych kosztów 
organizacyjnych, można liczyd na spore zainteresowanie nie 
tylko ze strony starszych osób, związanych z proponowanym 
terenem sentymentalnie ale także osób młodszych dla 
których tereny te znane są przez nich głównie z filmów, 
książek czy opowiadao rodziców. Niemniej dyskusję o tej 
propozycji odkładamy do kolejnego spotkania, co oczywiście 
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nie przekreśla jej realizacji. Po prostu musimy przemyśled na 
spokojnie formułę w jakiej należało by zaproponowad taki 
wyjazd. Czy uznad to za kolejny CZAK, czy uczynid z tego 
pomysłu imprezę na bis, czy w koocu ma to byd impreza 
jednorazowa, czy cykliczna. Tak więc wrócimy jeszcze do tego 
tematu a koledze Pękali dziękujemy za inicjatywę oraz chęci. I 
niech nie myśli, że na tym się skooczy. Komisja nie ma w 
zwyczaju utrącad żadnych inicjatyw jeśli są one godne 
realizacji. A ta, wydaje nam się, zasługuje jak najbardziej na 
urzeczywistnienie. 

 

 
Zebranie Komisji Krajoznawczej w Gorzowie Wielkopolskim. Foto: 

Krzysztof Tęcza 

Zebranie KK to sprawa jak najbardziej poważna ale 
nieraz w jego trakcie dzieją się rzeczy mniej ważne chod 
istotne. Nie wiem czy inni to zauważyli ale ja dostrzegłem jak 
Zbigniew Lewandowski oglądał z zaciekawieniem wiszące na 
ścianach odznaki. W pewnym momencie widad było iż coś go 
niezwykle poruszyło. Okazało się, że wypatrzył tam odznaki 
jakich mu brakuje w jego zbiorze. Muszę tutaj powiedzied, że 
posiada on jeden z największych zbiorów znaczków odznak 
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krajoznawczych a chyba jest to najlepiej eksponowany zbiór. 
Zatem gdy otrzymał wypatrzone znaczki od gospodarzy nie 
krył swojej radości. Twarz mu wręcz promieniała. Aż miło było 
patrzed. 

Najważniejszą dla nas sprawą było przyjęcie protokołu 
z dnia 7 kwietnia z zebrania jakie odbyło się w Krakowie. W tej 
sprawie nie było rozbieżności. Ponownie wróciliśmy do 
sprawy losów RPK w Kielcach. Miejmy nadzieję, że już po raz 
ostatni. Może władze Towarzystwa stworzą jakieś realne 
zasady walki z takimi przypadkami. Bo na pewno nie leży to w 
gestii naszej komisji. Może doczekamy się kiedyś 
zdecydowanej reakcji naszych władz na kolejne takie 
przypadki bo jak na razie nie widzimy by ktoś wyciągał 
konsekwencje w stosunku do osób, które zawiniły lub nie 
dopatrzyły swoich obowiązków. 

Kolejną poruszaną przez nas sprawą był raport  na 
temat Regionalnych Pracowni Krajoznawczych 
przygotowywany poprzez komisję. Widad, że jest on obecnie 
sprawą istotną gdyż wynikami zebranych materiałów żywo 
interesuje się zarówno prezes PTTK jak i prezes GKR. Przy 
okazji dowiedzieliśmy się od naszych gości, że ustalono już 
termin przeprowadzki dla zbiorów Centralnej Biblioteki do 
nowej siedziby przy ul. Senatorskiej. Jest to bardzo dobre 
posuniecie, chod  spóźnione. Od dawna wiele osób 
zastanawiało się dlaczego nasze zbiory nie znajdują się w 
siedzibie Towarzystwa. Przecież tak jest najlogiczniej.  

Jeśli chodzi o sprawę kontaktów KK z komisjami w 
oddziałach to niestety, odpowiedzialny za te kontakty 
Krzysztof Tęcza, z przykrością stwierdził iż nie są one na takim 
poziomie jak byśmy je widzieli. Niestety, mimo wielkiego 
wysiłku wkładanego przez osoby z zespołu do tego 
powołanego, mamy bardzo mały odzew z terenu, żeby nie 
powiedzied żałosny. Oczywiście wszyscy doskonale wiemy, iż 
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w terenie działają komisje krajoznawcze, jednak ta działalnośd 
opiera się przede wszystkim na pojedynczych osobach lub 
małych grupkach. Osoby te są tak pochłonięte swoją 
działalnością, że albo nie mają czasu odpowiadad na nasze 
zapytania, albo po prostu nasze zapytania do nich nie 
docierają. Ma to miejsce wszędzie tam gdzie z komisjami 
trzeba się kontaktowad poprzez biuro. Mimo jednak zabijania 
naszego zapału do nawiązywania nowych kontaktów jesteśmy 
dobrej myśli i mamy nadzieję, że co jakiś czas odezwie się 
jakaś nowa komisja. Tak zresztą jak ma to miejsce do dnia 
dzisiejszego.  

Koleżanka Maria Janowicz przedstawiła jak 
przebiegają przygotowania do jubileuszowego XX 
Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i 
Turystycznej w Poznaniu. Okazuje się iż jak to ostatnio bywa 
wszyscy mają czas i robią wszystko na ostatnią chwilę. 
Dlatego na dzieo dzisiejszy notujemy bardzo mało 
przysyłanych publikacji. Trzeba podkreślid, że oczywiście nie 
zależy nam na przysyłaniu niezliczonej ich liczby ale musi ich 
byd tyle by członkowie jury mieli z czego wybrad te najbardziej 
wartościowe. Zatem przypominamy wszystkim kierownikom 
RPK oraz członkom KK, że mają oni prawo przysład na 
przegląd po dwie pozycje bez stosownych opłat 
zgłoszeniowych. Zatem jeśli wypatrzycie coś ciekawego, nie 
zwlekajcie i przysyłajcie je. Ustalono także skład jury z 
ramienia KK. Oceniad publikacje pojadą Maria Janowicz, 
Krzysztof R. Mazurski oraz Krzysztof Tęcza. 

Jeśli chodzi o prace przy tworzeniu nowych kanonów 
regionalnych to wciąż posuwają się one do przodu. W wielu 
województwach stworzone zespoły pracują intensywnie. Są 
jednak takie rejony gdzie praca idzie niezwykle markotnie i 
nie wynika to z powodu braku chętnych do pracy co raczej z 
powodu przerostu ambicji niektórych kolegów krajoznawców. 
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Zapominają oni czasami o tym czym powinno byd 
krajoznawstwa a raczej o tym czym powinien wykazywad się 
dobry krajoznawca. Powinien on pracowad właśnie dla 
krajoznawstwa, dla dobra wyższego, a nie patrzed na jakieś 
swoje zamierzenia i uprzedzenia. 

Cały czas krytykowane jest odstępstwo od formatu 
przy wydaniu drugiego tomu, czemu nie należy się dziwid. 
Jednak to czy wrócimy do pierwotnego formatu czy nie okaże 
się gdy światło dzienne ujrzy tom trzeci. Obecnie są rożne 
koncepcje na wydawanie kanonów. Prezes Tadeusz Sobieszek 
na przykład zaproponował pomysł formuły wikipedi. Może się 
tu narażę ale biorąc pod uwagę ilości chłamu jaki przewija się 
w Internecie, zwłaszcza właśnie w tego typu słownikach, nie 
wiem kto miałby czuwad by wykluczyd niekompetentne wpisy. 
Wydaje mi się to raczej pomysłem nierealnym przy 
dzisiejszym poziomie zarówno wiedzy jak i kultury 
poszczególnych osób. A przecież chcielibyśmy by nasz kanon 
był rzetelny. Prawda? Prezes Sobieszek przekazał nam swoje 
odczucia co do RPK. Uważa on iż pracownie powinny byd 
instrumentem działalności krajoznawczej oraz miejscem 
spotkao krajoznawczych. W stu procentach zgadzamy się z 
nim. Tyle, że RPK są właśnie takimi miejscami. To właśnie w 
nich organizowane są spotkania krajoznawców, to właśnie w 
nich pracują krajoznawcy, tyle że czynią oni to jako ruch 
lokalny. Bo tak naprawdę raczej trudno byłoby by ten ruch 
miał wymiar ogólnokrajowy. Ktoś kiedyś wymyślił pojęcie : 
"Moja mała Ojczyzna". I właśnie RPK pięknie się wpisują w to 
pojęcie. To właśnie ludzie tu działający pracują dla swojego 
miasta, bo najbliższa okolica jest dla nich ich małą Ojczyzną. I 
myślę, niech tak pozostanie, bo inaczej zabijemy i ten 
społeczny, wspaniały ruch krajoznawczy. 

Jesteśmy bardzo radzi iż kolega Prezes Tadeusz 
Sobieszek raczył zauważyd i uważa, że krajoznawstwo jest 
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najważniejsze w działalności naszego Towarzystwa. W pełni 
się z tym zgadzamy, jako Komisja Krajoznawcza, i w pełni 
utożsamiamy się z tą ideą. Dziękujemy koledze za 
przypomnienie wszystkim tej wydawałoby się oczywistości, 
bowiem niektórzy jakby tego nie zauważali. 

Kolega Józef Partyka przypomniał wszystkim iż KK 
wydaje wreszcie swoje pismo. Jest nim kwartalnik 
"Krajoznawca". Redaguje je jego pomysłodawca, Krzysztof 
Tęcza. Stara on się w nim nie tylko przedstawiad wydarzenia 
krajoznawcze czy ciekawe imprezy z terenu całej Polski, ale 
także a może przede wszystkim stara się w nim 
dokumentowad działalnośd zarówno KK ZG PTTK jak i komisji 
niższych szczebli. Bo jeśli sami nie będziemy na bieżąco 
upamiętniali naszych działao to razem z naszym odejściem 
umrą i one. A chyba nie chcielibyśmy tego. Nasi następcy 
przynajmniej powinni mied możliwośd zapoznad się z naszymi 
działaniami, z naszymi poglądami, czy z naszymi dążeniami. 

Przewodniczący KK podsumował dotychczasowe 
osiągnięcia Komisji w sprawie organizacji seminariów 
krajoznawczych z cyklu "Mijające krajobrazy Polski". Do dnia 
dzisiejszego odbyły się cztery takie spotkania. Pierwsze w 
Krakowie gdzie największy wkład w ich zorganizowanie 
wnieśli Paweł Miśkowiec i Natalia Figiel. Drugie dwudniowe w 
Żarach zorganizowane przez Elę Łobacz-Bącal i Krzysztofa 
Tęczę. Trzecie we Wleniu, do którego doszło dzięki pracy 
Pawła Idzika i Krzysztofa Tęczy. Czwarte w Otwocku gdzie 
działał Paweł Ajdacki. Kolejne seminaria planowane są w 
Gdaosku (październik), Jeleniej Górze (listopad) i Wrocławiu 
(grudzieo). Należy podkreślid, że seminaria krajoznawcze 
bardzo ładnie wpisują się w program naszego Towarzystwa, a 
zarazem promują przedstawiany region jak i ukazują nam jak 
wielu mamy ludzi potrafiących coś o nim opowiedzied. 
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Ponieważ pora robiła się dośd późna i niektórzy 
musieli odpocząd by rano dalej działad musieliśmy opuścid 
progi Oddziału PTTK w Gorzowie. Przenieśliśmy się zatem do 
miejsca zakwaterowania. Jednak najpierw wysłuchaliśmy 
jeszcze słów Prezesa Lecha Drożdżyoskiego, który 
zaakcentował, iż należy różnicowad turystykę i 
krajoznawstwo. Wspomniał o wydawnictwie pokongresowym 
jakie jest właśnie tworzone. Powiedział bardzo ważną prawdę, 
z którą KK również się zgadza. Brzmi to może staromodnie ale 
tak właśnie jest: "Zachowując tradycję idźmy w 
nowoczesnośd". Prezes wspomniał o pomyśle utworzenia 
Centralnej Pracowni Krajoznawczej, prosił by KK była obecna, 
w miarę oczywiście możliwości, na wszystkich konkursach 
młodzieżowych i by jej członkowie zastanowili się nad 
dzisiejszą i przyszłą rolą Instruktorów Krajoznawstwa. 
Życzyłby także sobie by KK włączyła się do przygotowao 
debaty na XVIII Walny Zjazd PTTK. Przedstawił nam nowe 
pomysły na uzdrowienie Towarzystwa poprzez reorganizację 
w sposobie zarządzania oraz ponownie prosił o przysyłanie 
naszych uwag co do planowanych zmian w statucie. 

W drugiej części naszego spotkania, już bez gości, 
zapoznaliśmy się z projektem Pawła Andersa będącym 
propozycją wydania "Podręcznika krajoznawstwa". Okazuje 
się, że ta ciekawa propozycja trafiła do szuflady prawie 
dekadę temu. Sprawa ta jest na tyle poważna i wymagająca 
rozwagi, że jej omówienie odłożono do następnego spotkania. 
Ponieważ oferta ta ujrzała światło dzienne jest to już jakiś 
postęp.  

Krzysztof Tęcza zaproponował by stworzyd zespół 
składający się z trzech, czterech osób, który podjąłby się 
przeanalizowad regulamin OKP i regulamin IK. Jest bowiem w 
istniejących regulaminach wiele nieścisłości. Niestety nie 
podjęto tego tematu gdyż uznano, że istniejące zespoły mają 
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takie zadanie w swoich obowiązkach i nie ma potrzeby 
tworzenia nowego zespołu.  

Kolejną bardzo ważna sprawą było dokonanie 
mianowao IK. Po wcześniejszym dokonaniu uzgodnieo przez 
członków Krajowego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa 
można powiedzied, że praca poszła dosyd sprawnie, chod 
oczywiście nie obeszło się bez kontrowersji. W sumie 
przyznano uprawnienia IKP dla czterech osób, a ZIK dla 
dwóch. Nadano także numery legitymacji dla pięciu IKR. 
Cztery wnioski zwrócono celem uzupełnienia wymaganych 
przez regulamin danych.  

Wpisując się w działania na rzecz Roku Turystyki 
Rodzinnej Maciek Maślioski wziął udział w konferencji 
popularno-naukowej zorganizowanej na Kalatówkach i 
wygłosił referat pod tytułem: "Rola turystyki w rodzinach 
niepełnosprawnych". Szymon Bijak w kilku słowach 
przedstawił działania zespołu do spraw odznak., natomiast 
wszyscy obecni przyjęli wiadomośd o zatwierdzeniu statutu 
naszej komisji. Na koniec postanowiliśmy iż następne 
zebranie Komisji Krajoznawczej odbędzie się 5 listopada 2011 
roku w Jeleniej Górze, gdzie tego samego dnia zaplanowano 
seminarium krajoznawcze "Mijające krajobrazy Ziemi 
Jeleniogórskiej". Mogliśmy teraz ze spokojnym sumieniem 
udad się na spoczynek. Chociaż niektórzy z nas mieli jeszcze 
sporo innych niecierpiących spraw do załatwienia. Taki jednak 
jest ludzi  działających społecznie. 
                                                                                                                                                            

Krzysztof Tęcza 

XLI CZAK 2011 – Ziemia Gorzowska 
  

W dniach 22-28.08.2011 roku odbył się XLI CZAK, 
będący największą doroczną imprezą krajoznawczą naszego 
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Towarzystwa. Komisja Krajoznawcza, biorąc pod uwagę 
zaangażowanie działaczy z Oddziału PTTK Ziemi Gorzowskiej, 
postanowiła powierzyd jego organizację właśnie im. Ze 
względu na to jak wielkie jest to przedsięwzięcie nie zawsze 
wszystko można przewidzied. Nie zawsze wszystko pójdzie tak 
jak trzeba. Dlatego do organizacji takiej imprezy potrzebna 
jest zgrana grupa działaczy. I to spora grupa. Ale, tak jak 
zawsze, wszystko zależy przede wszystkim od osoby 
decydującej. Jest ona najważniejsza. Jest ona zarówno 
mózgiem jak i motorem całego przedsięwzięcia. Działacze z 
Gorzowa są w tej dobrej sytuacji iż posiadają w swoim gronie 
taką osobę. To Zbigniew Rudzioski, który przyjął na swoje 
barki obowiązki Komandora Zlotu, a więc i odpowiedzialnośd 
za jego prawidłowy przebieg. Czy praca jego i jego zespołu 
okazała się sukcesem osądzą to uczestnicy Zlotu. Komisja przy 
ocenie takiej imprezy bierze pod uwagę nie tylko odczucia ich 
członków ale także wiele innych, nieraz niewidocznych przez 
ogół elementów. I nawet jeśli wydarzy się coś 
nieprzewidzianego czy coś nie będzie się podobad biorącym w 
niej udział, to nie zawsze są to czynniki mające wpływ na 
całościową ocenę imprezy. Przy takiej bowiem ocenie musimy 
brad pod uwagę zarówno minusy jak i plusy. I dopiero wtedy 
możemy z czystym sumieniem powiedzied czy impreza była 
dobrze przygotowana i co równie ważne, czy jej przebieg był 
prawidłowy. Bo nawet jeśli uczestnicy mają jakieś uwagi w 
trakcie imprezy to zazwyczaj po powrocie do domu, po 
ochłonięciu, najczęściej zmieniają swoją pierwszą opinię. Z 
reguły patrząc wtedy na wszystko z dystansem, są zadowoleni 
i mile wspominają swój udział w Zlocie. Według członków 
Komisji tegoroczny CZAK został przeprowadzony poprawnie i 
dziękując Zbyszkowi Rudzioskiemu za wykonaną pracę 
przekazujemy na jego komandorskie ręce ciepłe słowa dla 
całej jego ekipy. 
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Ponieważ mamy wielu "maniaków" gotowych brad 
udział we wszystkich wycieczkach i chcących jeszcze czegoś 
więcej, przyjęło się organizowad wycieczki przedzlotowe. Jest 
to dobry sposób by tym zapaleocom dad coś 
nadprogramowego. Bo, po pierwsze, będą oni zadowoleni, że 
widzieli coś czego nie widzieli pozostali, a po drugie, zmęczą 
się nieco i nie będą zbyt niecierpliwy podczas głównej 
imprezy.  

Ziemia Gorzowska jest tak bogata w walory 
krajoznawcze, że nie sposób zobaczyd wszystkiego w ciągu 
tych kilku dni. Dlatego organizatorzy musieli dokonad jakiegoś 
doboru tak by zaprezentowad po trochu różne ciekawe 
miejsca, które dla nich są atrakcyjne. Tak zresztą czyni się przy 
wszystkich imprezach. Podstawowa zasada to pokazad coś co 
będzie zachętą do kolejnych przyjazdów. Bo każdy prawdziwy 
krajoznawca nie tylko, że sam potrafi znaleźd odpowiednie 
źródła by dowiedzied się czegoś więcej o widzianym obiekcie 
to jeszcze potrafi zmobilizowad się by wrócid tutaj w 
przyszłości. A to co pokazali nam gospodarze jest właśnie taką 
przynętą na haczyku. I teraz tylko od przebiegu imprezy oraz 
sposobu podawania przynęty zależy czy organizatorzy złapią 
coś na tą przynętę, a od nas zależy czy my sami damy się 
złapad na nią. Czy była ona wystarczająco "wypasiona"? 

Dosyd jednak już tych pogawędek, wszyscy zapewne 
czekają na konkrety. Postanowiłem zatem podzielid się 
swoimi odczuciami z pobytu na CZAK-u. Uczynię to jednak w 
kilku częściach tematycznych. Pierwsze z zebrania Komisji 
Krajoznawczej ująłem w oddzielnych tekście, co uważam, jest 
dla wszystkich zrozumiałe. Również w oddzielnym tekście 
przedstawię to co zobaczyłem na trasie, w której brałem 
udział. Natomiast teraz zajmę się przedstawieniem samej 
imprezy i wydarzeniom mającym miejsce podczas niej. 
Oddzielnie przedstawię także to co działo się podczas Forum 
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tak by nie zanudzid obszernością podawanych jednorazowo 
informacji. 

CZAK oficjalnie rozpoczęto wieczorem 23.08.2011 
roku w sali Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie 
Wielkopolskim. Spotkanie rozpoczął Komandor Zlotu 
Zbigniew Rudzioski, następnie zabierali glos zarówno 
zaproszeni goście jak i przedstawiciele władz samorządowych, 
którzy występowali w koocu jako gospodarze. Przybyli m.in. 
Wicemarszałek województwa Maciej Szykuła, wiceprezydent 
miasta Gorzowa Wielkopolskiego Alina Nowak, Starosta Józef 
Kruczkowski, Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego 
Czesław Domanowski, ale także Prezes PTTK Lech Drożdżyoski 
czy Przewodniczący Komisji Krajoznawczej ZG PTTK Józef 
Partyka. Sumując wszystkie wypowiedzi przedstawicieli władz 
samorządowych można powiedzied, że mimo małych 
problemów wszystko idzie ku lepszemu. Wciąż prowadzone 
są prace przy realizacji nowych projektów mających służyd 
turystom. Pomijam inne gdyż dla nas takie informacje są 
najistotniejsze. Cieszymy się z ułatwiania turystom zarówno 
dostępu jak i tworzenia nowych możliwości turystycznych 
chodby poprzez budowę walorów krajoznawczych czy 
udoskonalania przemieszczania się poprzez podejmowanie 
współpracy trans granicznej, której efektem są chodby nowe 
połączenia transportowe. Bardzo miłe dla naszych uszu były 
słowa Starosty, Pana Józefa Kruczkowskiego, w których to 
odnosił się on do działalności osób zrzeszonych pod znakiem 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Okazuje 
się, iż władze dostrzegają wykonywaną przez naszych 
działaczy pracę. Dostrzegają fakt, iż dzięki podejmowaniu 
przez osoby z gorzowskiego oddziału inicjatywom, chodby 
poprzez organizowanie i prowadzenie wycieczek czy 
działalnośd popularyzatorską taką jak opracowywanie map i 
wydawanie przewodników, ludzie ci nie tylko pomagają 
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organizowad wolny czas zarówno mieszkaocom miasta jak i 
turystom z zewnątrz ale także przyczyniają się do, może nie 
wychowania, ale sposobu postrzegania świata przez młodzież. 
Jest to bardzo ważne w czasach gdy coraz mniej mamy 
ideałów, na których możemy się wzorowad. A bardzo duża 
ilośd wycieczek organizowanych przez PTTK kierowana jest 
właśnie do dzieci w wieku szkolnym. W roku obecnym 
działania te kierowane są z wielkim naciskiem na udział w 
imprezach całych rodzin. Dobrze zatem iż te działania są 
dostrzegane i cieszymy się, że odpowiednie instytucje je 
popierają, zwłaszcza, że cała praca wykonywana przy nich jest 
pracą społeczną. Pracą dla społeczeostwa. 

Z kolei Prezes PTTK Lech Drożdżyoski przybliżył nieco 
historię Towarzystwa. W kilku słowach wypowiedział się na 
temat pracy jak i roli Komisji Krajoznawczej w naszej 
organizacji. Wspomniał o organizowanych przez KK 
seminariach krajoznawczych "Mijające krajobrazy Polski", o 
pracach nad nowym statutem, o nowym wyróżnieniu 
Ministerstwa Edukacji Narodowej pod nazwą "Nauczyciele 
Kraju Ojczystego", które wkrótce otrzymają pierwsze 
wyróżnione osoby. Skierował także kilka miłych słów do 
działaczy oddziału Ziemi Gorzowskiej. Wspomniał o ich 
najnowszej inicjatywie. Podkreślił także po raz kolejny, że 
wychowanie poprzez ekologię, wychowanie przyrodnicze czy 
w koocu wychowanie poprzez krajoznawstwo zawsze przynosi 
zamierzone efekty i zawsze będzie ono miało swoje miejsce w 
pracach naszej organizacji. 

Gdy głos oddano Przewodniczącemu Komisji 
Krajoznawczej  wszyscy poczuli, że oto nadeszła ta 
najważniejsza dla nich chwila. Kolega Józef Partyka 
wypowiedział magiczną formułkę, tą samą od czterdziestu lat: 
"Czterdziesty pierwszy CZAK uważam za otwarty". Nie było 
wyjścia. Wszyscy okazali swą radośd gromkimi brawami. A 
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organizatorzy zaskoczyli nas częścią rozrywkową. Na scenie 
pojawiły się młode dziewczyny. Zaśpiewały one kilka 
piosenek. Była to grupa wokalna, którą opiekuje się pani 
Dorota Majer. Następnie wystąpił Jerzy Duda prezentując 
piosenki turystyczne.  

 

 
Twierdza Kostrzyn. Foto: Krzysztof Tęcza 

Teraz oddano pole do popisu prezesowi oddziału 
PTTK Ziemi Gorzowskiej. Zbyszek Rudzioski pomagając sobie 
przeźroczami ukazał wszystkim to czym zajmują się działacze 
w jego oddziale. Dowiedzieliśmy się jak wiele imprez jest tu 
organizowanych i jak są one różnorodne. Ale także 
dowiedzieliśmy się iż namawiają młodzież by wspólnie sadzid 
lasy. Pokazują im np. jak wypieka się chleb. Starają się 
poprzez odwiedzanie różnych miejsc ukazywad im  ważne 
fakty i daty z naszej przeszłości. Dla bardziej doświadczonych 
turystów organizują wypady niemalże  we wszystkie rejony 
świata. Ich działalnośd nie ogranicza się tylko do okresu 
letniego. Czynią to przez cały rok. Ba, organizują nawet 
zimowe spływy kajakowe. Przyznam, że nie spodziewaliśmy 
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się tego po oddziale położonym niby na uboczu wielkiej 
turystyki. 

W dniach 24-27 sierpnia uczestnicy Zlotu podzieleni 
na kilka grup wyruszali na wycieczki, które zaplanowano tak 
by wszyscy odwiedzili te same miejsca. Nie będę tutaj 
opisywał tego co tam widzieliśmy. Zajmę się tym w 
oddzielnym tekście. Muszę jednak wspomnied o bardzo 
ciekawych wystąpieniach jakie przygotowano dla nas 
wieczorami gdy już wykąpani i pokrzepieni smacznym 
jedzonkiem myśleliśmy jak zorganizowad sobie czas. Pierwsze 
wystąpienie "Zielona Dolina Odry i Warty" Piotra Chary 
wydawało się początkowo kolejną prezentacją przyrodniczą. 
Jednak z upływem czasu dostrzegliśmy to niezwykłe 
uniesienie prowadzącego, zarówno w głosie jak i samej 
wypowiedzi. Od razu poczuliśmy iż trafiliśmy na człowieka, dla 
którego to co robi jest ważniejsze od jedzenia czy picia. Czud 
było, że to prawdziwy pasjonat. Dlatego przyjemnie i z 
nieskrywaną ciekawością słuchaliśmy dalszych jego 
wywodów. A ponieważ pan Piotr, jak się okazało, miał 
nieprzeciętną wiedzę o pokazywanych nam ptakach, wydaje 
się iż nie tylko coś ciekawego się dowiedzieliśmy ale, że coś z 
tych wiadomości  zostanie nam na dłużej. A do tego te 
wspaniałe zdjęcia. Chociaż gdy mówił, że aby zrobid ciekawe 
zdjęcie jakiegoś ptaszka potrzebował na to ośmiu lat krycia się 
całymi dniami w trawach, nie chciało mi się wierzyd. Dlatego 
gdy kolejnego dnia właśnie pan Piotr  prowadził nas „beto 
nówką” po Parku Narodowym Ujście Warty zagadnąłem go 
jak to właściwie jest bo np. ja swoim aparatem ściągam 
ptaszka z ponad pół kilometra, nie ma zatem obawy że go 
spłoszę. Dowiedziałem się wówczas, że i owszem mam niezły 
aparat ale jeśli nie podejdę ptaka na kilkanaście metrów to 
bez aparatu ważącego kilka kilogramów, do którego 
zamontowany jest obiektyw prawie na pół metra długości, 
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moje zdjęcie będzie bardzo dobrej jakości ale tylko w 
oryginale. Natomiast przy powiększeniach, zwłaszcza tych 
największych niektóre szczegóły zaczną się rozmazywad. A w 
zdjęciu zrobionym z bliska nie. Także u mnie wszystko, 
zarówno obiekt główny jak i jego tło zawsze będzie ostre a 
zrobione przez niego pozwoli na zachowanie ostrości obiektu 
głównego przy zamazaniu całego tła co da jeszcze lepszy efekt 
wizualny.  

Wracając jednak do wystąpienia, Piotr Chara 
przedstawił nam także bardzo ciekawą historię odkrywania 
tych ziem. Organizacji prac mających na celu przystosowanie 
ich do przebywania tutaj ludzi. Do tego by można było 
zakładad osady a później spore miasta. Prowadzone tu w 
dawnych czasach prace melioracyjne doprowadziły do 
pozyskania wielkich obszarów do tej pory niedostępnych dla 
człowieka. Było to chyba jedyne na naszych terenach 
pozyskanie nowych terenów drogą całkowicie pokojową. 
Dokonał tego Fryderyk Wielki. Na pozyskanych terenach 
założył 101 osad. Jednak tak wielkie przeobrażenia nie mogły 
pozostad bez wpływu na środowisko przyrodnicze. Kolejne 
prace podejmowane w latach następnych również wywarły 
swój wpływ na otoczenie. Ale dzięki temu mamy tutaj dzisiaj 
jeden z największych obszarów gdzie można zobaczyd ptaki w 
takich ilościach, że nigdy byśmy nawet o tym nie pomyśleli. 
Można tutaj byd świadkiem odlotu o świcie na żerowiska np. 
ponad stu tysięcy gęsi. Jest to pewnie niesamowite przeżycie. 
Nie wiemy tego gdyż byliśmy tutaj w nieodpowiedniej porze 
roku. Niestety tak duże nagromadzenie ptaków ma też swoje 
skutki uboczne. Ściągają tu orły bieliki dla których jest to 
wymarzone miejsce do łowów. Nieraz jest ich tutaj 
kilkadziesiąt sztuk. Oczywiście później wracają one do swoich 
rewirów. Bieliki przylatują tu także z za Odry ze strony 
niemieckiej. Przypomina mi się tutaj wypowiedź mojej córki 
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gdy miała kilka lat. Mieszkaliśmy wtedy w Zgorzelcu. Pewnego 
razu wchodząc na balkon zaczęła krzyczed. Przestraszyliśmy 
się bo to jednak ósme piętro. Gdy dobiegliśmy do niej ta 
płoszyła gołębie a nam wyżaliła się, że te ptaszyska znowu 
przyfrunęły od Niemców i będą wyjadad jedzenie naszym 
ptaszkom. O tym co przekazał nam Piotr Chara mógłbym 
jeszcze długo pisad ale myślę, że każdy tam był i każdy coś 
wyniósł z tego spotkania.  

W kolejnych dniach mieliśmy wystąpienie Zbyszka 
Rudzioskiego "Gorzów Wielkopolski – różnorodnośd 
krajoznawcza źródłem atrakcyjności turystycznej". Autor 
ukazał nam wiele atrakcji turystycznych na jakie możemy 
natrafid zwiedzając miasto. Najważniejsze było jednak 
pokazanie nam walorów krajoznawczych mniej lub zupełnie 
nieznanych. Okazuje się iż jest ich tutaj bardzo dużo. Jednak 
najczęściej bez pokazania ich przez kogoś nie zauważylibyśmy 
ich. Ale tak jest praktycznie w każdym, nawet niewielkim 
mieście. 
Prawie wszyscy uczestnicy Zlotu mogli wziąd udział w sesji 
popularnonaukowej "Badania archeologiczne na Ziemi 
Gorzowskiej ostatnich lat" prezentowanej przez Stanisława 
Sinkowskiego. Niestety wszyscy poza członkami Komisji 
Krajoznawczej, którzy w czasie gdy inni poznawali coś 
nowego, mieli zebranie. Bo, muszę tutaj to wyraźnie 
powiedzied, wiele osób uważa iż bycie członkiem KK to same 
przywileje, że my tutaj tylko się bawimy i cieszymy życiem. 
Muszę zatem wyprowadzid te osoby z błędu. Otóż my 
naprawdę pracujemy. Gdy inni odpoczywają my prowadzimy 
bardzo poważne rozmowy o sprawach dotyczących 
krajoznawców ale także naszej organizacji. Nasze spotkania 
trwają nieraz do bladego świtu. Musimy podczas nich np. 
sprawdzid wnioski jakie otrzymaliśmy w sprawie mianowao 
nowych instruktorów, a nie jest to sprawa błaha. A przecież 
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biorąc udział w CZAK-u my, członkowie KK czynimy to jak 
każdy uczestnik na własny koszt i jesteśmy traktowani jak 
każdy inny uczestnik. Zatem już nieraz zastanawialiśmy się czy 
nie odłączyd naszego letniego spotkania od prowadzonej 
właśnie imprezy. Jednak na razie nie widzimy lepszej 
możliwości. Niestety ze względu na powyższe nie mogę 
napisad ani jednego słowa o wspomnianym występie, gdyż nie 
mam w zwyczaju pisad o wydarzeniu, w którym nie brałem 
udziału. 

Napiszę jednak o najważniejszym spotkaniu 
uczestników Zlotu jakie miało miejsce w przedostatni dzieo 
czyli o Forum Krajoznawców. Spotkanie to jest a właściwie 
było do tej pory jedyną okazją by wszyscy dowiedzieli się co 
przez rok czasu czyniła KK, nad czym pracowała, co osiągnęła, 
co z tego wynika dla kadry instruktorskiej. Napisałem było 
gdyż od czasu powołania obecnej kadencji KK zaczęliśmy 
wydawad nasz kwartalnik "Krajoznawca" (także w wersji 
elektronicznej) a zatem właśnie w nim można znaleźd na 
bieżąco wyniki naszej pracy. Nie zmienia to oczywiście faktu, 
że spotkanie na żywo zawsze jest wyższą formą 
komunikowania się. Można bowiem wtedy nie tylko słuchad 
ale zadawad pytania i co lepsze, można na nie otrzymad 
odpowiedź! Jak ważne dla krajoznawców jest spotkanie 
podczas Forum dowodzi fakt iż nasz szanowny Prezes Lech 
Drożdżyoski prowadzący akurat obrady ZG znalazł czas by 
przybyd do nas chociaż na kilka godzin.  

Ze względu na obfitośd materiału jaki udało mi się 
zebrad przebieg Forum przedstawię w oddzielnym tekście. 
Natomiast teraz chciałbym zakooczyd, niby nie koocząc, tak by 
wszyscy mogli sami odpowiedzied sobie na pytanie: Czy 
tegoroczny Zlot był imprezą udaną. Czy warto było poświęcid 
kilka dni swojego życia na udział w nim i na przyjazd do 
pięknego miasta, jakim okazał się Gorzów Wielkopolski. 
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INFORMACJE KOMISJI KRAJOZNAWCZEJ 

Instruktorzy Krajoznawstwa  

zmarli w okresie od CZAK 2010 do CZAK 2011 
 

1. Zbigniew Borooski, IKP, Bydgoszcz 
2. Helena Cieślak, ZIK, Włocławek 
3. Adam Czarnowski, ZIK, Warszawa 
4. Stefan Gorączko, IKR, Gdaosk 
5. Teresa Kałuża, IKP, Warszawa 
6. Jerzy Kosacki, IKP, Szczecin 
7. Władysław Kulak, IKR, Opole 
8. Henryk Marcinek, IKR, Gdaosk 
9. Stanisław Poręba, IKP, Grudziądz 
10. Albert Szyndzielosz, ZIK, Głogówek 
11. Stanisława Walków, IKP, Myślenice 
12. Henryk Wick, IKR, Bydgoszcz 
 

Krzysztof Tęcza 

Forum krajoznawcze podczas XLI CZAK-
u w Gorzowie Wielkopolskim 
  

Jak już wspomniałem w poprzednim tekście Forum to 
najważniejsza częśd Zlotu. To właśnie tam prezentuje się 
dokonania krajoznawcze jakie miały miejsce przez ostatni rok. 
To właśnie tam przedstawia się propozycje kolejnych 
projektów jakie będziemy realizowad w przyszłości. To w 
koocu tam prowadzi się dyskusje na temat przyszłości ruchu 
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krajoznawczego w naszym Towarzystwie jak i poza nim. 
Forum jest tak ważne dla ruchu krajoznawczego, że 
praktycznie nie zdarzyło się by nie uczestniczył w nim Prezes 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Tak też 
było i tym razem. Jednak na początku wystąpił  Komandor 
Zlotu, Zbigniew Rudzioski, by podziękowad swoim ludziom za 
pracę jakiej wykonali podczas całej imprezy. Następnie 
zaśpiewała dla nas Iga Caban ze Szkoły Muzycznej. Pokazała 
ona, że gdy ma się odpowiedni głos i gdy odpowiednio się go 
szkoli to można wywrzed na słuchaczach stosowne wrażenie. 
Na nas wywarła. Zauważyłem nawet kilka uśmiechniętych 
twarzy. 

 

 
Zbigniew Rudzioski oprowadza po Gorzowie Wielkopolskim. Foto: 

Krzysztof Tęcza 

 Po takim miłym akcencie Przewodniczący Komisji 
Krajoznawczej Józef Partyka mógł rozpocząd nasze Forum. 
Przyjętym zwyczajem przedstawił wykaz Instruktorów, którzy 
odeszli w okresie od ostatniego CZAK-u do lepszego świata. 
Pokazał fotografie zmarłych i wszyscy uczciliśmy ich minutą 
ciszy. Smutną sprawą jest, że tak wielu z nas odchodzi ale 
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niestety krajoznawcy, zwłaszcza ci posiadający najwyższy 
stopieo to ludzie starsi. Bo żeby zostad Zasłużonym 
Instruktorem Krajoznawstwa nieraz zabraknie życia. Nie jest 
to taka prosta sprawa. Dlatego komisja cały czas martwi się iż 
tak mało wpływa wniosków o kolejne mianowania. 

Następnie przedstawiono skład obecnej Komisji 
Krajoznawczej, tak by wszyscy wiedzieli do kogo mogą 
zwracad się ze swoimi bolączkami. Przedstawiono także osoby 
współpracujące z komisją oraz opiekujące się nią. Podano 
także skład Krajowego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa 
umocowanego przy KK. Ważną informacją był fakt 
zatwierdzenia regulaminu KK oraz to, że planowany przy 
Zlocie kurs dla Instruktorów został odwołany ze względu na 
zbyt mała ilośd osób zainteresowanych. Może dlatego nie 
dziwiła nikogo niska ilośd mianowao na wyższe stopnie w 
ciągu ostatniego roku. Kolejnym przedstawionym składem był 
zespół ds. współpracy z komisjami oddziałowymi.  W imieniu 
zespołu Przewodniczący ponownie apelował do nawiązywania 
kontaktów komisji z terenu z Komisją Krajoznawczą ZG. Może 
wielu wydaje się to bez znaczenia ale jest to sprawa bardzo 
istotna. Również ważną sprawą dla KK jest by  Instruktorzy 
przysyłali materiały do naszego kwartalnika "Krajoznawca". 
Przecież bez wiadomości od Was nie będziemy mieli 
rozeznania czym się zajmujecie i co ważnego wydarzyło się na 
waszym terenie. A jest to niezwykle ważne, zwłaszcza dla 
naszych następców. Bo jeśli nie zachowamy tego w pamięci to 
skąd będą oni mogli czerpad wiedze o naszych dokonaniach. 

Kolejne słowa dotyczyły Regionalnych Pracowni 
Krajoznawczych, których obecnie mamy 24. KK przygotowała 
raport o ich kondycji. Po dopracowaniu zostanie on 
przekazany do ZG. Ważną sprawą będzie jubileuszowy bo XX 
Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej, 
który ma się odbyd 20-22 października w Poznaniu. Ponieważ 
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KK jest jednym ze współorganizatorów Przeglądu 
wytypowane z jej składu osoby wezmą udział 17-18 września 
w ocenianiu przysłanych wydawnictw. 

Szymon Bijak kierujący pracami Zespołu ds. odznak 
zaprezentował wyniki jakie osiągnęły poszczególne zespoły 
weryfikacyjne. Najpracowitszym zespołem okazał się 
prowadzony przez Witolda Klizę w Chełmie. Ogółem w roku 
zeszłym zweryfikowaliśmy ponad 1800 odznak wszystkich 
stopni. Trzeba wiedzied że Odznakę Krajoznawczą Polski 
weryfikuje wyłącznie Centralny Zespół Weryfikacyjny 
kierowany przez Zbigniewa Lewandowskiego. Adresy 
poszczególnych weryfikatorów zamieszczone są na stronie KK. 
Wspomniał także o szykowanych nowych odznakach 
krajoznawczych, których regulaminy wciąż napływają do KK, 
chodby o "Szlakiem Obrooców Granic". Największą bolączką 
tego zespołu jest niestety zbyt słaby przepływ informacji o 
weryfikowanych odznakach. Przydałoby się by informacje 
trafiały nieco szybciej niż dotychczas.  

Wojciech Kowalski  zaprezentował skład powołanej 
uchwałą KK ZG PTTK z dnia 12.02.2011 roku Podkomisji 
Kolekcjonerstwa Krajoznawczego. Jak zapewne wszystkim 
wiadomo taka podkomisja działała już kiedyś, jednak z 
różnych powodów przestała istnied. Miejmy zatem nadzieję, 
że kolekcjonerzy z obecnego składu Komisji nie poddadzą się 
tak szybko. Kolega Kowalski pokazał wydany właśnie Biuletyn  
nr 1. Zawarto w nim podstawową wiedzę o zespole jaki został 
powołany oraz przedstawiono wykaz odznak kolekcjonerskich 
jakie mogą zdobywad wszyscy gromadzący swoje zbiory. 

Przewodniczący ponownie powrócił do sprawy 
wydawania kanonów regionalnych. Światło dzienne ujrzały już 
dwa takie wydawnictwa. Pierwsze, niejako wzorcowe 
dotyczyło Wielkopolski. Drugie województwa Warminsko-
Mazurskiego. W całym kraju powstały zespoły krajoznawców, 



91 
 

 

którzy starają się doprowadzid do szczęśliwego kooca podjęte 
prace. Widząc takie zaangażowanie jesteśmy pewni, że w 
ciągu kilku najbliższych lat powinien nastąpid wysyp nowych 
kanonów.  

Sprawą niemniej ważną od kanonów jest 
organizowanie sesji popularno-naukowych "Mijające 
krajobrazy Polski". Początkowo była to nieśmiała propozycja 
KK mająca na celu wypełnienie pustki jaka nastaje między 
kolejnymi Kongresami. Jednak z czasem inicjatywa ta zaczęła 
się rozwijad w coraz większym tempie. Pierwsze seminarium 
odbyło się 5.11.2010 r. w Krakowie (Paweł Miśkowiec, Natalia 
Figiel) i w pewnym sensie było przymiarką do tego jak mają 
wyglądad takie spotkania. Okazało się, że wtedy 
przedobrzono. Zaproszono zbyt wielu prelegentów, co 
doprowadziło iż praktycznie zabrakło dnia. Kolejne 
seminarium zorganizowane  18-19.02.2011 r. w Żarach 
(Elżbieta Łobacz-Bącal, Krzysztof Tęcza) było krótsze ale za to 
rozbito je na dwa dni. Pierwszy dzieo poświecono młodzieży i 
dlatego referaty wygłaszali uczniowie - laureaci konkursu 
Ojcowizna. Miało to miejsce w Łęknicy. Natomiast drugiego 
dnia impreza odbyła się w Żarach. Trzecie seminarium miało 
miejsce 21.05.2011 r. we Wleniu (Paweł Idzik, Krzysztof 
Tęcza), natomiast czwarte 10.06.2011 r. w Otwocku (Paweł 
Ajdacki, Grażyna Orłowska-Rybicka). Jak więc widad 
organizacja naszych sesji powoli się rozkręca. Kolejne takie 
spotkania planowane są w Gdaosku (15-16.10.2011), Jeleniej 
Górze (5.11.2011.) i Wrocławiu (10.12.2011.). 

Jeśli chodzi o kolejne CZAK-i to KK ustaliła iż w roku 
przyszłym Zlot odbędzie się w Sosnowcu. Wstępnie 
uzgodniono miejsca spotkao na najbliższe lata. Będą to 
Białystok (2013), Warszawa (2014), Cieszyn ? (2015), Szczecin 
? (2016) i Chełm (2017). Oprócz tego rozważana jest 
propozycja kol. Zbigniewa Pękali, który chciałby się podjąd 
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zorganizowania Zlotu na Kresach. Jest to inicjatywa niezwykle 
cenna i interesująca, jednak najpierw wymagająca 
zastanowienia się na jakich zasadach miała by byd 
przeprowadzona. KK na pewno będzie starała się doprowadzid 
do tego by zrealizowad ten pomysł.  

Przewodniczący KK przypomniał o XV Forum 
Publicystów Krajoznawczych jakie ma się odbyd 29.IX.-
02.X.2011 r. w miejscowości Jaszkowo. Niestety Forum to 
impreza organizowana z wielkim rozmachem ale tak jak 
wszystkie musi obecnie liczyd się z kosztami i dlatego ilośd 
osób jakie zostaną na nią przyjęte nie będzie zbyt duża. 
Dlatego jeśli komuś zależy na udziale powinien spieszyd się ze 
zgłoszeniem.  

Na koniec Józef Partyka przypomniał o projekcie 
Pawła Andersa sprzed wielu lat by stworzyd Podręcznik 
krajoznawcy. Ponieważ propozycja ta powstała dawno temu i 
z niewiadomych przyczyn trafiła do szuflady wymaga teraz 
dokładnego przeanalizowania by upewnid się czy jest ona 
warta zachodu czy ponownie schowad ją do szuflady. 
Ważnym tematem w chwili obecnej są także propozycje 
zmian statutowych. Wydawałoby się iż są to sprawy 
powołanego do tego zadania zespołu. Jednak nie jest tak do 
kooca. Bo jak wiadomo z doświadczenia grupy takie w natłoku 
informacji wymyślają nieraz dziwne rzeczy zupełnie nie 
przystające albo do realiów albo wzajemnie się wykluczające. 
Dlatego bardzo ważnym jest włączanie się w te sprawy z 
propozycjami nas wszystkich, członków Towarzystwa, gdyż 
jest to niejako nasza organizacja i musimy, może nie brad za 
jej losy odpowiedzialności, ale mied wpływ na jej dalszy byt. A 
ten w dużej mierze zależy od tego jak Towarzystwo będzie 
zarządzane i jak będą kontrolowane poczynania jego zarządu. 
Po tym co dzieje się w tym względzie na dzieo dzisiejszy jest 
to sprawa niezwykle ważna i pilna. 
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 Przewodniczący KK podziękował działaczom z 
Gorzowa Wielkopolskiego za podjęcie się trudu 
zorganizowania tegorocznego Zlotu. Natomiast Komandor 
Zbigniew Rudzioski, jak na fachowca przystało, przeprosił za 
małe niedociągnięcia jakie mogły wystąpid podczas imprezy.  

Aby docenid pracę społeczną wychodzącą ponad 
przeciętnośd zostały rozdane dyplomy KK przyznane 
działaczom za wybitne zasługi na polu krajoznawstwa 
dokonane w ostatnim czasie. Wyróżnieni zostali: Elżbieta 
Łobacz-Bącal, Grażyna Orłowska-Rybicka, Natalia Figiel, Paweł 
Idzik, Paweł Ajdacki, Paweł Miśkiewicz i Krzysztof Tęcza. 

Po takiej dawce wiadomości jakie otrzymali obecni nic 
dziwnego, że zastanawiali się oni co powiedzied w 
proponowanej dyskusji. Mamy jednak nadzieję, że po 
ochłonięciu, już po powrocie do domów, Koleżanki i Koledzy 
zechcą swoje przemyślenia przesład na adres KK tak byśmy 
mogli zapoznad się z waszymi poglądami i zapatrywaniami na 
sprawy dotyczace przecież nas wszystkich. 

Prezes Lech Drożdżyoski w swoim wystąpieniu 
poruszył wiele wątków. Jednak wszystkie one zmierzały do 
właściwie jednego konkretu, znanego wszystkim, jednak nie 
branego poważnie pod uwagę. Ukazał on, zresztą nie po raz 
pierwszy, jak ważna jest rola krajoznawstwa dla naszego 
Towarzystwa. W zasadzie jest ona najważniejsza. Jednak 
krajoznawstwo jest ważne również dla ogółu podobnych 
organizacji co nasza. Jest ważne dla społeczeostwa, dla braci 
turystycznej. I mimo, iż nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, 
my jako największa organizacja turystyczna, mająca 
wieloletnią tradycję w pracach na rzecz turystyki, musimy 
dawad wzór wszystkim, którzy takiego wzoru szukają. A wzór 
ten powinniśmy dawad poprzez właśnie ciągłą pracę na rzecz 
rozwoju turystyki i krajoznawstwa. Dlatego KK ZG PTTK 
postrzegana jest jako organ gdzie skupia się spora częśd 
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działalności krajoznawczej Towarzystwa i miejsce do którego 
prowadzą nitki różnych przedsięwzięd krajoznawczych oraz 
miejsce z którego wychodzi sied nitek z przepływem 
wiadomości będących inspiracją dla działaczy pracujących w 
całym kraju. 

Prezes odniósł się do wartości jakie są wynikiem 
odbywanych co dziesięd lat Kongresów. Mówił o 
powinnościach krajoznawców. Prosił o podejmowanie prac 
nad dokumentowaniem naszych działao. Ale także zwracał 
uwagę aby odważniej niż dotychczas podejmowad współpracę 
z administracją samorządowa. Przecież takie kontakty 
potrzebne są nie tylko naszej stronie, a wyniki takiej 
współpracy to osiągnięcia jakie przekładają się na dobro 
przeciętnego mieszkaoca danego miasta czy turysty tu 
przybyłego. Zatem warto współpracowad. 

Dowiedzieliśmy się, ze już 20.09.2011 r. w 
Ministerstwie Edukacji Narodowej odbędzie się spotkanie na 
którym wręczone zostaną pierwsze medale "Nauczyciel Kraju 
Ojczystego". Jest to wynik współpracy Towarzystwa z MEN, 
przy którym dużą rolę odegrali działacze z Gdaoska. Może 
ktoś pomyśled, że to przecież tylko kolejne wyróżnienie. 
Jednak w błędzie będzie każdy kto nie czuje konieczności 
wyróżniania ludzi działających, ludzi poświęcających swój czas 
dla innych. Takich ludzi zawsze trzeba wspierad, trzeba ich 
doceniad i trzeba o nich dbad.  

Prezes podziękował za organizacje sesji 
krajoznawczych, które według niego świetnie wpisują się w 
propagowanie krajoznawstwa. Zwłaszcza, że krajoznawstwo 
jest jedną z form wypełniania czasu młodzieży, form nie do 
przecenienia. Podkreślił także iż krajoznawca to człowiek 
przyjmujący to miano z wyboru. Świadomego wyboru. 
Dlatego prosi wszystkich by swoją działalnośd krajoznawczą 
prowadzoną w terenie wykonywali w sposób ciągły i by tym 
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czego dokonali dzielili się z innymi. Prosił abyśmy 
wykorzystywali nasz potencjał w organizacji ruchu wobec 
krajoznawstwa jak i z krajoznawstwem. Ważnym też staje się 
określenie zarówno dzisiejszej jak i przyszłej pozycji 
Instruktorów Krajoznawstwa. Bo to właśnie od nich często 
wszystko się zaczyna. I niestety często z ich odejściem 
wszystko się kooczy. A tak byd nie powinno. 

Istotną dla nas wiadomością był fakt przeniesienia, do 
naszej siedziby głównej w Warszawie, Centralnej Biblioteki 
im. Kazimierza Kulwiecia. Ważnym także może byd 
zakooczenie spraw związanych z wykupieniem obiektu w 
Puławach. Należy teraz zastanowid się nad jego jak 
najlepszym wykorzystaniem dla potrzeb naszego 
Towarzystwa. Pierwsze sugestie już wysunięto i są one bardzo 
zachęcające.  

Oczywiście Prezes odniósł się do sprawy zmiany 
statutu ale ponieważ tyle się o tym mówi nie będę wchodził w 
szczegóły. Ważnym jest tylko jego apel o nadsyłanie 
wniosków z propozycjami zmian.  

Co do sugerowanych Komisji Krajoznawczej wniosków 
o niewielkich zmianach w przebiegu Zlotów to KK już od 
pewnego czasu porusza te sprawy podczas kolejnych zebrao. 
Cieszymy się zatem, że osoby spoza Komisji zauważają 
koniecznośd takich zmian. Powoli będziemy je wprowadzad.  

Bardzo doniosłą chwilą podczas Forum było 
przekazanie przechodniego pucharu na ręce Prezesa Oddziału 
PTTK w Sosnowcu kol. Stanisława Czekalskiego. Bo to właśnie 
działacze z Sosnowca będą organizatorami naszego 
przyszłorocznego Zlotu. Kolega Czekalski opowiedział 
wszystkim o swoim mieście. Przedstawił pierwsze propozycje. 
Ciekawe czy swoimi słowami skutecznie zachęcił wszystkich 
do chęci wzięcia udziału  w CZAK-u 2012? Zobaczymy za rok. 
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Teraz nie pozostało Przewodniczącemu już nic innego 
jak ogłosid: "XLI CZAK uważam za zamknięty". Myliłby się 
jednak ten kto pomyślał iż wszyscy poszli spokojnie spad. O 
nie! Dopiero teraz rozgorzała prawdziwa dyskusja. W drodze 
do bazy potworzyły się mniejsze lub większe grupki i wszędzie 
było słychad ich rozmowy. Jedne żywsze drugie bardziej 
stonowane ale we wszystkich przewijały się wątki zasłyszane 
podczas Forum. A więc nasze spotkanie spełniło oczekiwaną 
przez KK rolę. I to jest najważniejsze. 
                                                                                                                
  
  

Krzysztof Czerepowicki 

XXIII Zjazd Kawalerzystów II RP w 

Grudziądzu 

 

W dniach od 19 do 21 sierpnia 2011 roku w 

Grudziądzu odbył się XXIII już Zjazd Kawalerzystów II RP. Zjazd 

zorganizowany został przez Fundację na Rzecz Tradycji Jazdy 

Polskiej kierowaną przez Panią rotmistrz Karolę Skowrooską. 

Tegoroczny Zjazd odbył się w 85. rocznicę utworzenia w 

Grudziądzu – stolicy polskiej kawalerii – Szkoły Podchorążych 

Rezerwy Kawalerii oraz w 20. rocznicę założenia wyżej 

wymienionej Fundacji. Do Grudziądza przybyli ostatni 

kawalerzyści II RP: płk Marian Michniewicz z 5. Pułku Ułanów 

Zasławskich, płk Antoni Ławrynowicz z 3. Pułku Strzelców 
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Konnych, mjr Zbigniew Makowiecki z 1. Pułku Szwoleżerów 

Józefa Piłsudskiego i 3. Pułku Strzelców Konnych, prezes 

Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii w Londynie, rtm. Tadeusz 

Bączkowski z 19. Pułku Ułanów Wołyoskich, rtm. Jerzy 

Brzozowski z 4. Pułku Ułanów Zaniemeoskich, por. Józef 

Adamczyk z 7. Pułku Ułanów Lubelskich AK i por. Wacław 

Werenczuk z 18. Pułku Ułanów Pomorskich. W tych dniach 

Grudziądz gościł ponad 150 osób z kraju i z zagranicy. Wśród 

gości, którzy przyjechali na Zjazd dominowali najbliżsi krewni 

absolwentów szkół kawalerii. Byli także członkowie klubów 

kawaleryjskich, reprezentacja Szwadronu Kawalerii WP, 

parlamentarzyści, przedstawiciele urzędów centralnych, 

wojewódzkich i miejskich, wojska, liczna grupa miłośników 

tradycji kawaleryjskich, młodzież i wielu mieszaoców 

Grudziądza. 

XXIII Zjazd rozpoczął się w piątek 19 sierpnia 

złożeniem kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym 

absolwentów Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii przy ul. 

Chełmioskiej. Prezes Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej 

Pani Karola Skowrooska uroczyście przywitała wszystkich 

gości Zjazdu. Po złożeniu kwiatów pod obeliskiem, wszyscy 

uczestnicy zostali zawiezieni autokarem na Cmentarz 

Garnizonowy, gdzie odbyły się kolejne uroczystości. W 75. 

rocznicę śmierci gen. Stefana de Castenedolo Kasprzyckiego - 

pierwszego komendanta Centralnej Szkoły Kawalerii (1920 - 

1927) złożono kwiaty na jego grobie. Podniosłości tym 

chwilom dodał szpaler utworzony przez żołnierzy z płonącymi 

pochodniami.  
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Oddział kawalerii. Foto: Bartosz Czerepowicki 

Sobotni dzieo rozpoczął się od złożenia kwiatów przy 

obelisku generała Tadeusza Bora Komorowskiego, ostatniego 

komendanta grudziądzkiego Centrum Wyszkolenia Kawalerii, 

w 45 rocznicę jego śmierci. Następnie kawalerzyści i goście 

Zjazdu odwiedzili koszary im. księcia Józefa Poniatowskiego, 

w których w okresie międzywojennym stacjonowali 

kawalerzyści, a obecnie żołnierze 8. Grudziądzkiego Batalionu 

Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta 

Podhorskiego. O godzinie 14.30 na grudziądzkich Błoniach 

Nadwiślaoskich licznie zgromadzili się mieszkaocy miasta oraz 

oczywiście kawalerzyści i ich goście oczekujący na główny 

punkt programu tegorocznego Zjazdu Kawalerzystów - 

inscenizację historyczną pod wielce znaczącą nazwą „Potyczki 

Wrześniowe 1939 roku”. Spektakl ten z udziałem grup 

rekonstrukcyjnych z między innymi Grudziądza, Chełmna, 

Tczewa spowodował, że niektórym z obserwatorów pojawiły 

się łzy w oczach. Uczestniczące w inscenizacji pododdziały 

piechoty, artylerii oraz oczywiście kawalerii w sugestywny 
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sposób przedstawiły tamte pamiętne, szczególnie dla 

kawalerzystów, dni. Po historycznym pokazie swoje 

umiejętności pokazali współcześni żołnierze Sił Zbrojnych RP, 

odbyły się także przedsięwzięcia promujące Narodowe Siły 

Rezerwowe. W godzinach popołudniowych w Centrum 

Kultury Teatr odbyła się promocja monety „Ułan II 

Rzeczypospolitej” z serii Narodowego Banku Polskiego 

„Historia Jazdy Polskiej” i koncert „Z kawaleryjską fantazją” w 

wykonaniu solistów Opery Bałtyckiej w Gdaosku, pod 

kierunkiem artystycznym Barbary Żurowskiej - Sutt.  

 Ostatni dzieo Zjazdu rozpoczął się Mszą Świętą 

koncelebrowaną w grudziądzkiej Bazylice Kolegiackiej p.w. 

św. Mikołaja. Msza odbyła się z udziałem Kompanii 

Honorowej Wojska Polskiego oraz pocztów sztandarowych w 

tym pocztu z kopią historycznego sztandaru Centrum 

Wyszkolenia Kawalerii.    Następnie złożono kwiaty przy 

pomniku Żołnierza Polskiego na Rynku i pomniku Marszałka 

Józefa Piłsudskiego na Placu Niepodległości, po czym 

uczestnicy Zjazdu zostali zaproszeni do zwiedzenia wystawy 

„Józef Piłsudski. W 90. rocznicę wizyty Marszałka w 

Grudziądzu”.    

 Organizatorzy XXIII Zjazdu stawali dosłownie na 

głowie, aby jego uczestnicy wyjeżdżali z Grudziądza pełni 

wrażeo i żeby zechcieli przyjechad tu po raz kolejny za rok. 

ZAPRASZAMY 
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Krzysztof Tęcza 

Treści krajoznawcze wyniesione z 
pobytu w Gorzowie Wielkopolskim 

Jadąc na CZAK każdy z nas, chodby nie wiem jak 
dobrze znał teren, który będziemy zwiedzad, czyni sobie jakieś 
plany czy założenia co do proponowanych przez 
organizatorów tras. Bo każdy z nas chciałby zobaczyd coś 
czego jeszcze nie widział. Dlatego przed wyjazdem 
szczegółowo czytamy co zobaczymy podczas wycieczek. 
Oczywiście nie mamy na to żadnego wpływu, gdyż to 
organizator proponuje co chce nam przedstawid. Jednak 
często obiekty widziane przez nas już wielokrotnie możemy 
dzięki dobremu przewodnikowi odkryd niejako na nowo. 
Czasami możemy zostad zaskoczeni, zwłaszcza wtedy gdy 
któryś z tych obiektów został wyremontowany. Co w koocu w 
dzisiejszych czasach wcale nie jest taką rzadkością. Ale 
najciekawsze zawsze okazują się niespodzianki. Bo przecież 
wciąż powstają nowe walory krajoznawcze tworzone przez 
różnych zapaleoców. Są to zarówno jakieś pomniczki czy 
ścieżki np. edukacyjne, ale czasami są to rzeczy wręcz 
absurdalne. Jednak zawsze te drobiazgi wprawiają nas w miły 
nastrój. Dlatego też byłem ciekaw jak zostaną przedstawione 
nam zaplanowane przez organizatorów obiekty i czy wywrą 
one na mnie jakieś wrażenie. W zasadzie powinienem w tym 
miejscu odpowiedzied na to pytanie ale pozwolę sobie moją 
odpowiedź przekazad na koocu tekstu, po opisie tego co nas 
spotkało na trasach Zlotu. 

Trafiłem do grupy zielonej co od razu zaowocowało 
kolejnością odbywania wycieczek. Pierwszego dnia 
wyruszyliśmy autokarem aby zwiedzid Kostrzyn, a właściwie 
to co z niego zostało po ostatniej wojnie światowej. Piszę tak 
ponieważ naszym celem było stare miasto w obszarze 
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Twierdzy Kostrzyn. Muszę powiedzied, że z ciekawością 
patrzyłem na reakcje współwycieczkowiczów. Czyniłem tak 
dlatego, że gdy po raz pierwszy przybyłem tu by obejrzed 
obiekt wpisany do Kanonu to początkowo się wkurzyłem. Bo 
zobaczyłem najpierw same zarośla, później poczułem 
dobitnie, że komary mnie polubiły, a dopiero na koocu 
zacząłem dostrzegad wśród zieleni jakieś murki, schodki oraz 
kupki a właściwie wielkie kupy gruzów. Okazało się wtedy, że 
to jest właśnie to. Dzisiaj już mnie nie dziwi ten widok, ale 
wtedy było to jakieś takie nierealne. W koocu tyle lat po 
wojnie i nikt nie wymyślił co z tym fantem zrobid. Dlatego 
teraz, jak już wspomniałem, patrzyłem na reakcje innych (były 
podobne do mojej z przed lat) ale także z zaciekawieniem 
zacząłem przyglądad się zmianom jakie tu nastąpiły. Okazało 
się iż wreszcie coś zaczęło się tutaj dziad. Zaczęto prowadzid 
jakieś prace rewitalizacyjne. To bardzo dobrze, bo zarówno 
przyczyni się do przybywania tutaj większej liczby turystów 
ale także pozwoli nam mied nadzieje na dalsze zmiany na 
lepsze. Może w koocu doprowadzi to do zlikwidowania 
największej bolączki tego miejsca jaką są, wspomniane już, 
komary. Mieliśmy okazję wejśd do częściowo już 
wyremontowanych podziemi twierdzy. Pozwoliło to nam na 
zobaczenie jakie warunki zapewniano tutaj załodze. Fajnie, że 
prace remontowe zaplanowano tak, iż wykorzystuje się stare 
mury łatając je nowymi. Dziwnym tylko wydaje się nam fakt, 
iż mamy wrażenie że te nowe cegły zaczynają się już kruszyd. 
Chyba że jest to celowe zamierzenie wykonawców. Jeśli tak to 
gratulacje. 

Muszę powiedzied, że skala prowadzonych tutaj prac 
bardzo nas zaskoczyła. Co prawda teren ten jest tak wielki, że 
prace te, jeśli będą odpowiednie środki, potrwają pewnie 
jeszcze kilkanaście lat, ale warto będzie powracad tu by 
oglądad zachodzące zmiany. Zwłaszcza iż od czasu do czasu 
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widzimy na niebie przemieszczające się klucze w jakie formują 
się dziesiątki gęsi.  

 

 
Fontanna Pauckscha w Gorzowie Wielkopolskim. Foto: Krzysztof 

Tęcza 

Coraz bardziej jesteśmy ciekawi przydzielonego nam 
przewodnika. Jego sposób przekazywania wiadomości jest 
oryginalny. Po dotarciu do mostu granicznego prowadzący 
"straszy" nas , że jak się nie ma przy sobie dowodu osobistego 
to lepiej nie iśd dalej gdyż możemy zostad zatrzymani i 
zapłacimy bardzo wysoką karę. Wszyscy przyjęli tą wypowiedź 
z przymrużeniem oka ale okazało się później, że znalazł się 
młodzieniec, który wziął to na serio i po cichu wycofał się 
zostając na parkingu.  My oczywiście śmiało wkroczyliśmy do 
"Zjednoczonej Europy". Zaraz za mostem zabrał nas autobus i 
pomknęliśmy dalej. Jakoś nikt się nie dopatrzył braku 
wspomnianego młodzieoca. Naszym celem był Fort Gorgast. 
Jest on częścią składową systemu obronnego miasta, tyle że 
oddaloną spory kawałek od twierdzy głównej. Jego budowa 
trwała sześd lat. Obiekt ten znajduje się w doskonałym stanie, 
ponieważ w momencie oddania go okazał się byd 
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przestarzałym. W międzyczasie bowiem zmieniły się realia 
prowadzenia wojny oraz unowocześniono działa. Tak więc 
Fort Gorgast wykorzystywany był tylko jako baza magazynowa 
oraz miejsce zakwaterowania. Dzisiaj właścicielem obiektu 
jest gmina Kustriner Vorland a przy organizacji różnych imprez 
kulturalnych wspiera ją powstałe w 1999 roku Stowarzyszenie 
"Fort Gorgast". 

 

 
Rejs lodołamaczem "Kuna" po Warcie. Foto: Krzysztof Tęcza 

Fort zbudowano w kształcie motyla przy 
wykorzystaniu nasypów ziemnych maskujących części 
murowane. Jest tutaj bardzo chłodno i dlatego interesowało 
nas  w jaki sposób przechowywano materiały wybuchowe. 
Okazało się, zresztą nie po raz pierwszy, że pomysłowośd 
naszych przodków nie zna granic. Na wszystko potrafili oni 
znaleźd jakiś stosowny sposób. 
 Aby nie wyjśd z wprawy przemieściliśmy się na stronę 
polską. Na granicy zabraliśmy czekającego na nas młodego 
człowieka o którym wspominałem wcześniej. Dotarliśmy do 
fortu Żabice. Przywitało nas tutaj na leśnym parkingu całe 
stadko małych kociaków. Ruszyliśmy drogą w las by po chwili 
znaleźd się przed wejściem do Fortu. Wtedy wysłuchaliśmy 
ciekawej opowieści o dziejach budowli, zarówno tych 
starszych jak i najnowszych. Jak się okazało były one burzliwe. 
Teraz dowiedzieliśmy się iż konieczne będą latarki. Niestety, 
ponieważ do tej pory tylko one przeszkadzały, nieświadomi 
tego co nas czeka, pozostawiliśmy je w autobusie. Oczywiście 
nikt nie wrócił się po nie bo już było na to za późno. 
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Weszliśmy zatem w coraz ciaśniejsze korytarze. Po chwili 
okazały się one częściowo zalane wodą. Do tego, ze względu 
na pomalowanie ścian smołą, woda zmieniała się w czarną 
maż. Mieliśmy tylko kilka latarek więc ustawiliśmy się tak by 
jedna przypadała na kilka osób. Jednak ciemności były coraz 
większe a zaskoczenie wdepnięciem w bardzo zimną wodę 
powodowało nasze próby ratowania się, które oczywiście 
kooczyły się oparciem o wilgotne ściany. Gdy wyszliśmy 
wreszcie na powietrze niektórzy nie mogli się poznad. Wielu z 
nas było dosłownie od stóp po głowę cali czarni. To właśnie te 
muśnięcia o wilgotne smołowane ściany pozostawiły na nas 
swoje ślady. Wielu z nas miało czarne ubrania. Okazało się, że 
smoła nie tak łatwo puszcza. Zatem dalszą częśd wycieczki 
staraliśmy się nie straszyd przechodniów. Po powrocie 
próbowaliśmy ratowad nasze odzienie. Niestety nie wszystkim 
się to udało. Niektórzy polecieli do miasta by coś sobie kupid. 
 

 
Santok, przeprawa promowa. Foto: Krzysztof Tęcza 

Za to wieczorem gdy wystąpił Piotr Chara byliśmy 
bardzo zaskoczeni. Oczywiście mile zaskoczeni. Kolega Piotr 
opowiadał tak ciekawie, że słuchaliśmy wpatrzeni w piękne 
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zdjęcia jakie nam co chwilę pokazywał. Dla takiego wykładu 
warto rzucid wszystko. Fakt że tacy pasjonaci jak pan Chara 
zdarzają się niezwykle rzadko. Ale gdy już się na takiego trafi 
to trzeba korzystad. My cieszyliśmy się na samą myśl iż 
właśnie ten człowiek oprowadzi nas po Parku Narodowych. 
Pewnie będzie to niezapomniane przeżycie. 

 

 
Fontanna w Sulęcinie. Foto: Krzysztof Tęcza 

Szykowaliśmy się zatem do dnia następnego a na razie 
w niewielkiej grupce wymienialiśmy  wrażenia z tego co 
zobaczyliśmy dzisiaj.  

Rano „wpadliśmy” w ręce Zbyszka Rudzioskiego. 
Ciekawi byliśmy co nam on pokaże bo każdy z nas zwiedzał już 
wiele razy Gorzów, tyle że przeważnie czynił to na własną 
rękę. Już na początku naszej wędrówki dowiedzieliśmy się kim 
był człowiek, którego imieniem nazwano ulicę po której 
szliśmy. Franciszek Walczak to jedna z wielu ofiar okresu 
powojennego, kiedy to wojska niemieckie zostały wyparte z 
miasta a na ich miejsce wkroczyły wojska polskie i radzieckie. 
Nie istniało wtedy praktycznie żadne prawo, a właściwie nikt 
go nie przestrzegał. A już najmniej przejmowali się tym 
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żołnierze radzieccy. I właśnie jeden z nich, gdy młody 
niedoświadczony żołnierz jakim był Walczak, odmówił 
spełnienia kaprysu czerwonoarmisty,  bez skrupułów użył 
bagnetu. Sprawę oczywiście jakoś zatuszowano a dzisiaj 
mamy ulicę upamiętniającą tamtą niepotrzebną śmierd.  

 

 
Ołtarz kościoła św. Jakuba w Ośnie Lubuskim. Foto: Krzysztof 

Tęcza 

Podziwiając panoramę miasta doszliśmy do 
wyłaniającego się ciekawego obiektu. Okazał się on byd 
gmachem Filharmonii Gorzowskiej. To co widzimy jest tylko 
częścią planowanej inwestycji, kosztującą do tej pory  ponad 
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130 milionów złotych. Wygląda jednak obiecująco. Ciekawie 
jak będzie prezentowało się to miejsce gdy zakooczona 
zostania cała inwestycja obejmująca jeszcze budowę  
kompleksu szkół artystycznych oraz Doliny Muzycznej. 

 

 
Belka tęczowa w kościele MB Częstochowskiej w Słoosku. Foto: 

Krzysztof Tęcza 

Pogoda nam sprzyjała. Mimo zapowiadanych opadów 
było wciąż przyjemnie. Zatem mogliśmy po dotarciu do 
Muzeum Lubuskiego, wysłuchad dyrektora obiektu, który 
przekazał nam ciekawe wiadomości o prowadzonych właśnie 
pracach remontowych. Głównym naszym celem był teren 
wokół pałacyku, na którym utworzono Ogród Dendrologiczny. 
Na terenie ponad trzech hektarów wytyczono ścieżkę 
dydaktyczną. Zgromadzono tutaj wiele rzeźb i wykonano 
wiele detali architektury ogrodowej. Ostatnio przeniesiono 
tutaj i zrekonstruowano grobowiec megalityczny kultury 
amfor kulistych sprzed 4100 lat. Ale najciekawszy jest jednak 
sam ogród. Występuje tutaj około 150 gatunków drzew i 
krzewów. Ogród a właściwie nasadzenia jakie tu wykonano są 
tak pomyślane aby przez cały rok można było zobaczyd coś 
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nowego. Dlatego warto, jeśli znajdzie się czas, odwiedzad go o 
różnych porach roku. Zastanawialiśmy się co przedstawiają 
dwie rzeźby ustawione na trawniku. Okazało się iż są to 
obiekty przeniesione tutaj z przed ratusza. Ciekawym faktem 
jest iż przedstawione na nich dzieci siedzą na rogach obfitości. 
Ponod od czasu gdy zabrano je sprzed ratusza nic nie jest już 
tak jak dawniej. Jeśli chodzi o Muzeum to, oczywiście oprócz 
zgromadzonych tu zbiorów, warto zwrócid uwagę na 
architekturę samego obiektu. Willa  zbudowana w roku 1903 
dla właściciela fabryki kabli Gustawa Adolfa Schroedera to 
piękny przykład stylu eklektycznego. Kiedyś jednak potrafiono 
budowad piękne domy. Do tego dbano by były one 
funkcjonalne. Wiązało się to jednak z odpowiednim metrażem  
oraz koniecznością posiadania służby do obsługi tak dużego 
domu. Dlatego na taki obiekt mogli sobie pozwolid naprawdę 
ludzie majętni. Ale dzięki nim dzisiaj możemy nacieszyd nasze 
oczy widokiem wspaniałej architektury oraz podziwiad 
przepiękne rośliny rosnące w ogrodach otaczających takie 
domy. 

Idąc dalej po raz kolejny widzimy białą wieżę 
kościółka. Jest to "Biały kościółek". Ale nazwa ta powinna 
brzmied Kościół Zgody. Bo w takim właśnie celu został 
wybudowany na przełomie XVII\XVIII wieku. Pierwotnie 
chodziło o zgodę pomiędzy wiernymi wyznania luteraoskiego i 
kalwinistami. W czasach nam bliższych, czyli dokładnie 
29.01.1995 roku spotkali się tutaj landsberczycy 
(przedwojenni mieszkaocy miasta) i gorzowianie (powojenni 
mieszkaocy miasta), przekazując sobie podczas wspólnej mszy 
znak pokoju. Był to początek Dnia Pojednania i Pamięci, 
którego obchody zastąpiły świętowanie wyzwolenia tych ziem 
jakie miało miejsce  w roku 1945. Zapewne wszystkich 
zaciekawi umieszczone w tej świątyni przedstawienie, 
ukazane na II stacji znajdującej się tu drogi krzyżowej 
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autorstwa Ryszarda Kaczora, w którym Jezusowi 
dźwigającemu krzyż przygląda się  Jan Paweł II. 

 

 
Spisywanie wrażeo. Foto: Krzysztof Tęcza 

Oglądając  drzewa pomnikowe byliśmy bardzo ciekawi 
jak wygląda największy absurd w mieście. Mieszkaocy mówią 
o tym obiekcie "schody do nikąd". Faktycznie gdy je ujrzeliśmy 
wydawały się prowadzid do nikąd, gdyż były zastawione 
barierkami i zarośnięte chaszczami. Ale przecież nie zawsze 
tak było. Okazało się iż prowadzą one do miejsca, z którego 
roztacza się najpiękniejszy widok na śródmieście. Wystarczy 
tylko nieco uporządkowad wzgórze i będzie można zmienid ich 
nazwę. 

W Gorzowie zachował się kawałek dawnych murów 
obronnych. Początkowo mury miały prawie 4,5 kilometra 
długości. Były one skuteczną przeszkodą w zdobywaniu 
miasta. Król szwedzki Karol Gustaw był pierwszym, któremu 
udało się zniszczyd częściowo mury. Dokonał tego  w 1631 
roku kiedy to zajął miasto. W pobliżu zachowanych murów 
zbudowano kiedyś studnię. W dawnych czasach obiekty takie 
często fundowali ludzie majętni by zaskarbid sobie 



110 
 

 

przychylnośd mieszczan. Studnie bowiem były jedynymi 
ogólnodostępnymi miejscami pozyskiwania wody pitnej. 
Najbardziej znaną studnią w mieście jest "Studnia Czarownic" 
znajdująca się na Wełnianym Rynku. Na kuli wieoczącej 
spiczasty daszek nakrywający studnię znajduje się rzeźba 
przedstawiająca postad nagiej czarownicy lecącej na miotle. 
Jest to oczywiście nowa rzeźba wykonana przez Zofię Bilioską 
w 1997 roku. Co ciekawe przedstawiona tu czarownica to 
piękna dziewczyna. Bo prawda jest taka, że nie wszystkie 
czarownice były brzydkie. Pewnie ta spalona tutaj w 1686 
roku taką była bo i po co by ją uśmiercano.  

 

 
Witnica - Park Drogowskazów i Słupów Milowych Cywilizacji. Foto: 

Krzysztof Tęcza 

Kilka kroków dalej mogliśmy podziwiad starą - nową 
fontannę. Starą, bo została ona wykonana w 1897 roku jako 
dar dla miasta od przemysłowca Hermana Pauckscha. W 1945 
roku  zdemontowano ją  i wywieziono gdzieś pod Stalingrad. A 
nową, bo w stulecie fundacji  władze miasta przy wsparciu  
mieszkaoców  wspólnie doprowadziły do ustawienia nowej 
fontanny z rzeźbami wykonanymi  przez Zofię Bilioską. Starą 
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zaprojektował Cuno von Uechtritz. Główna rzeźba to 
"bamberka" będąca przedstawieniem solidności i 
pracowitości niemieckich mieszczan. Na początku nazywano 
ja Pauckschmarią. Figury dzieci bawiących się u jej stóp to 
przedstawienia dziedzin z jakich znane było miasto czyli 
przemysł maszynowy, rybołówstwo, handel i transport 
rzeczny.   

 
Witnica - Park Drogowskazów i Słupów Milowych Cywilizacji. Foto: 

Krzysztof Tęcza 

Katedra NMP, do której właśnie dotarliśmy, to bez 
wątpienia najcenniejszy zabytek w mieście. Ale na uwagę 
zasługuje tutaj nie tylko architektura, wystrój czy ozdoby ale 
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samo miejsce. A właściwie jego duchowa wymowa. Zwrócił 
nam na to uwagę nasz prowadzący Zbyszek Rudzioski. I 
słusznie bo najtrudniejsze jest budowanie życia w pokoju, 
życia w posłudze pomocy dla innych, a więc życia ciągłych 
wyrzeczeo. To właśnie tutaj swoją posługę bożą pełnił Biskup 
Gorzowski Wilhelm Pluta zmarły w 1986 roku. Muszę 
powiedzied, że gdy odwiedzałem Gorzów wcześniej, wiele 
razy słyszałem o tym człowieku. Mieszkaocy zawsze wyrażali 
się o nim z szacunkiem. Widocznie musiał czymś sobie na to 
zasłużyd. Na tumbie grobowej znajdującej się w kruchcie 
wieży widzimy wyryte słowa którymi kierował się w swoim 
życiu biskup Pluta. Brzmią one : "Człowiek w człowieku 
umiera, gdy go już dobro uczynione nie raduje ani zło nie 
boli".  

W samej świątyni zaciekawiają nas drzwi wejściowe z 
nabitymi gwoździami. Były to dowody dokonania wpłat na 
fundusz wojenny w czasie I wojny światowej. Oczywiście te 
pozłacane i posrebrzane dawno już zniknęły. W murach 
zewnętrznych znajdują się kuliste otwory powstałe jako wynik 
zapalania ognia świdrami kulowymi. Wzniecony ogieo służył 
do zapalania świec, które w święto Wielkiej Nocy gdy zostały 
doniesione do domów gwarantowały pomyślnośd i zdrowie na 
kolejny rok dla całej rodziny. Jednak doniesienie ognia tak by 
nie zgasł po drodze wcale nie było takie łatwe.  Tajemnicą do 
dnia dzisiejszego pozostaje znaczenie umieszczonej tu 
kamiennej szachownicy. Jest to jedyny obiekt (z prawie stu 
znanych) znajdujący się  wewnątrz świątyni. Jeszcze jedną 
ciekawostką jest ukazywanie się ducha ubranej na biało 
niewiasty, która powtarza że jest niewinna. Chodzi tutaj o 
zdarzenie z okresu wojen husyckich, kiedy to pewna 
mieszczanka została posądzona o zdradzenie tajemnego 
przejścia prowadzącego z katedry do istniejącej kiedyś kaplicy 
św. Urbana usytuowanej już za murami obronnymi. Pozwoliło 
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to na niespodziewany atak nieprzyjacielskich wojsk. 
Mieszczka została stracona, a jak już wspomniałem, jej duch 
ukazuje się z nadzieją na rehabilitację. 

Słooce przygrzewało coraz lepiej więc byliśmy bardzo 
radzi gdy dotarliśmy do przystani w której czekał na nas mały 
stateczek. Początkowo był on dla nas tylko jeszcze jedną 
atrakcją. Jednak gdy jego kapitan Jerzy Hopfer opowiadał nam 
historię tej łupinki zaczynało do nas docierad, że oto płyniemy 
najstarszym (127 lat) drewnianym lodołamaczem rzecznym 
jaki zachował się na świecie. Statkiem, który po wycofaniu ze 
służby i odkupieniu go w 1974 roku został przeholowany do 
Gorzowa Wielkopolskiego. Tutaj, gdy zatonął przeleżał na 
dnie dwadzieścia lat i może byłby to jego koniec gdyby nie to, 
że w 2000 roku znaleźli się ludzie, którym zamarzyło się 
darowanie okrętowi drugiego życia. Założyli oni 
Stowarzyszenie Wodniaków Gorzowskich "Kuna" i po sześciu 
latach ciężkiej pracy oraz zmagania się z urzędnikami 
doprowadzili do tego iż nasz lodołamacz znowu pływa. Z tym 
że obecnie jest on statkiem muzealno-szkoleniowym 
wykorzystywanym do prowadzenia edukacji historyczno-
kulturalnej. Oczywiście pływa on po Warcie. Jednak nie są to 
kursy regularne. My wykorzystaliśmy go by dopłynąd do 
Santoka. Lodołamacz "Kuna" został nominowany do tytułu 
jednego z siedmiu cudów Polski w plebiscycie "Polska jest 
najfajniejsza" ogłoszonym przez National Geographic. Podczas 
rejsu  mogliśmy podziwiad piękne pagórki wzdłuż rzeki. Nawet 
nie spodziewaliśmy się, że jest tutaj tak pięknie. 

Santok  to miejsce przedziwne. Obecnie miejsce 
spokojne gdzie czas płynie leniwie. Gdzie nikomu nigdzie się 
nie spieszy. Jednak w jego długiej historii (pierwsze wzmianki 
o istniejącym tu grodzie pochodzą z przed 1300 lat) nie 
zawsze tak było. Toczyły się tu bitwy mające wpływ na losy 
prowadzonych wojen. Miały tu miejsce zdrady i tajne układy. 
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Miały także miejsce powodzie, małe i wielkie. Niektóre tak 
wielkie, że niszczyły praktycznie wszystko. I mimo iż było to 
miejsce strategicznie bardzo ważne, dzisiaj jakby poszło w 
zapomnienie. Jedyne ślady dawnej świetności możemy 
spotkad w utworzonym tu Muzeum Grodu Santok, gdzie 
oglądając rekonstrukcję  zaskoczy nas jego dawna wielkośd. 
Drugim miejscem, które należy odwiedzid jest miejsce w 
którym istniał gród. Może dzisiaj niewiele nam da przedarcie 
się przez pokrzywy wysokości człowieka ale za to jak ich 
pieszczotliwy dotyk pozytywnie wpłynie na nasze zdrowie. Na 
pewno długo zapamiętamy tą wyprawę, zwłaszcza, że była też 
atrakcja. By dostad się tutaj musieliśmy skorzystad z 
kursującego tu promu. Aby nikt nie pomyślał, że nie warto 
tutaj przybyd powiem, iż utworzono tu rezerwat przyrody 
"Santockie Zakole". Utworzono go w celu zachowania 
krajobrazu doliny Warty oraz ochrony miejsc lęgowych wielu 
gatunków ptaków. Wytyczona ścieżka dydaktyczna o długości 
8 kilometrów ułatwi nam obcowanie z przyrodą. A gdyby ktoś 
dalej wątpił to niech wie, że może tutaj spotkad ponad 
dwieście dębów szypułkowych, których obwód pnia 
przekracza ponad sześdset centymetrów. Z nieco nowszych 
dziejów zaciekawi nas na pewno stojąca samotnie 
szachulcowa dzwonnica. Zaraz zapytacie  gdzie się podział 
kościół dla którego ja wzniesiono. Otóż okazało się iż w 
czasach gdy budowano linię kolejową kościółek stał akurat w 
miejscu gdzie powinny przebiegad tory. Ponieważ nowe 
połączenie komunikacyjne gwarantowało miejscowości szybki 
rozwój, mieszkaocy postanowili rozebrad świątynię i 
wybudowad ją w innym miejscu. Jednak dzwonnicę, która 
nikomu nie przeszkadzała pozostawiono. Dzisiaj można ją 
zwiedzad po uzgodnieniu tego z pracownikiem muzeum.  
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Myślę, że nie zdziwi zatem nikogo, że Gall Anonim w 
swoich kronikach nazywał Santok "kluczem i strażnicą 
królestwa polskiego". 

Po powrocie do Gorzowa ruszyliśmy wzdłuż  
najdłuższego wiaduktu kolejowego w Polsce zbudowanego w 
latach1910-14 (siedemdziesiąt przęseł) z powodu zbyt dużego 
ruchu kolejowego. Musiano bowiem wtedy zamykad szlaban 
co 3-4 minuty. Dzisiaj nie byłoby takiej potrzeby. Mijamy 
pomnik poświęcony pionierom miasta, sztuczną plażę!, 
pomnik Pawła Zacharka, legendarnego przewoźnika, który z 
narażeniem życia przewoził ludzi przez rzekę gdy stary most 
zniszczono a nowego jeszcze nie było. Po drugiej stronie rzeki 
widzimy nowe rondo na Zawarciu, pośrodku którego 
wzniesiono Dominantę, uważaną za najbrzydszą i najniższą 
wieżę widokową w Polsce. Faktycznie wygląda ona jak 
przycupnięty pająk. Jednak dla nas kierowców jest to 
wyjątkowy znak rozpoznawczy. Na pewno nie pomyli się nam 
z innym miastem. Gdy go ujrzymy będziemy wiedzieli iż 
przejeżdżamy przez Gorzów Wielkopolski. 

Kolejny pomnik jaki pokazał nam Zbyszek poświęcony 
został Kazimierzowi Wnukowi, gorzowskiemu kloszardowi, 
który zaskarbił sobie u mieszkaoców miasta takie uznanie, że 
zebrali oni fundusze potrzebne by go upamiętnid. Jak więc 
widad można byd jakbyśmy to powiedzieli "na dnie" ale wciąż 
można byd człowiekiem. Kolejny upamiętniony gorzowianin to 
Edward Jancarz, prawdziwa legenda i sportowy wzór do 
naśladowania. Jednak w życiu prywatnym już nie taki kryształ 
jakby się wydawało.  Ale są tu także pomniki artystów 
malarzy: Jana Korcza, zamieszkałego tu w 1945 roku, autora 
setek obrazów i Ernesta Henselera, profesora rysunku 
politechniki berlioskiej urodzonego w Wieprzycach.  

Podziwianie dalszych obiektów architektonicznych 
jakie przedstawiał nam nasz prowadzący, mimo iż były to 



116 
 

 

wspaniale zdobione kamienice, ze względu na zmęczenie oraz 
natłok dotychczas pozyskanych wiadomości, w zasadzie już 
nas nie niezbyt interesowało. Marzyliśmy tylko o dotarciu do 
hotelu by umyd się i odpocząd.  
W piątek wyruszyliśmy na trasę mającą ukazad nam związki 
tych ziem z zakonami rycerskimi. Wydawało nam się to 
bardzo ciekawe. Udaliśmy się zatem do miejscowości Sulęcin. 
I cóż się okazało. Otóż według dokumentu z 1244 roku Sulęcin 
został podarowany zakonowi Templariuszy. Jednak 
siedemdziesiąt lat później, po kasacie zakonu, ziemie te po 
przejęciu przez Brandenburczyków zostały przekazane w ręce 
zakonu  Joannitów, pod rządami których były aż do 1810 roku, 
kiedy to z kolei przeprowadzono kasatę tego zakonu.  

Dzisiaj pozostałością po Templariuszach jest kościół 
św. Mikołaja. Jeden z ciekawych przekazów mówi o jeleniu 
ściganym przez wilki, który wpadł do świątyni. Niestety nic mu 
to nie pomogło, gdyż wskutek odniesionych ran i wyczerpania 
i tak wyzionął ducha. Tyle, że dokonał tego przed ołtarzem. 
Mieszkaocy widząc rano taką niebywałą rzecz postanowili 
zachowad w pamięci to wydarzenie i z wielkiego poroża 
jelenia wykonali piękny żyrandol, który zawiesili w świątyni. 
Ponod w późniejszym czasie, właśnie ze względu na swoją 
niezwykłośd, żyrandol został wywieziony do innego kościoła, 
gdzieś koło Berlina. Można tutaj obejrzed bardzo dokładny 
"Zegar Męki Paoskiej". Jest to duża rzadkośd.  Ze względu na 
pośpiech pewnie nie wszyscy poznali księdza opiekującego się 
tym kościołem, a szkoda, bo okazał on się byd nad wyraz 
pomocny w rozwiązaniu pewnego problemu jaki powstał 
pomiędzy nami a dotyczącego nazewnictwa kościelnego. 

W siedzibie Urzędu Miasta mieliśmy możliwośd 
zobaczyd niewielkie zbiory jakie tu zgromadzono. Nie będę 
tutaj oczywiście ich przedstawiał. Chciałem tylko powiedzied o 
jednej niebywałej sprawie. Dojrzeliśmy tu w jednej z gablot 
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pamiątki związane z mieszkaocem Sulęcina Leonem 
Stanisławem Pineckim. Co prawda idąc tutaj widzieliśmy na 
jednym z budynków pamiątkową tablicę właśnie jemu 
poświęconą. Wtedy jakoś nie zwróciliśmy na nią szczególnej 
uwagi. Jednak teraz gdy na spokojnie zaczęliśmy studiowad 
zgromadzone tu papiery, zaczęło docierad do nas, że oto 
mamy do czynienia z człowiekiem wyjątkowym, człowiekiem 
godnym poświecenia mu naszego czasu. Otóż Leon Pinecki to 
bardzo znany, dzisiaj powiedzielibyśmy sportowiec, dawniej 
określano go mianem siłacza. Wydaje się, że to drugie 
określenie jest tutaj bardziej na miejscu. Był to zapaśnik 
niezwykłej siły i sprytu. Nazywano go mistrzem podwójnego 
nelsona. Był trzykrotnym mistrzem świata i pięciokrotnym 
mistrzem Europy w zapasach. Co ciekawe występował w 
latach trzydziestych XX wieku jako Polak, mimo iż był 
obywatelem hitlerowskich Niemiec. Nie mogło to oczywiście 
podobad się tamtejszym władzą, jednak ze względu na jego 
popularnośd, przez długi okres czasu ograniczano się tylko do 
utrudniania mu życia. W koocu jednak  aresztowano go i 
wywieziono do obozu karnego. Człowiek ten szczęśliwie 
przeżył wojnę i zamieszkał w domu, na którym znajduje się 
tablica pamiątkowa. Niestety w 1949 roku zmarł w wieku 57 
lat i został pochowany w pobliskim Łagowie.  

Ośno Lubuskie to miejscowośd, którą praktycznie 
można poznad w ciągu kilku godzin. Co prawda są tu pięknie 
zachowane mury obronne z kilkoma wieżami ale to tylko 
nieco ponad tysiąc metrów długości. Najciekawszym jednak 
zabytkiem jest kościół św. Jakuba z kooca XIII wieku. Jeśli 
będzie on akurat zamknięty należy koniecznie poszukad kogoś 
z kluczami. Jest tu bowiem niezwykle piękny ołtarz dla 
którego warto poświecid nieco czasu. Zresztą w ogóle kościół 
ten jest wyjątkowy. Podziwiając jego konstrukcję 
wysłuchaliśmy kilku wystąpieo naszych kolegów, którzy 
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poczuli się na siłach przekazad nam swoją wiedzę w tym 
zakresie. 

W ratuszu otwarto w 2002 roku Muzeum Ziemi 
Torzymskiej. Możemy tutaj dowiedzied się iż Ośno było 
dawniej stolicą Ziemi Torzymskiej. Mnie jednak zaciekawiło 
coś zupełnie innego. Usłyszałem od przechodniów coś o 
konwaliach. Po intensywnych poszukiwaniach dotarłem do 
wiadomości, iż Ośno na przełomie XIX\XX wieku posiadało 
wiele olbrzymich gospodarstw specjalizujących się w 
produkcji bulw konwalii. Była to tak wielka produkcja, że 
miasto znane było w całej Europie i w Ameryce. Właśnie 
wtedy do Ośna przylgnęła nazwa "konwaliowe miasto" a do 
ich producentów "konwaliowi króle". Inną odnalezioną przeze 
mnie informacją była ta mówiąca o tym, że w 1542 roku 
piwowarzy ośniaoscy otrzymali monopol na zaopatrywanie 
karczem w całej Ziemi Torzymskiej. Doprowadziło to do tego 
iż dwadzieścia lat później działało w Ośnie aż 857 warzelni. 
Nie do uwierzenia! 

W Słoosku znowu trafiliśmy na budowle związane z 
zakonem Joannitów. Pierwszą  były ruiny pałacu, kiedyś 
niewątpliwie reprezentacyjnego, posiadającego tzw. salę 
odświętną wysoką na trzy kondygnacje. W 1810 roku, po 
likwidacji zakonu obiekt przejęła organizacja o nazwie Zakon 
Joannitów Królestwa Pruskiego i utworzyło tutaj muzeum. Po 
II wojnie światowej zgromadzone eksponaty powoli znikały a 
w 1975 roku w wyniku pożaru, z tego wspaniałego obiektu  
pozostała tylko zwyczajna, o przepraszam, olbrzymia ruina. 
Drugi obiekt to kościół. Jego budowa trwała prawie pół wieku 
bo od roku 1474 do 1522. Warto tutaj zajrzed chodby po to by 
obejrzed przewspaniałe zdobione gwiaździste sklepienie, w 
którego siatce wmontowano ponad 200 zworników z 
przedstawieniami świętych, scen biblijnych, znaków 
zodiaków, zwierząt itp. W zasadzie będąc w tym obiekcie 
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należy przyjrzed się wszystkiemu co tu się znajduje. Muszę 
jednak powiedzied o trzech obiektach. Pierwszy to ołtarz, w 
którym przedstawiono protestancki wykład prawdy wiary o 
Zbawieniu dzięki Łasce Chrystusa. Drugi to ambona wykonana 
z ciemnego kamienia wydobytego w Sudetach. A trzeci to 
odnowiona w 1995 roku belka tęczowa z figurą Chrystusa 
ukrzyżowanego. By dalej nie rozpisywad się powiem tylko, że 
kościół w Słoosku to prawdziwe cacko. Przebija on wszystko 
co widzieliśmy do tej pory. 

Ostatnim obiektem jaki mieliśmy zobaczyd w dniu 
dzisiejszym była  XIII-wieczna kaplica templariuszy w 
Chwarszczanach. Wyobrażaliśmy już sobie te podziemne 
korytarze i różne pułapki oraz zagadkowe znaki wyryte na 
kamieniach. Niestety gdy dotarliśmy do celu nic z tych rzeczy 
nie było. Kaplica okazała się budowlą jak wiele podobnych. 
Tyle tylko, że z bardzo ciekawą i bogatą historią. Również w 
naszych czasach dzieje się tu wiele. Od lat organizowane są 
tutaj ciekawe imprezy zarówno przez różne stowarzyszenia 
czy urzędy. Odbywają się pokazy walk rycerskich, przemarsze 
krzyżowców, inscenizacje historyczne czy festyny 
archeologiczne.  

No i nadeszła sobota, w zasadzie ostatni dzieo pełen 
niespodzianek i poznawania nowych obiektów. Tym razem 
mieliśmy obcowad z przyrodą. Mamy zatem nadzieję, że 
będzie ciekawie i spokojnie. Najpierw docieramy do dyrekcji 
Parku Narodowego „Ujście Warty”, gdzie pani Dorota 
Wypychowska opowiada nam o historii tego najmłodszego, 
bo utworzonego w 2001 roku, parku w Polsce. Puszcza nam 
film o atrakcjach jakie możemy tutaj napotkad. Później 
możemy wdrapad się na specjalnie zbudowaną więżę 
widokową, by rozejrzed się po okolicy. Wkrótce docieramy do 
"betonki" po której prowadzi ścieżka przyrodnicza z 
umieszczonymi na niej tablicami informacyjnymi. Ponieważ 
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sezonowo poziom wody może podnosid się tu nawet do 
czterech metrów nie zawsze ścieżka jest dostępna. My 
dotarliśmy tutaj w odpowiedniej porze więc nie było 
problemów by przejśd te 2 kilometry do platformy widokowej, 
z której podziwialiśmy ptaki widoczne po drugiej stronie 
rzeczki. Zwłaszcza, że oprowadzający nas pan Piotr Chara 
zabrał z sobą ekstra lunetę. W zasadzie mimo iż nie 
orientujemy się w szczegółach ptasiego życia to po krótkiej 
chwili nie mieliśmy żadnych problemów z rozpoznawaniem 
poszczególnych osobników. Jak już bowiem wspomniałem 
wcześniej pan Piotr jest tak wielkim fachowcem, że nauczył 
nas tego migiem. Nie wiem oczywiście na jak długo 
zachowamy w pamięci uzyskaną wiedzę nie używając jej 
przecież na co dzieo. Może jednak coś nam utrwali się na 
dłużej.  

 

 
Wyrób chleba w Bogdance. Foto: Krzysztof Tęcza 

Po dotarciu do Witnicy trafiliśmy na pana Władysława 
Wróblewskiego, bibliotekarza, który okazał się byd dla nas 
bezcennym źródłem wiedzy o zwiedzanym Parku 
Drogowskazów i Słupów Milowych Cywilizacji. Miejsce to 
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oficjalnie jest zbiorem obiektów i urządzeo opisujących 
rozwój ludzkiej cywilizacji. Jednak gdy znajdujemy się tutaj 
osobiście to czujemy i zadumę, i zaskoczenie, i zdziwienie, i 
często konsternację. Takich bowiem dziwolągów jak tu dawno 
już nie widziałem. Ale są to rzeczy ciekawe, dające do 
myślenia. Nawet pośmiad się można. Niektóre są tak 
oczywiste, że aż trudno w nie uwierzyd. Ten kto wpadł na ten 
szataoski (Zbigniew Czarnuch) pomysł naprawdę ma 
wyobraźnię.  

Zdradzę tu pewną tajemnicę. Gdy stanęliśmy na 
kopcu Koziołka Matołka kolega Mieciu Wojecki szepnął mi do 
ucha, że ma dla mnie coś bardzo ciekawego. Urwaliśmy się 
zatem po cichu i dotarliśmy do domu przy ul. Sikorskiego 35, 
w którym mieści się prywatne Muzeum Chwały Oręża 
Polskiego. Zarówno w budynku jak i na podwórku 
zgromadzono niezły arsenał. Jednak nie to jest tutaj 
najważniejsze. Ciekawostką dla której przyszliśmy tutaj jest 
życiorys naszego gospodarza, pułkownika Czesława 
Chmielewskiego. Otóż podczas wojny był on oficerem II Armii 
Wojska Polskiego i w trakcie bitwy został raniony 28 
odłamkami. Oddział zbierający rannych uznał go za nieżywego 
i pozostawił, jednak po jakimś czasie kolejni żołnierze 
zauważyli u niego oznaki życia i zabrali go ze sobą. 
Rekonwalescencja trwała bardzo długo i po jej zakooczeniu 
nasz bohater powrócił do życia cywilnego. Wojna się 
skooczyła i pan Czesław żyłby sobie spokojnie gdyby nie fakt, 
że po jakimś czasie dowiedział się, iż według źródeł 
historycznych nie żyje. Kto nie byłby zaskoczony faktem, że 
nie żyje, prawda? Pan Czesław rozpoczął małe dochodzenie. I 
cóż się okazało. Ano okazało się iż pośmiertnie został 
odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Okazało się także, że na 
cmentarzu wojskowym w Zgorzelcu, gdzie pochowano tysiące 
żołnierzy II Armii, znajduje się mogiła z jego nazwiskiem.  
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Sytuacja ta nie była  wesoła. Przecież każdy kogo dotknęłaby 
taka  wiadomośd  mógł dostad zawału. Na szczęście pan 
Czesław wszystko wyjaśnił i pod wpływem doznanych przeżyd 
rozpoczął zbieranie eksponatów do planowanego muzeum.   

 

 
Ciekawski. Foto: Krzysztof Tęcza 

My przejechaliśmy do miejscowości Bogdaniec, w 
której odwiedziliśmy Muzeum "Zagroda Młyoska". I jak zwykle 
w tego typu obiektach co chwilę na naszych twarzach gościł 
wyraz zdziwienia lub zaskoczenia. Zgromadzone dawne 
sprzęty gospodarstwa domowego zawsze nas zaskakują. 
Swoją prostotą jak i pomysłowością ich twórców. Przecież 
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wszystko co dzisiaj używamy w naszych domach wymyślono 
wiele lat temu. I co ciekawe sprzęty wykonane wtedy są 
sprawne do dnia dzisiejszego, i co nie jest bez znaczenia, nie 
potrzebują do ich napędzania energii elektrycznej. 

Przygotowano tutaj dla nas pokaz  ręcznej produkcji 
chleba. Prezentujący nam swoje umiejętności piekarz 
wprawiał nas w zachwyt, radośd, zdziwienie, ale i 
zakłopotanie. Zobaczyliśmy jak sprawnie i szybko można 
przygotowad wyroby do wypieku. Na koniec poczęstowano 
nas właśnie wyjętymi z pieca chlebami. Każdy ze smakiem 
zajadał się mimo iż chleb był jeszcze ciepły.  

Dzieo dzisiejszy był wyjątkowy, powracaliśmy do 
Gorzowa najedzeni. Najedzeni w dwojaki sposób. 
Otrzymaliśmy bowiem strawę zarówno tą dla brzucha jak i tą 
dla ducha. Patrząc na to wszystko co tutaj zobaczyliśmy 
wiemy już, że ziemia lubuska jest bardzo zasobna w zabytki. 
Związana z nimi historia jest niezwykle ciekawa, a walorów 
krajoznawczych jest tutaj tyle, że za jakiś czas można by 
zorganizowad tu kolejny CZAK. I te słowa niech będą moja 
odpowiedzią zadaną na początku tekstu. 
                                                                  

Witold Kliza 

Kopiec – nekropolia Żołnierzy Polskich  

na Grabiszynie w Dzielnicy Oporów we 

Wrocławiu 

Jednym z bardziej okazałych cmentarzy wrocławskich 

jest nekropolia Żołnierzy Polskich. Pierwsze założenia 

projektowe budowy tego cmentarza powstały w 1947 r., 

pierwsze pochówki ofiar wojny rozpoczęły się w 1951 r. 
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Koncepcja architektoniczna wraz z oprawą plastyczną 

zmieniały się i wzbogacały aż do roku 1970. Ze względu na 

monumentalnośd obiektu zaadaptowano teren gruzowiska, 

które wcześniej stworzono tutaj ze zgliszcz i ruin 

powojennego Wrocławia. 

 

Pomnik Jezusa w Świebodzinie. Foto: Krzysztof Tęcza 

Głównym akcentem cmentarzyska wojennego jest  

więc kopiec kurhanowy usypany z gruzów powojennego 

Wrocławia. Tworzy on stożek wieloboczny o ściętym 
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wierzchołku i wysokości 22 metrów. W ten sposób uzyskano 

teren pod rzeczywiste grobowisko. Kopcowe wzgórze mogilne 

w piastowskim Wrocławiu zwieoczone zostało potężnym 

pomnikiem wysokości 23 metrów, uskrzydlonym husarskimi 

skrzydłami, z płaskorzeźbami przypominającymi sylwetki 

żołnierzy. 

Artystycznego wystroju dopełniają trzy duże znicze 

oraz ryte w kamieniu inskrypcje. Na szczyt kopca wiedzie 

reprezentacyjne wejście - promenada szerokości 18 metrów, 

pokryta kostką granitowa. Tutaj odbywają się  ceremonie 

głównych uroczystości z okazji historycznych rocznic i świąt 

narodowych. Ponadto na platformę wierzchołka wiodą 

serpentynowe, spacerowe alejki, utwardzone granitem, 

zbocza zaś okryte są zielenią murawy. 

 O wielkości kopca świadczą niektóre parametry, jak  

objętośd ok.300 tys. metrów sześciennych, obwód podstawy 

580 m, czy linia opasująca koronę stożka licząca 410 metrów. 

Na terenie masywu kopcowego, położonego w 

pobliżu rzeki Ślęży, Polacy spoczywają w 508 mogiłach 

zbiorowych, usytuowanych na planie skrzydła husarskiego. 

Mogiły połączone zostały stylizowanymi mieczami 

grunwaldzkimi. Monumentalna nekropolia Żołnierzy Polskich 

jest pełna symboli, mocno związanych ze sławą oręża 

narodowego. 

Na Wrocławskim cmentarzu pochowano: 
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- bohaterów z 1939 roku, zmarłych w obozach   

jenieckich w latach 1940-1941 

- Polaków wywiezionych na przymusowe roboty do 

Niemiec, którzy zginęli w czasie     oblężenia twierdzy  

Festung Breslau w 1945 roku 

- żołnierzy 2 Armii WP poległych w kwietniu 1945 

roku na linii Nysy 

-więźniów obozów koncentracyjnych 

pomordowanych tuż przed zakooczeniem wojny 

W nekropoli tej spoczął także dowódca Morskiej Obrony 

Wybrzeża we wrześniu 1939 roku, kontradmirał Stefan 

Frankowski, który był więziony przez Niemców w twierdzy na 

Srebrnej Górze i zmarł w 1940 r. 

 W otoczeniu kopca usytuowanych jest siedem 

kamiennych postumentów słupowych, na których wykute 

zostały daty bohaterskich zmagao obrooców i męczenników 

poległych za ojczyznę w II wojnie światowej. Mowa tu o 

kolejnym pokoleniu Polaków, którzy w XX wieku poświęcili 

swe życie „jak kamienie przez Boga rzucone na szaniec”. 

 Twórcami tej pięknej i wymownej nekropolii są 

znakomici artyści i architekci Wrocławia. Uroczyste otwarcie 

cmentarza, z pełnym ceremoniałem wojskowym, odbyło się 

11 października 1979 r. 
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Krzysztof Tęcza 

Husyci ponownie zdobyli Lubao 
  

W sobotę 10.09.2011 roku wojska husyckie zdobyły 
Lubao. W zasadzie nie miały z tym  specjalnych problemów. 
Raz, że ich siły były zdecydowanie większe niż siły obrooców, 
dwa, że byli oni lepiej uzbrojeni. A i pewnie duży wpływ na ich 
walkę miał fakt poczucia wyższości nad atakowanymi. Husyci 
po zdobyciu miasta z reguły przystępowali do prawdziwej 
rzezi. Nie miało dla nich znaczenie czy mieli przed sobą 
kobiety, dzieci czy mężczyzn. Zresztą broniący się musieli 
przegrad gdyż właśnie tak było w marcu 1431 roku. Dzisiejsze 
walki to tylko inscenizacja historyczna odegrana przez 
członków Łużyckiej Drużyny Łuczniczej z Lubania, Bractwa 
rycerskiego zamku Czocha, grupy Solidarni z Wrocławia i 
pracowników Muzeum Łużyckiego w Zgorzelcu. Jest to 
pierwsze takie przedstawienie w powojennej historii miasta. 
Jednak przed II wojną światową przedstawienia takie 
odbywały się regularnie. Może znowu nastaną czasy, że 
będzie to impreza cykliczna. 

Prawie sześdset lat temu husyci pojawili się tutaj 
dwukrotnie. Najpierw w roku 1426, kiedy to spalili niemal 
doszczętnie Lubao. I po raz drugi, właśnie w 1431 roku, kiedy 
to miasto jeszcze odczuwało skutki poprzedniego najazdu. 
Tym razem husyci bardzo szybko poradzili sobie z broniącymi 
się w klasztorze. Gdy go zdobyli wycięli wszystkich a obiekt 
zniszczyli. Praktycznie ostatnim miejscem obrony dla 
pozostałej załogi i ochotników cywilnych stała się wieża 
Bracka. Mimo wezwania do poddania zdecydowano wówczas 
stawid czoło napastnikowi. Pierwsze małe potyczki przyniosły 
sukces broniącym się mieszkaocom Lubania. Dlatego mieli oni 
nadzieję, że wytrzymają. Niestety ich opór rozwścieczył 
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atakujących i gdy ponownie natarli nic, żadna siła, nie była już 
w stanie ich powstrzymad. Zdobyli ostatnie miejsce oporu i 
znowu skooczyło się to tragicznie dla miasta, które 
zniszczono. Jeszcze gorzej skooczyło się to dla obrooców, 
których wycięto, a ich zwłoki ułożone w kopiec spalono.  

 
 

 
Husyci atakują Lubao. Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Ponieważ faktów historycznych nie można zmieniad, 
wynik dzisiejszej inscenizacji z góry był przesądzony. Jednak 
jeśli impreza zostanie powtórzona w roku przyszłym 
przydałoby się by obroocy bardziej wierzyli w wygraną niż tym 
razem. Bo nastawienie z góry na przegraną przekłada się na 
ich grę. A to psuje oglądającym, nieświadomym wyniku walki, 
całą zabawę. 
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Konkurs Fotografii Krajoznawczej 
"Przygoda z Krajobrazem" 2010 
  
Wyniki konkursu fotograficznego, zorganizowanego przez 
Oddział PTTK w Tarnowskich Górach, pod nazwą "Przygoda z 
Krajobrazem"  za 2010 rok. 
 
Zajęte miejsca w I grupie 
W temacie    A        Ziemia Tarnogórska  
I miejsce                  Leś Marek                  67 pkt 
 
W temacie    B        Architektura                     
I miejsce                  Borys Karolina           66 pkt 
II miejsce                 Leś Marek                  63 pkt 
III miejsce                Bodora Agata            54 pkt 
 
W  temacie   C        Krajobraz                        
I miejsce                  Leś Marek                  72 pkt 
II miejsce                 Bodora Agata            63 pkt 
III miejsce                Borys Karolina           60 pkt 
 
W temacie     D       Przyroda                        
I miejsce                  Leś Marek                   69 pkt 
II miejsce                 Wojewódka Kamil     63 pkt 
III miejsce                Krawczyk Weronika  42 pkt 
 
Zajęte miejsca w II grupie 
W temacie   A         Ziemia Tarnogórska      
I miejsce                   Biały Henryk               77 pkt 
I miejsce                   Siwy Michał                77 pkt 
II miejsce                  Jarząbek Henryk        70 pkt 
III miejsce                 Konieczna Janina       53 pkt 
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W temacie      B          Architektura              
I miejsce                      Biały Henryk              81 pkt 
II miejsce                     Konieczna Janina      57 pkt 
III miejsce                    Jarząbek Henryk       52 pkt 
 
W temacie       C          Krajobraz                    
I miejsce                       Ziemianek Jan           78 pkt 
II miejsce                      Konieczna Janina      72 pkt 
III miejsce                     Biały Henryk              67 pkt 
 
W temacie       D          Przyroda                        
I miejsce                       Banduch Alicja           81 pkt 
II miejsce                      Bielik Krzysztof          72 pkt 
III miejsce                     Siwy Michał               71 pkt      
 

Krzysztof Tęcza 

Obrady jury XX OPKKiT w Poznaniu 
  

Tegoroczny Ogólnopolski Przegląd Książki 
Krajoznawczej i Turystycznej, który będzie towarzyszył XXI 
Targom Regionów i Produktów Turystycznych TOUR 
SALON2011, jest wyjątkowy. I to nie tylko dlatego, że odbywa 
się już po raz dwudziesty. Przede wszystkim dlatego, że 
przysłano na niego rekordową ilośd zgłoszeo. Nadesłane 
opracowania utwierdzają nas w przekonaniu iż okres 
bylejakości już minął. Zarówno druk jak i oprawa każdej 
pozycji jest na tak wysokim poziomie, że jurorzy mieli wielki 
problem z wyborem tych najlepszych. Dlatego też dyskusja 
była bardzo żywa. Często, wydawałoby się już wypracowane 
stanowisko, trzeba było poddad ponownej ocenie, gdy 
natrafiło się na kolejne solidne opracowanie. Wiele z 
nadesłanych pozycji sprawiało wrażenie jakby w ich 
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wykonanie włożono nie tylko posiadany kunszt ale także 
serce. Były one niejednokrotnie wręcz dopieszczone. Jednak 
rola jurorów polega nie na wyborze tych najładniejszych ale 
tych, które wnoszą sobą jakieś wymierne wartości. Książka 
krajoznawcza i turystyczna ma byd przede wszystkim 
skarbnicą wiadomości. Wiadomości jak najbardziej rzetelnych. 

  

 
Obrady jury XX OPKKiT w Poznaniu. Foto: Krzysztof Tęcza 

Ma byd zachętą dla ich użytkowników do odwiedzania 
opisywanych terenów. Ma w koocu zawierad informacje 
użytkowe będące równie ważnymi podczas wycieczki co opisy 
obiektów. Tegoroczne wydawnictwa były na tak wyrównanym 
i wysokim poziomie, że twórcy tych które nie otrzymały 
wyróżnieo nie mogą mied do siebie żalu. O nagrodzie bowiem 
decydowały tym razem szczegóły. Oczywiście zauważyliśmy 
kilka pozycji wyróżniających się na tyle, że były one poza 
konkurencją. Ilośd uzyskanych przez nie punktów przyznanych 
przez poszczególnych członków jury od razu stawiała je na 
pozycji, której nic nie mogło już zagrozid. 
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Nagrody zostały przyznane, jednak oficjalny 
dokument ukaże się w stosownym terminie. Nie wypada mi 
czynid tego wcześniej. 
  

Krzysztof Tęcza 

Wręczono kolejną OKP z szafirem 

 

Marek Kruszczyoski otrzymuje z rąk prezesa PTTK Odznakę 

Krajoznawczą Polski w stopniu złotym z szafirem. Foto: Krzysztof 

Tęcza 

W piątek 16 września 2011 roku wszystkie drogi 
prowadziły do Żar. To właśnie tutaj, w niedawno 
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obchodzącym swoje 750 urodziny mieście, zorganizowano 54. 
Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK. Było 
to spotkanie, a właściwie święto turystów pieszych. Ale 
ponieważ piechurzy podczas swoich wycieczek docierając do 
wielu walorów krajoznawczych starają się (przynajmniej 
niektórzy) dokumentowad swoje odkrycia i zdobywają 
Odznakę Krajoznawczą Polski, będącą najtrudniejszą do 
zdobycia. Żadna inna bowiem odznaka nie wymaga takiego 
wysiłku, takiego samozaparcia. Żadna nie zmusza do odbycia 
tylu wycieczek i poświecenia im stosunkowo dużo czasu. A i 
wreszcie żadna z odznak nie wymaga takich funduszy jakie 
trzeba wyłożyd by ją zdobyd. I właśnie z tych powodów ludzie, 
którzy zdobyli najwyższy z możliwych stopni OKP czyli złoty z 
szafirem zasługują na to by z wręczenia im tej odznaki uczynid 
prawdziwe święto krajoznawcze. Tak też się stało i tym razem. 
Dzięki zorganizowanej pracy kilku osób udało się dostarczyd 
na czas odznakę i Prezes PTTK Lech Drożdżyoski mógł wręczyd 
ją podczas właśnie Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej. A 
szczęśliwym zdobywcą był, tym razem, Marcin Kruszczyoski z 
Koszalina. Życzymy Koledze by zdobycie OKP było dla niego 
wstępem do poznawania naszej pięknej Ojczyzny. 
 
 

Janusz Zaremba 

Jak oceniam CZAK w Gorzowie? 
 

XLI CZAK w Gorzowie, jak każda tego typu impreza 
jest trudny do oceny, bo ocenid trzeba stronę organizacyjną, 
programową i wreszcie indywidualne wrażenia uczestników. 
Organizacyjnie wszystko odbywało się bez zacięd (ku 
zadowoleniu uczestników), dało się jednak spostrzec  
improwizacyjną niedojrzałośd kierownictwa. Odczuł to sam 
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komandor Zbigniew Rudzioski zawierzając w fazie zgłoszeo 
Internetowi i łączności elektronicznej, zamiast tradycyjnie 
papierowej. Spowodowało to niedoinformowanie części 
uczestników. Drugim i właściwie jedynym mankamentem 
organizacyjnym CZAK-u był nietrafiony dobór 
współpracowników komandora (Kazimierz Hajducki i wójt 
grupy czerwonej), którzy zupełnie nie nadawali się do 
pełnionej funkcji. Ale to stosunkowo drobne uchybienia, 
wobec ogromu codziennych zadao organizacyjnych.  

Programowo CZAK był pomyślany niby dobrze, ale 
jednak źle. Poszczególne cztery trasy miały każda swój osobny 
wydźwięk tematyczny: 
- zakony rycerskie 
- geograficzno-przyrodnicza 
- fortyfikacje Kostrzyna 
- Gorzów frontem do Warty. 

W praktyce spowodowało to, że ja jako uczestnik 
trasy czerwonej trzykrotnie byłem w Kostrzynie, dwukrotnie 
w Słoosku i aż sześciokrotnie w przejeżdżałem koło wieży 
widokowej rezerwatu "Ujście Warty". Puste przeloty 
autobusowe były zapewne kosztowne. 

Niewypałem było także pokazywanie Parku 
Narodowego "Ujście Warty" z grobli, gdzie po przejściu 2,5 
km wejśd  można na czterometrową wieżę widokową. 
Uczestnicy nazwali ją "najniższą wieżą widokową na świecie". 
Natomiast wielce pouczająca była wizyta w siedzibie dyrekcji 
Parku i programu jaki ona oferuje, w tym widok z 
wielopiętrowej wieży na cały obszar Parku Narodowego. 

Jako przewodnicy spisali się Zbigniew Rudzioski, Z. 
Czarnuch, P. Rychterski i jeszcze jeden o nieodnotowanym 
nazwisku (fort Gorgast). I jeszcze na koniec: wrażenia 
uczestników były wspaniałe (pieczątki i fotografie), 
pożegnaniom i podziękowaniom dla Zbigniewa i Hanny 
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Rudzioskich nie było kooca. Niespełnionym punktem 
programu CZAK-u mógł byd nocny spacer po iluminowanym 
bulwarze nad Wartą. Co pilniejsi uczestnicy i tak tam pobiegli 
po wieczornych sesjach plenarnych, gnani ciekawością. 

 
Krzysztof Tęcza 

Odszedł Adam Chyżewski  
  

Odszedł od nas kolejny ceniony krajoznawca, Adam 
Chyżewski. W swoim życiu ciągle brał udział w imprezach 
krajoznawczych, chodby przy organizacji  Kongresów 
Krajoznawstwa Polskiego (Opole, Gniezno). Napisał wiele 
publikacji o tematyce krajoznawczej. Był człowiekiem z pasją. 
Potrafił zjednywad sobie innych. Sporo pracy włożył podczas 
tworzenia Centrum Fotografii Krajoznawczej w Łodzi. To w 
dużej mierze dzięki jego postawie odbudowano zniszczony 
pałacyk Eitingona będący teraz chlubą naszych fotografików. 
Potrafił  konsekwentnie dążyd do celu, a gdy komuś nie 
podobał się jego sposób działania po prostu odchodził by 
uniknąd niepotrzebnych spięd. W swojej społecznej 
działalności pełnił m.in. funkcję Prezesa Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. I mimo, 
iż nie każdy miał osobisty kontakt z nim, to zawsze jest 
przykro gdy odchodzi prawy człowiek, mający podobne 
naszym zainteresowania. Adam ukochał sobie góry, gotów był 
dla nich poświęcid wiele. Zresztą w górach miał swoich 
przyjaciół. Wszędzie przyjmowany był ciepło. Jednak jego 
ostatni pobyt w Tatrach miał na tyle poważne konsekwencje, 
że po powrocie do domu nie było już mu dane podjąd kolejnej 
wyprawy. Teraz zapewne patrzy z góry i podziwia piękno 
utracone, piękno które przez wiele lat było jego udziałem. 
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Informacje Komisji Krajoznawczej 

W dniu 24 sierpnia 2011 roku, podczas VIII zebrania KK w 

Gorzowie wielkopolskim, dokonano mianowao na 

instruktorów krajoznawstwa. 

Stopieo Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa otrzymali: 

1. Henryk Biały, Tarnowskie Góry   nr. leg. 159\Z\11 

2. Jerzy Bogdan Raczek, Warszawa nr. leg. 160\Z\11 

Nominacje na stopieo Instruktora Krajoznawstwa Polski 

otrzymali: 

1. Marian Garus, Kraków    nr. leg. 602\P\11 

2. Mierzwa Felicjan              nr. leg. 603\P\11 

3. Jan Błaszczak, Luboo       nr. leg. 604\P\11 

4. Maria Błaszczak, Luboo  nr. leg. 605\P\11 

5. Dariusz Dębski, Gdynia   nr. leg. 606\P\11 

 

GRATULUJEMY 
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Materiały do „Krajoznawcy” 

oraz ewentualne uwagi i propozycje redakcyjne 

prosimy przysyład na adres: 

tęcza20@wp.pl 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 


