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Wprowadzenie  
  
Szanowne Koleżanki i Koledzy.  
Szanowni Czytelnicy.  
 

Jesteśmy na półmetku kadencji wybranej dwa lata 
temu Komisji Krajoznawczej ZG PTTK. Możemy zatem pokusid 
się o pierwsze opinie na temat naszej pracy. Dzięki zmianom 
jakie wprowadziliśmy na  stronie internetowej możecie na 
bieżąco śledzid nasze poczynania. Po każdym spotkaniu 
zamieszczamy stosowne sprawozdanie z jego przebiegu. 
Staramy się także przedstawiad walory krajoznawcze 
prezentowane nam przez miejscowych działaczy. I za każdym 
razem nie możemy wyjśd z podziwu, że jest ich tak wiele. Przy 
okazji dowiadujemy się wielu ciekawych historii z nimi 
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związanych. Dbają o to nasi działacze, którzy przygotowują 
wspomniane spotkania. Byliśmy w Krakowie, Ojcowie, 
Gdaosku, Elblągu, Gorzowie Wielkopolskim, Jeleniej Górze, 
Staniszowie i oczywiście w Warszawie. I muszę powiedzied, że 
miałbym problem z wybraniem najciekawszego czy 
najpiękniejszego miejsca jakie odwiedziliśmy. Okazuje się, że 
każde z tych miejsc zachwyca, urzeka i kusi by przybyd tam 
ponownie. Nie warto zatem głowid się nad wyborem tego naj. 
Przecież Polska to kraj tak różnorodny, tak ciekawy, tak 
piękny, a do tego zamieszkały przez życzliwych ludzi, że 
kochamy tą naszą Ojczyznę tak jak się kocha najdroższą nam 
osobę. Bez zastrzeżeo. Dlatego będziemy w dalszym ciągu 
organizowad nasze spotkania w kolejnych miejscowościach. 
Zwłaszcza, że nie brakuje propozycji na takie spotkania.  

 
Powstanie "Krajoznawcy" stwarza wszystkim 

możliwośd zapoznania się z działalnością krajoznawczą w 
terenie. Na jego łamach działacze naszego Towarzystwa dzielą 
się z nami swoimi wiadomościami i prezentują swoje okolice. I 
czynią to, co jest cechą pozytywną każdego krajoznawcy, za 
darmo. Chciałbym w tym miejscu podziękowad Wam, 
Koleżanki i Koledzy, za przysyłane materiały i prosid o kolejne. 

 
Komisja Krajoznawcza, na wniosek jej 

przewodniczącego Józefa Partyki, wyszła z propozycją by 
zapełniając czas między Kongresami, organizowad seminaria 
krajoznawcze pod wspólna nazwą „Mijające krajobrazy 
Polski”. Początkowo zastanawialiśmy się czy to chwyci. Jednak 
gdy zorganizowano pierwsze spotkanie w Krakowie, spotkało 
się ono z tak dużym zainteresowaniem, że zaraz 
zorganizowano następne w Żarach i Łęknicy, trzecie we 
Wleniu. Kolejne odbyły się w Otwocku,  Gdaosku, Jeleniej 
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Górze i we Wrocławiu. A więc mieliśmy prawdziwy wysyp 
spotkao krajoznawczych. Ponieważ nie wszyscy mogą wziąd w 
nich udział zamieszczamy w miarę dokładne sprawozdania. W 
każdym z tych spotkao brali udział najbardziej cenieni 
krajoznawcy w danym regionie. Oczywiście oni także czynili to 
za darmo. Dziękujemy im za to. Słowa podziękowania należą 
się także organizatorom, którzy nie tylko przygotowali tak 
wspaniałe spotkania ale jeszcze namówili do wystąpieo ludzi, 
co prawda wybitnych w swoich dziedzinach, ale wiecznie 
zaganianych, ciągle cierpiących na brak czasu.  

 
To tyle o naszej dotychczasowej pracy. W ósmym 

numerze "Krajoznawcy" przedstawiamy relacje z Gdaoska, 
Jeleniej Góry i Wrocławia. A także z Krakowa z Sympozjum 
Górskiego, którego tematem były Sudety. Piszę o przebiegu 
XV Forum Publicystów Krajoznawczych zorganizowanym przez 
Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych oraz XX 
Przeglądzie Książek Krajoznawczych i Turystycznych w 
Poznaniu. Dzięki życzliwości Pani Marii Marandy możemy 
dowiedzied się o początkach wspomnianego przeglądu, kiedy 
jeszcze organizowano go w Białymstoku. Na podstawie 
dostępnych materiałów staram się przybliżyd  historie 
Oddziału "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze, który ma już 
sześddziesiąt pięd lat. Poza tym przedstawiam wiele 
ciekawych artykułów i relacji z imprez krajoznawczych. Jestem 
pewien, że każdy znajdzie coś co go zainteresuje. Życzę miłej 
lektury.  

                                                                                                                                                                                                    
Krzysztof Tęcza  
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Maria A. Maranda 

O I i II Triennale Książki Krajoznawczo-
Turystycznej w Białymstoku 

Moje najodleglejsze fascynacje wiązały się zawsze z 
książką, toteż w Łodzi zdobyłam średnie wykształcenie 
księgarskie, by swą miłośd do książek móc realizowad 
codziennie – zarówno w pracy, jak i podczas spokojnych chwil 
wieczornego wypoczynku.  

Tak się składa, że w latach 1985-1989 łączyłam 
funkcję członka Prezydium Zarządu Głównego PTTK z pracą 
przewodniczącej Rady Programowej ds. Wydawniczych ZG 
PTTK. Pracując w Radzie, dotykałam z bliska wszystkich 
kwestii dotyczących naszego Wydawnictwa PTTK Kraj. Często 
rozmawiając, podczas naszych licznych podróży po Polsce, z 
kol. Tadeuszem Rycerskim oraz wieloma innymi koleżankami i 
kolegami, doszłam do wniosku, że potrzebna jest 
ogólnopolska impreza ściśle związana z promowaniem treści i 
wizerunku książki krajoznawczo-turystycznej. Od dawna 
również obserwowałam, że rynek księgarski oraz czytelnicy 
nie są zadowoleni z przedstawianej przez wydawców oferty 
(były to wszak lata 80. ubiegłego wieku). 

Moja zawodowa praca w instytucjach kultury 
ułatwiała mi kontakt z wieloma ludźmi ze świata sztuki 
graficznej i fotografii, a także – z wydawcami. Nawiązałam 
kontakt z profesorem Marianem Sztuką, wybitnym grafikiem, 
któremu przedstawiłam projekt Triennale Książki 
Krajoznawczo-Turystycznej. Potrzebę zorganizowania takiego 
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przeglądu potwierdzili fotograficy na czele z Edwardem 
Hartwigiem czy Pawłem Pierścioskim.  

Sprzymierzeoców znalazłam też w gronie podlaskich 
fotografików: Piotra Sawickiego, Wiktora Wołkowa, Henryka 
Rogozioskiego, Krzysztofa Wolframa, a także grafików (między 
innymi Sławomira Chudzika). W tym czasie, już od kilku lat, na 
Podlasiu organizowane były bowiem plenery, a potem 
wystawy w ramach konkursu fotograficznego Czas i obraz 
północno-wschodniej Polski. Zgromadziło się wiele ciekawych, 
a także swojskich, podlaskich albumów – rodem przecież z 
krainy Zielonych Płuc Polski. 

W gronie kolegów z PTTK „dogadywaliśmy” założenia i 
kryteria regulaminowe I Triennale Książki Krajoznawczo-
Turystycznej. W listopadzie 1986 roku spotkaliśmy się w 
Białymstoku, aby dokonad już ostatecznych ustaleo. 

Na moje zaproszenie pan Zbigniew Waszczeniuk 
rozpoczął pracę nad znakiem graficznym i innymi drukami, 
które oddałyby charakter tej pionierskiej imprezy, łączącej 
walory treściowe i graficzne publikacji krajoznawczo-
turystycznych, które zostały wydane w ciągu ostatnich trzech 
lat (1984-1986). Udało się to znakomicie! Toteż pan Zbigniew 
Waszczeniuk został naczelnym grafikiem także drugiej edycji 
Triennale Książki Krajoznawczo-Turystycznej, która odbyła się 
w Białymstoku w 1990 roku. Nie od rzeczy będzie wspomnied, 
że potem z p. Zbigniewem Waszczeniukiem 
współpracowaliśmy nad grafiką wydawnictw dotyczących 
turystyki i krajoznawstwa osób niepełnosprawnych oraz 
publikacji związanych z konkursami krasomówczymi, 
prowadzonymi przeze mnie na Podlasiu od roku 1977. W toku 
naszej współpracy powstały skromne, lecz piękne w treści 
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graficznej opracowania książkowe, plakaty, serie zabawnych 
widokówek i całkiem poważnych kart krajoznawczych. 

W lutym 1987 roku Sąd Konkursowy I Triennale pod 
kierunkiem Andrzeja Gordona – prezesa ZG PTTK – dokonał 
oceny zgłoszonych do konkursu pozycji, nadesłanych przez 19 
wydawców. Wspomniany Sąd pracował burzliwie i długo, gdyż 
wszyscy uczyliśmy się specyfiki tego konkursu. Różnorodnośd 
tematyczna i wygląd książek nie zawsze szły w parze. 
Wreszcie, podczas twórczych sporów i dyskusji, udało się 
wyłonid laureatów I Triennale. Teraz trzeba było 
scementowad pulę nagród, przygotowad listy osób i instytucji 
do zaproszenia, zapewnid hotele i ofertę imprez 
towarzyszących. Uff! Sporo tego było, a ja wówczas (tak się 
złożyło!) równocześnie szefowałam w dwóch miejscach – 
białostockim Biurze Wystaw Artystycznych (gdzie znalazło się 
całe zaplecze organizacyjne I Triennale) oraz Wydziale Kultury 
i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (a tu praca 
nigdy nie kooczyła się w tzw. czasie otwarcia Urzędu). Dwie 
dyrektury w jednym, kobiecym ręku – stąd też wówczas 
tempo miałam iście stachanowskie! 

Na początku marca 1987 roku zjechali się do 
Białegostoku nagrodzeni autorzy, wydawcy, drukarze, 
fotograficy i graficy, a także duże grono działaczy PTTK, od 
zawsze zainteresowanych dobrą książką, przewodnikiem czy 
informatorem, bez którego nie wyobrażają sobie wędrówek 
po ojczystych szlakach. 

Na wystawie towarzyszącej I Triennale (obok prac z 
pleneru fotograficznego) pyszniło się 400 książek zgłoszonych 
do konkursu. Rywalizowały one ze sobą walorami 
poznawczymi i emocjonalnymi, artyzmem plastycznym i 
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graficznym, dbałością edytorską i poligraficzną. Było co 
oglądad!   

Wczesnym, marcowym rankiem rozpoczęliśmy od 
konferencji prasowej, na której zjawili się nie tylko 
dziennikarze, lecz także wszyscy zainteresowani literaturą 
krajoznawczo-turystyczną. Stąd też – zanim z tremą 
otworzyłam konferencję – trzeba było do zabytkowych wnętrz 
BWA… donieśd sporo krzeseł i zapasy słonych paluszków do 
pogryzania.  

Już na salach wystawowych, gdzie również było 
bardzo tłumnie i przy wyjątkowo doborowym towarzystwie 
(czytaj: bardzo ważnych osób – czyli VIP-ów) przystąpiliśmy do 
wręczania medali, dyplomów i nagród. 

Grand Prix I Triennale przypadła pozycji Zamki w 
Polsce Bohdana Guerquin, wydanej przez Wydawnictwo 
Arkady w 1984 roku. Do ważnych nagród należy też zaliczyd 
tę, którą wręczono Tadeuszowi Pietrzykowi za najlepsze 
opracowanie graficzne następujących książek: Karakorum – 
polskie wyprawy alpinistyczne (Wydawnictwo Sport i 
Turystyka 1986) oraz Mount Everest Z. Kowalewskiego i A. 
Paczkowskiego (również Sport i Turystyka 1986). Druga 
nagroda w tej kategorii przypadła panu profesorowi 
Andrzejowi Strumille za graficzne opracowanie albumu 
Wiktora Wołkowa z tekstem Edwarda Redlioskiego, 
wydanego przez białostocki oddział Krajowej Agencji 
Wydawniczej w 1984 roku. 

Trzeba odnotowad, że przyznano nagrodę za 
konsekwencję w realizacji opracowania graficznego serii 
Biblioteka – kraje, ludzie, obyczaje, która przypadła 
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Wydawnictwu Arkady. Nagrodę tej samej rangi otrzymał Piotr 
Sawicki za artystyczne walory fotografii zawartych w 
autorskim albumie Białystok – moje miasto (białostocki 
oddział KAW 1986). Wówczas ten album święcił swój tryumf, 
gdyż od pierwszych kart wyczuwało się, że powstał z 
ogromnej wewnętrznej potrzeby i przywiązania autora do 
swego Gniazda. 

Często też, w imieniu Wydawnictwa Sport i Turystyka, 
nagrody odbierał nasz kolega, Eugeniusz Skrzypek (bo to z 
tego wydawnictwo pochodziła uhonorowana za 
najstaranniejsze opracowanie edytorskie książka Mount 
Everest). Wydawnictwo to zostało również wyróżnione 
Medalem Zygmunta Glogera. 

Wśród nagrodzonych za najlepsze wykonanie 
techniczne znalazł się album Suwalski Park Krajobrazowy, 
wydany przez Ludową Spółdzielnię Wydawniczą w 1986 roku. 

Ochronę krajobrazu ku kulturowego najtrafniej ujął 
Wiktor Wołkow w swoim albumie fotograficznym. 

Albumy Mazurski Park Krajobrazowy (Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza 1985) i Suwalski Park Krajobrazowy 
(LSW 1986) uznano za najlepsze pod względem koncepcji 
propagowania ochrony przyrody, za co autor, Andrzej 
Strumiłło wyróżniony został pierwszą nagrodą. 

Za najlepszą dokumentację krajoznawczo-turystyczną 
regionu (zwłaszcza za pozycję Piła i okolice) pierwszą nagrodę 
przyznano Włodzimierzowi Łęckiemu. 

Nagrodą Specjalną i Medalem Zygmunta Glogera 
uhonorowano Witolda H. Paryskiego za trud w gromadzeniu 
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najlepszej dokumentacji krajoznawczo-turystycznej Tatr, 
zawartej w 24 tomach Przewodnika Taternickiego <<Tatry 
Wysokie>>. 

Na piedestał trafiło też Wydawnictwo PTTK Kraj, które 
ponadto uhonorowano Medalem Zygmunta Glogera za 
całościowe, najtrafniejsze upowszechnianie krajoznawstwa w 
swoim profilu wydawniczym. Zostało ono także wyróżnione za 
serię Biblioteczka turysty górskiego. 

Za najbardziej udany debiut autorski nagrodzono 
Urszulę Janicką-Krzywdę (Niespokojne Karpaty czyli rzecz o 
zbójnictwie). 

Sporo było gorących komentarzy (zaraz po wręczeniu 
nagród) – zarówno w kuluarach imprezy, jak i podczas przerw 
w seminarium dotyczącym literatury krajoznawczej. Jak dla 
mnie – to właśnie książka krajoznawczo-turystyczna jest 
najwyższej próby literaturą patriotyczną! 

W relacjach prasowych (w Białymstoku i – nieco mniej 
– w kraju) odnotowano tę imprezę jako ważne wydarzenie 
kulturalne i akcentowano potrzebę jego kontynuacji. Toteż 
udzielone nam zielone światło przed drugą edycją Triennale 
(Białystok 1990) przyczyniło się do organizacji dobrej dla 
autorów, wydawców i poligrafów promocji książki 
krajoznawczo-turystycznej, której tak bardzo potrzebują 
rasowi turyści i ci, którzy jeszcze swoich szlaków nie odkryli. 

Należy zauważyd, iż przygotowania do drugiej edycji 
Triennale posuwały się dużo wolniej i znacznie ciężej, gdyż 
koocówka lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku 
charakteryzowała się licznymi zapaściami w różnych 
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dziedzinach życia społeczno-gospodarczego kraju. Jednakże 4 
maja 1990 roku w czytelni Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zgromadziło się 
szerokie grono wydawców i autorów książek krajoznawczo-
turystycznych (publicyści, graficy, fotograficy), dziennikarze, 
bibliotekarze, przedstawiciele białostockiego środowiska 
akademickiego i członkowie PTTK. 

Miałam zaszczyt prowadzid tę konferencję, 
informując, że do konkursu przystąpiło 11 wydawnictw, 
zgłaszając ponad 200 publikacji. 

W Sądzie Konkursowym, złożonym z wybitnych 
znawców sztuki wydawania książek, autorów nagrodzonych w 
poprzedniej edycji (między innymi Piotra Sawickiego i prof. 
Andrzeja Strumiłło) znaleźli się także: Jerzy Walter Brzoza – 
artysta-grafik z Katowic, prof. dr hab. Władysław Andrzej 
Serczyk – historyk, prezes Oddziału Związku Literatów 
Polskich w Białymstoku, Krzysztof Racinowski – artysta-grafik i 
członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 
Wydawców Książek w Warszawie. 

Członkowie Sądu podczas oceny książek zgodnie 
stwierdzili, że pod uwagę będą brali sam zamysł, treśd oraz 
walory artystyczne, gdyż – zwłaszcza w tej literaturze – te 
właśnie elementy składają się na nierozerwalną całośd. 
Uznano, że album Adama Bujaka (bezapelacyjna nagroda 
Grand Prix II edycji) będzie stanowił punkt odniesienia dla 
wszystkich ocenianych książek. Podkreślano również, że sami 
członkowie Sądu Konkursowego przeżyli wspaniałą przygodę z 
piękną, specyficzną książką.  
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Zapamiętana została serdeczna wypowiedź kol. 
Tadeusza Rycerskiego (redaktor naczelny Gościoca), 
dotycząca ogromnej wychowawczej roli, spełnianej przez 
książkę krajoznawczo-turystyczną (zwłaszcza w życiu 
najmłodszych Polaków). Kol. T. Rycerski zaznaczył również, że 
piękne wydawnictwa albumowe – jak żadne inne – pozwalają 
czytelnikowi zwrócid uwagę na bezcenne szczegóły. Jako 
przykład podał Kościół Mariacki w Krakowie – jedną z 
nagrodzonych książek.  

Warto wspomnied, że wielu przedstawicieli 
wydawców (Sport i Turystyka, Arkady, Kraj i innych) zabrało 
głos w dyskusji. Stanowczo odrzucili oni sugestie, że albumy 
mają charakter książki komercyjnej. Mówiono również o 
poszukiwaniu sponsorów, likwidacji istniejących w 
regionalnych opracowaniach „białych plam”, a także o tym, że 
żadnego wydawcy nie powinno byd stad na druk brzydkiej 
książki.   

Były też wypowiedzi apelujące o to, aby w przyszłości 
zadbad o szerszy wybór typowo użytecznych przewodników 
(red. Janusz Budzioski). Inne osoby podkreślały wagę 
weryfikacji książek – zwłaszcza w warstwie historycznej. 

W swojej obszernej wypowiedzi wybitny krajoznawca, 
kol. Włodzimierz Łęcki – Prezes Wielkopolskiego Klubu 
Publicystów Krajoznawców PTTK, współautor (wraz z 
Franciszkiem Jaśkowiakiem) nagrodzonej podczas tej właśnie 
edycji Triennale książki Wielkopolska w swobodny sposób 
przybliżył proces jej powstawania. Z satysfakcją stwierdził, że 
w tej pozycji nie ma „białych plam”, a jej główny walor polega 
na tym, że opisane zostały trasy mniej znane lecz bardzo 
atrakcyjne. Trudnośd w opracowaniu tego przewodnika 
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stanowił bardzo długi proces wydawniczy, który zmusił autora 
do uaktualniania wielu danych. 

Kol. Włodzimierz Łęcki w drugiej części konferencji 
prowadził również obrady. Skupił się na analizie aktualnej 
sytuacji książki krajoznawczo-turystycznej oraz przedstawił 
wyniki prowadzonych przez siebie badao. Mocno akcentował 
rolę nowopowstających samorządów, które powinny zadbad o 
wydawanie publikacji o swoich terenach. Powinny również 
pamiętad o tym, że szata graficzna tych wydawnictw musi stad 
na odpowiednim poziomie. Z jego badao bowiem wynikało, że 
pozycja książki krajoznawczo-turystycznej jest bardzo wysoka, 
stąd też przed twórcami tej literatury stoją szczególnie ważne 
zadania. 

Następnie kol. Jadwiga Pisanko z Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej w Białymstoku zrelacjonowała przebieg 
drugiego etapu badao prowadzonych pod hasłem Potrzeby 
czytelnicze w zakresie wydawnictw o tematyce turystyczno-
krajoznawczej. Uczestnicy spotkania otrzymali wyniki 
(wywiad, ankieta) tych badao, które zostały przeprowadzone 
wspólnie z wojewódzkimi bibliotekami w Katowicach i 
Toruniu. Zdecydowanie przeważały opinie, że czytelnicy 
oczekują przede wszystkim dobrych przewodników, pięknie 
ilustrowanych, o wysokim poziomie graficznym i 
zawierających rzetelne oraz aktualne informacje. 
Akcentowano koniecznośd zwiększania ilości opracowao o 
własnych, bliskich regionach oraz umożliwienia 
zaopatrywania się w literaturę krajoznawczo-turystyczną w 
biurach podróży różnych gestorów.    

Kol. Jadwiga Pisanko przypomniała również, że 
badania potrzeb czytelniczych przeprowadzone przed I 
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Triennale dotyczyły osób zamieszkałych w województwach 
białostockim, łomżyoskim i suwalskim, czyli na terenach 
typowo rolniczych. Obecne badania objęły z kolei 
województwa o zupełnie innej specyfice – obszary 
wielkoprzemysłowe oraz posiadające dużą ilośd cennych 
zabytków. Przedstawiciel Centrum Informacji Turystycznej – 
uznając, że omawiane badania stanowią cenny materiał dla 
branży wydawców, księgarzy i bibliotekarzy – zaproponował 
pomoc w kolejnych podejmowanych tego typu działaniach. 

Następnie przystąpiono do wręczania nagród. Uczynił 
to – w obecności wielu dziennikarzy z Białegostoku i Polski – 
Jerzy Slezak, wicewojewoda białostocki. 

Uzupełnieniem tej imprezy było otwarcie wystawy 
książek zgłoszonych do II Triennale, a także udział w wycieczce 
krajoznawczej pod hasłem Szlak tatarski na Podlasiu. 

W taki oto sposób zakooczył się ten pionierski, 
białostocki etap promocji walorów i rangi książki 
krajoznawczo-turystycznej. Cieszę się bardzo, że idea 
przeglądu książek najbliższych wszystkich działaczom i 
sympatykom PTTK została przejęta przez koleżanki oraz 
kolegów z Poznania i jest tam wspaniale kontynuowana aż po 
dziś dzieo. 

Krążą w mojej głowie myśli o tym, że trzeba 
przeprowadzid kolejne czytelnicze badania, a także nadad tej 
imprezie szerszy, międzynarodowy, wymiar. Wszystko, co 
może przysporzyd współczesnemu krajoznawstwu nowych 
impulsów – zwłaszcza w świetle obrad i zapisów VI Kongresu 
Krajoznawstwa Polskiego (Olsztyn, 10-12 IX 2010 roku) – jest 
warte przemyśleo i działao. 
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W tym miejscu jeszcze raz z głębi serca dziękuję 
kolegom z Poznania za przejęcie tego przedsięwzięcia, 
twórczą kontynuację i nieustające zabiegi o to, by rosła rola 
książki krajoznawczo-turystycznej w krzewieniu wiedzy o kraju 
i edukacji turystycznej. A to zadanie jest społecznie 
niezastąpione! 

Krzysztof Tęcza 
XII Ogólnopolski Zlot Oddziałów i Kół 
Środowiskowych PTTK 
  

XII Ogólnopolski Zlot Oddziałów i Kół Środowiskowych 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego odbył się 
w dniach 23-25 września 2011 roku w Kołobrzegu. Na 
bezpośredniego organizatora wybrano, tym razem, miejscowy 
Oddział im. Jana Frankowskiego. Ponieważ Oddział ten nie raz 
organizował duże imprezy nie było obawy, że sobie nie 
poradzi. Jednak, najważniejsze nie jest samo zorganizowanie 
imprezy. Najważniejszy jest jej przebieg. To jaka będzie tam 
atmosfera, bo właśnie atmosfera rzutuje na późniejszą opinię 
o imprezie, o tym czy jej uczestnicy będą chcieli pojawid się na 
niej ponownie, za rok. I właśnie z takim wyzwaniem musieli 
zmierzyd się obecni organizatorzy. Głosy jakie pojawiły się 
podczas uroczystego zakooczenia Zlotu potwierdzają, iż 
osiągnięto wszystko co zamierzano. Może w pełni nie dotarło 
to jeszcze do koleżanek i kolegów z Kołobrzegu, ale wyraźnie 
było widad, że przewodniczący Komisji Środowiskowej, kol. 
Ryszard Kunce, był zadowolony. Pozwólmy jednak każdemu z 
uczestników Zlotu by sam zdecydował czy mu się podobało, a 
wyrazem zadowolenia niech będzie udział w Zlocie 
przyszłorocznym. 
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Kołobrzeg. Foto: Krzysztof Tęcza 

 
Zlot Oddziałów i Kół Środowiskowych zorganizowano na 
Pomorzu po raz pierwszy.  Praca na rzecz turystyki w 
środowisku zakładowym czy na osiedlach mieszkaniowych 
jest niezmiernie ważna, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, 
kiedy to pracę społeczną uważa się za przeżytek. Dlatego 
dobrze się stało, że miejscowe władze to rozumieją i 
popierają, czego wyrazem jest objęcie imprezy Patronatem 
Honorowym przez Starostę Powiatu Kołobrzeskiego, Pana 
Tomasza Tamborskiego. Nie jest to jednak gest okazjonalny. 
Władze samorządowe wspomagają i popierają działalnośd 
Oddziału PTTK w Kołobrzegu na co dzieo. Dzisiejsza obecnośd 
przedstawicieli władz jest tylko przypomnieniem tej 
codziennej współpracy i utwierdzeniem nas, że będzie ona 
trwała nadal. Zwłaszcza, że ludzie ci, prywatnie często biorą 
udział w różnych imprezach turystycznych. Imprezach 
organizowanych przez PTTK a kierowanych do mieszkaoców 
miasta ale i kuracjuszy czy turystów odwiedzających 
Kołobrzeg. To właśnie przewodnicy spod znaku PTTK 
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wpływają na postrzeganie tej miejscowości przez osoby 
przyjezdne. To dzięki nim, dzięki ich wiedzy, dzięki ich 
postawie, turyści wracają tu wielokrotnie i za każdym razem 
chcą zobaczyd ponownie zabytki kołobrzeskie. A więc 
współpraca Samorząd - PTTK jest korzystna dla obu stron. 
Mało tego korzysta na tym jeszcze trzecia strona, czyli 
wspomniani już mieszkaocy i turyści. 
 

 
Kapela Solna. Foto: Krzysztof Tęcza 

Celem obecnego Zlotu jest propagowanie turystyki 
rodzinnej  (co jest oczywiste). Turystyka rodzinna, to dzisiaj 
najbardziej widoczna forma czynnego wypoczynku. Ale chyba 
najważniejsza w takim spotkaniu jest wymiana doświadczeo 
pomiędzy ich uczestnikami. Ponieważ przyjechali oni tutaj z 
całego kraju, dzielą się swoimi dokonaniami czy swoimi 
pomysłami, które niejednokrotnie można powielad na innym 
terenie. Ważnym także jest fakt pamiętania o swoich 
korzeniach, o swoich poprzednikach, którzy często już odeszli, 
ale których dokonania wciąż nas inspirują. Właśnie takie fakty 
przekazał nam Kazimierz Ratajczak. Opowiedział jak powstał 
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Oddział, najpierw Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego,  
później PTTK w Kołobrzegu. To  Jan Frankowski, gdy osiedlił 
się tutaj w latach powojennych, będąc niemal w wieku 
emerytalnym, wykazał się taką pasją i siłą, iż nic dziwnego, że 
dzisiaj Oddział PTTK w Kołobrzegu nosi jego imię. To właśnie 
on zapoczątkował ruch turystyczny i krajoznawczy na tej 
ziemi. To on pokazał jak można pracowad społecznie dla 
innych. I mimo, że siedziba Oddziału wiele razy zmieniała 
swoją lokalizację, to teraz gdy ma już swój stały adres, którym 
jest Baszta Prochowa, obecni działacze, na czele z prezesem  
Robertem Śmigielskim, postanowili uczcid swojego 
poprzednika tablicą pamiątkową, na której wykonanie zaczęli 
właśnie zbierad potrzebne fundusze. 

Pierwszy dzieo Zlotu zawsze jest swoistym świętem, 
dlatego także tym razem miała miejsce uroczystośd 
obdarowania wielu uczestników oraz osób wspierających 
działania PTTK dyplomami i medalami. Następnie rozpoczęła 
się częśd rozrywkowa. Ogłoszono konkurs krajoznawczy. 
Ponieważ nagród było bardzo dużo do odpowiedzi  
wyznaczano "ochotników", po kolei jak siedzieli, bez 
wyjątków. Początkowo wzbudziło to lekkie zdziwienie ale z 
czasem wszystko szło coraz sprawniej. Dobry humor, jaki stał 
się udziałem wszystkich, jeszcze bardziej się poprawił gdy na 
scenę wyszła "Kapela Solna" pod wodzą Bogdana Łęckiego. 
Muzycy praktycznie znali wszystko o co tylko ich poproszono. 
Przy takim akompaniamencie nie można było nie zataoczyd. 
Przedłużająca się zabawa, jak się okazało, nie miała żadnego 
wpływu na kondycję uczestników. Wstali oni z samego rana i 
wyruszyli na zaplanowaną wycieczkę autokarową. Oczywiście 
odwiedzili Muzeum Oręża Polskiego, gdzie zaprosił ich 
dyrektor Paweł Pawłowski. Pojechali do miejscowości 
bliższych i dalszych by zwiedzid najbardziej znane zabytki. 
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Pojawia się tu pytanie: Czy jest to właściwe. Czy  
organizatorzy nie powinni pokazad czegoś mniej znanego? Bo 
pokazywanie po raz kolejny tego co ma się najlepszego można 
określid jako klasykę. Ale odpowiadając na zadane właśnie 
pytanie powiem tak: Czyż nie należy chwalid się tym co ma się 
najlepszego, najciekawszego. Otóż należy. Zwłaszcza, że 
obiekty te, mimo ich ponownego prezentowania wciąż 
wywołują niekłamane zainteresowanie wśród zwiedzających. 
Zwłaszcza, że przecież nikt  z nich nie protestuje, iż znowu 
będzie oglądad to samo. Bo prawda jest taka, że jeśli coś jest 
piękne, a do tego ponad czasowe, to naprawdę każdy chętnie 
przypomni sobie jak prezentuje się konkretny obiekt w dniu 
dzisiejszym. Zwłaszcza gdy przedstawiany przez innego 
przewodnika może objawid nam się w zupełnie innym świetle. 
Możemy wtedy niejako odkryd, wydawałoby się ten znany 
nam obiekt, zupełnie na nowo.  

Dlatego na wieczornym ognisku wszyscy byli bardzo 
zadowoleni z tego co zobaczyli w trakcie wycieczki. I przy 
pieczeniu kiełbasek raczyli się coraz to ciekawszymi kawałami.  

W niedzielę, po śniadaniu, czekała nas prawdziwa 
niespodzianka. Właściciel ośrodka Zenon Bukowioski 
oprowadził nas po tworzonym przez niego od 2000 roku 
Muzeum Trzech Kultur i Trzech Armii. Osiedle Podczele 
powstało w 1932 roku na potrzeby lotnictwa i od tamtej pory 
wykorzystywane było przez wojska niemieckie, a później 
radzieckie. Gdy nowy właściciel przejął obiekt, znalazł w 
piwnicach i na strychu tak dużo "pamiątek" po żołnierzach 
rosyjskich, że postanowił wykorzystad ten fakt by stworzyd 
miejsce, w którym odwiedzający je będą mogli zobaczyd jak 
żyli kiedyś, nie tylko wojskowi, ale także ich rodziny. A więc 
jakiego sprzętu używali na co dzieo w swoich domach. Jak się 
bawili, jak się uczyli czy wreszcie jak wyglądało ich życie 
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kulturalne. W Muzeum znajduje się 25 motocykli (np. Osa czy 
Dniepr). Są tu rowery, jest sprzęt radiowo telewizyjny czy 
telekomunikacyjny. Są mundury, instrukcje obsługi sprzętu 
wojskowego ale także dzieła Lenina, sprzęt gospodarstwa 
domowego. Wiele z eksponatów to prawdziwe cacuszka. Jak 
mówi pan Zenon  sporo z nich "odziedziczył" po poprzednich 
gospodarzach ale wiele kupił czy dostał w prezencie od 
odwiedzających go ludzi, którym spodobała się myśl 
utworzenia takiego miejsca.  

 

 
Uczestnicy Zlotu w Kołobrzegu. Foto: Krzysztof Tęcza 

Aby zmienid nieco klimat wyruszyliśmy do Lasu 
Kołobrzeskiego, w którym rośnie kilka naprawdę wiekowych 
dębów. My wybraliśmy tego najstarszego, liczącego ponad 
800 lat, nazwanego dla uczczenia króla Bolesława Chrobrego, 
jego imieniem. W Muzeum znajduje się akt nadania imienia 
dla tego dębu spisany 19.08.2000 roku. Organizator całej 
imprezy Antoni Szarmach, który zaprowadził nas do dębu, 
wspominał, że w całej akcji brało udział 18 Bolesławów. 
Nawet tablica informacyjna stojąca przed drzewem została 
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wykonana przez Bolesława. Napis także wykonał Bolesław, a 
przytrzymywał wszystko podczas mocowania, a jakże 
Bolesław. To dopiero fantazja! Aż wstyd, że nie było z nami 
Bolesława. 

 

 
Ostatnie chwile Zlotu w Kołobrzegu. Foto: Krzysztof Tęcza 

Podczas zebrania koocowego Przewodniczący Komisji 
Środowiskowej, Ryszard Kunce, przekazał wszystkim 
najświeższe zmiany jakie dokonały się właśnie w  
Towarzystwie oraz na prośbę niemogącego przybyd do 
Kołobrzegu Prezesa PTTK Lecha Drożdżyoskiego, dwie bardzo 
istotne informacje. Pierwsza o dyskusji toczącej się w sprawie 
zmian w statucie naszej organizacji. Druga o pracach 
zmierzających do ustalenia tez działalności PTTK na najbliższe 
kilkanaście lat. Chodzi o to by ustalid czym ma byd nasze 
Towarzystwo w XXI wieku. Bo bardzo istotną rzeczą jest 
koniecznośd pogodzenia misji i tradycji z nowymi trendami w 
turystyce oraz nowoczesnością. Nie jest to łatwe ale na 
pewno możliwe. I my, członkowie PTTK, musimy włączad się w 
takie właśnie prace.  
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Zatem wyjeżdżając do domu każdy z nas dostał coś do 
przemyślenia. Ale także dostał możliwośd podzielenia się tymi 
swoimi przemyśleniami z innymi działaczami. A to wszystko 
przecież dla przyszłości Towarzystwa, które musi swoje 
poczynania, a raczej sposoby tych poczynao dostosowad do 
aktualnych czasów. Bo jak tego nie uczyni to może to byd jego 
koniec. 
                                                                                                                                                            
  

Witold Kliza 

„Hołd pruski” w Zamościu 

Okres okupacji hitlerowskiej na ziemiach polskich 
wyrażał się nie tylko w ekstremistycznej polityce wobec 
narodu polskiego, ale również w bezwzględnej i 
zaprogramowanej walce z jego kulturą. W efekcie tej polityki 
wiele dzieł polskiej kultury w sposób bezpowrotny uległo 
zniszczeniu, zostało zrabowanych lub uszkodzonych. Nie 
zważając na terror okupanta  i jego konsekwencje  wielu 
Polaków już  z dniem wybuchu wojny podjęło działania na 
rzecz ochrony i zabezpieczenia dóbr kultury narodowej. 
Jednym z takich przykładów były losy arcydzieła Jana Matejki, 
obrazu „Hołd pruski”. Nie wszystkim jest znany fakt, że przez 
76 dni, to jest od 2 września do 16 listopada 1939 roku, obraz 
ten ukrywany był na terenie Zamościa. Jeszcze w okresie 
okupacji, a także po jej zakooczeniu, powstało na ten temat 
wiele spekulacji i niedomówieo. Stąd też w oparciu o 
istniejącą literaturę i materiały źródłowe chciałbym 
przedstawid w zarysie wojenne dzieje tego obrazu. Realizując 
postanowienia Zjazdu Delegatów Związku Muzeów Polskich, 
który odbył się w czerwcu 1939 roku w Gdyni, a na którym 
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omawiano problemy związane z ochroną zasobów 
muzealnych przed ewentualnymi działaniami wojennymi, w 
ostatnich dniach sierpnia 1939 roku, krakowscy działacze 
kultury  i sztuki w osobach: Feliksa Kopery – dyrektora 
Muzeum Narodowego w Krakowie, Fryderyka Wessellyego – 
naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sztuki Zarządu 
Miejskiego, Jerzego Dobrzyckiego – referenta tego wydziału 
oraz Eugeniusza Tora dyrektora Muzeum Przemysłowego w 
Krakowie, postanowili wywieźd obraz poza Kraków. Decyzję tę 
podjęto z uzasadnionej obawy, że Niemcy z uwagi na treśd 
jaką zawiera, będą dążyli do jego skonfiskowania lub 
zniszczenia. Początkowo „Hołd pruski” postanowiono ukryd w 
jednym z podkrakowskich lasów, jednak gdy stało się jasne, że 
konflikt z Niemcami jest nieunikniony, po rozważeniu różnych 
możliwości, zgodnie z sugestią Eugeniusza Tora pochodzącego 
z Zamojszczyzny, postanowiono wywieźd go do Zamościa. W 
związku z tym, że dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie 
F. Kopera zdecydował  nie opuszczad swojego stanowiska 
pracy, dla bezpieczeostwa, nie poinformowano dokąd obraz 
zostanie wywieziony. 1 września 1939 roku w momencie 
rozpoczęcia pierwszych nalotów niemieckich  na Kraków E. 
Tor i Roman Wazowski – dyrektor Szkoły Handlowej w 
Rybniku, będący bratem ówczesnego burmistrza Zamościa, 
zaopatrzeni w listy polecające prezydenta Krakowa, wyruszyli 
z odpowiednio zaopatrzonym obrazem w kierunku Zamościa. 
Do celu podróży przybyli bez większych przeszkód w 
godzinach wieczornych 2 września 1939 roku. Następnego 
dnia w zamojskim Ratuszu odbyła się narada z udziałem: 
Marcina Sochaoskiego – starosty zamojskiego Wacława 
Staniszewskiego - rektora kościoła  p.w.  św. Katarzyny w 
Zamościu i Eugeniusza Tora. Postanowiona, że „Hołd pruski” 
zostanie ukryty w podziemiach kościoła św. Katarzyny, jako 
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miejscu najbardziej bezpiecznym. Ponadto  o wyborze tego 
miejsca zdecydował fakt, że  w tym czasie podziemia 
zamojskiej kolegiaty były już zajęte, bowiem ukryto tam 
zbiory z katedry w Pelpinie. W jednym z pomieszczeo 
zamojskiego Ratusza hrabia Tarnowski z Suchej  ukrył kolekcję 
broni i inne zbiory arcyksięcia Habsburga z Żywca. Natomiast 
podziemia budynku kina „Stylowy” zarezerwował jeden z 
katowickich banków. Warto wspomnied, że brano pod uwagę 

 

 

Piękno w ogrodzie. Foto: Krzysztof Tęcza 

możliwośd ukrycia obrazu w jednym ze stawów koło Łabuo, 
jednakże z koncepcji tej zrezygnowano. Ukrycia obrazu w 
podziemiach kościoła św. Katarzyny dokonano w nocy z 3 na 4 
września 1939 roku. Poza  wyżej  wymienionymi osobami w 
sprawie ukrycia „Hołdu pruskiego” zostali wtajemniczeni: 
Stefan Miler – założyciel ogrodu zoologicznego w Zamościu, 
ksiądz Wacław Kowalski, ksiądz Franciszek Zawisza i 
Władysław Klimek – zatrudniony jako kościelny. Obraz był 
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zabezpieczony  w odpowiednio przygotowanej skrzyni. Z 
uwagi na jej znaczny ciężar skorzystano z pomocy 
pracowników taboru Miejskiego, od których ksiądz Zawisza 
odebrał przysięgę. Zgodnie z wcześniejszymi 
przewidywaniami, Niemcy już w pierwszych dniach okupacji 
wykazywali duże zainteresowanie „Hołdem pruskim” Jana 
Matejki. Wkrótce też gestapo zdobyło informację, że 
interesujący ich obraz został wywieziony  przez E. Tora do 
Zamościa. Wezwany w tej sprawie  do siedziby krakowskiego 
gestapo dyrektor Muzeum Narodowego F. Kopera stanowczo 
oświadczył, że nie zna miejsca przechowywania obrazu. Nie 
zważając na jego wyjaśnienia  Niemcy skierowali kilku swoich 
ludzi do Zamościa z zadaniem odnalezienia „Hołdu 
pruskiego”. W tym czasie w Zamościu stacjonowały już 
jednostki wojsk radzieckich, wobec czego wysłannicy gestapo 
musieli powrócid do Krakowa. Z chwilą dotarcia do Zamościa 
informacji wskazującej, że Niemcy są na tropie obrazu, 
zaczęto zastanawiad się nad zmianą jego dotychczasowego 
miejsca ukrycia. Nieprzypadkowo też od początku listopada 
zamojskie gestapo zaczęło wykazywad duże 
zainteresowaniem kościołem św. Katarzyny. W tej sytuacji 
zdecydowano na przewiezienie obrazu tam, gdzie Niemcy 
najmniej  się go spodziewali a więc do Krakowa. W celu 
odpowiedniego zabezpieczenia obrazu przed kolejną podróżą 
przybył do Zamościa Kazimierz Buczkowski – kustosz Muzeum 
Narodowego w Krakowie. Natomiast burmistrz Wazowski 
wystarał się od komendanta miasta Zamościa, Paula zgodę na 
wyjazd  w sprawach handlowych do  Krakowa. Wykorzystując 
ten fakt załadowano skrzynię z obrazem  na samochód 
ciężarowy, którym jechało także 3 żandarmów. W ten sposób 
17 listopada „Hołd pruski” ponownie znalazł się w Krakowie, 
gdzie wykorzystując nieuwagę ochrony, umieszczono go w 
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Muzeum Czapskich, gdzie doczekał bezpiecznie zakooczenia 
wojny. Nawiązując do wywiezienia „Hołdu pruskiego” z 
Zamościa, ksiądz Staniszewski w swoich wspomnieniach pisał 
m.in. „Podziwiad należy odwagę burmistrza Wazowskiego, 
który ze swą grupą ludzi (…) z zimną krwią niemal na oczach 
okupanta zasłaniając bezcenny ładunek różnej wielkości 
paczkami, ustawionymi na uliczce wiodącej do kościoła, 
załadował obraz i wywiózł  go”. Z pobytu „Hołdu pruskiego” w 
Zamościu na uwagę zasługuje jeszcze jeden epizod, otóż 
jednej z wrześniowych nocy, prawdopodobnie z 27 na 28 
włamało się do kościoła św. Katarzyny czterech osobników, 
którzy przedostali się do podziemi, uszkadzając obraz w 8 
miejscach. Spekulacje na ten temat były i są dośd 
zróżnicowane, ale najbardziej prawdopodobną wersją wydaje 
się jednak ta, która mówi, że uczynili to osobnicy 
przeświadczeni, że w podziemiach znajdują się ukryte skarby. 
Jeszcze raz odwołam się do wspomnieo księdza 
Staniszewskiego, który nawiązując do tego zdarzenia pisał: Jak 
było do przewidzenia nocna praca przy ukrywaniu obrazu 
znalazła swój rezonans. Czterech nieznanych ludzi otworzyło 
kościół. Splądrowali oni zakrystię i ołtarz główny, przedostali 
się do podziemi, oderwali deskę z paki, rozpruli blaszany 
pancerz  i obraz uszkodzili. Chodziła bowiem wieśd, że tam 
jest ukryty skarb. Całą tą akcję obserwował z ukrycia woźny 
gimnazjum żeoskiego, w którego mieszkaniu  ja się 
ukrywałem. Rzekomy skarb okazał się dla włamywaczy rzeczą 
bezwartościową, więc pozostawili go na miejscu”. Wkrótce po 
przetransportowaniu „Hołdu pruskiego” do Krakowa gestapo 
krakowskie i zamojskie zainteresowało się tym  co zawierała 
przewożona skrzynia. Po uzyskaniu w obu przypadkach 
odpowiedzi, że przewożono obraz „Książę Albrecht” który był 
własnością Muzeum Narodowego w Krakowie, sprawa 
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ucichła. Jednak po pewnym czasie zamojskie gestapo 
ponownie zainteresowało się „Hołdem pruskim”. W efekcie 
aresztowano księdza Franciszka Trochonowicza i kościelnego 
Klimka, od których w trakcie przesłuchania gestapo domagało 
się, aby zdradzili miejsce ukrycia obrazu. W tej sprawie 
przesłuchiwano również księdza Staniszewskiego. Wyjaśnił 
on, że rzeczywiście w październiku 1939 roku przywieziono do 
kościoła św. Katarzyny skrzynię, lecz wkrótce  skradziono ją. 
Na potwierdzenie posiadał on zaświadczenie niemieckiego 
komendanta Zamościa. Argumentacja księdza 
Staniszewskiego przekonała Niemców, gdyż zwolnili 
Trochonowicza i Klimka. Mimo podejmowanych wysiłków nie 
udało się Niemcom do kooca okupacji ustalid miejsca ukrycia 
„Hołdu pruskiego”   

Krzysztof Tęcza 
XV Forum Publicystów Krajoznawczych  
  

Po raz piętnasty spotkali się w Poznaniu krajoznawcy 
zaproszeni na Forum Publicystów Krajoznawczych by 
poznawad Wielkopolskę, by poznawad nowych ludzi i w 
koocu, by wymieniad między sobą doświadczenia i chwalid się 
swoimi osiągnięciami na polu krajoznawczym. To już 
trzydzieści lat jak zorganizowano pierwszą taką imprezę. 
Zatem zasadnym będzie pytanie czy można dowiedzied się 
czegoś nowego. Otóż tak. Wielkopolska cały czas zmienia się. 
Zmienia się na lepsze. Jest to region tak różny od pozostałych, 
że gdy tu jesteśmy nie sposób nie zauważyd tych różnic. 
Przede wszystkim widad jak dba się tutaj o wszystko czym 
można się pochwalid. Jak wszyscy, zarówno włodarze jak i 
zwykli mieszkaocy, dbają  o obiekty ogólnodostępne jak i o 
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swoje obejścia. Bo właśnie dbanie o porządek wokół swojego 
domu skutkuje pozytywnym postrzeganiem takiego regionu. 

 

 
Niespodziewane spotkanie. Foto: Krzysztof Tęcza 

Muszę powiedzied, że z tych właśnie względów 
zawsze chętnie tu przyjeżdżam. Tym bardziej, że ziemia ta jest 
niezwykle zasobna w walory krajoznawcze. Zarówno te 
większe jak i te zupełnie malutkie, czy wydawałoby się 
nieważne. Wszystkie one składają się jednak na wizerunek jaki 
zapamiętamy wracając do swoich domów. Na wizerunek jaki 
będziemy przekazywali naszym znajomym i sąsiadom.  A 
przecież właśnie to w jaki sposób zapamiętamy nasz tutaj 
pobyt i w jaki sposób opowiemy o tym co tutaj widzieliśmy na 
pewno przełoży się na ewentualne wizyty kolejnych osób 
zauroczonych tymi opowieściami. Zatem nie pozostaje mi nic 
innego jak rozpocząd swoją opowieśd o tym co nas tym razem 
spotkało. 

Przybyliśmy do Poznania 29 września 2011 roku. Na 
spotkanie wyznaczono budynek mieszczący Bibliotekę 
Raczyoskich, będącą  pierwszą w Poznaniu biblioteką 
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publiczną. Stamtąd udaliśmy się na Wzgórze Przemysła by 
zobaczyd jak rosną mury odbudowywanego Zamku 
Królewskiego. Ponieważ oprowadzał nas Włodzimierz Łęcki - 
przewodniczący Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w 
Poznaniu, dowiedzieliśmy się praktycznie wszystkiego, 
zarówno o sprawach organizacyjnych, projektowych, 
zbieraniu funduszy czy wreszcie samej budowie. Nic nie 
stanowiło dla nas tajemnicy. Aby poprzed ten wspaniały 
projekt wszyscy wykupili stosowne cegiełki, z których dochód 
zasili dalszą budowę. Oczywiście w niewielkim stopniu. 

 

 
Włodek Łęcki oprowadza po kościele św. Antoniego z Padwy w 

Poznaniu. Foto: Krzysztof Tęcza 

Zdajemy sobie z tego sprawę. Ale przecież nie zebrana 
kwota jest najważniejsza ale sam fakt poparcia.  Aby 
uzmysłowid koszt tak ogromnej inwestycji podam, że stan 
surowy obiektu zamknie się kwotą prawie 20 milionów 
złotych. A przecież trzeba będzie jeszcze to wszystko 
wykooczyd. Aktualnie planuje się, iż w obiekcie tym 
prezentowane będą zbiory sztuki nowoczesnej. Jednak nam 
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się wydaje, że właściwszym, ze względu na historię tego 
miejsca jak i ludzi, którzy tu mieszkali tworząc zręby naszego 
paostwa, byłoby stworzenie tutaj muzeum poświęconego tej 
właśnie tematyce. Jednak nie nam o tym decydowad. Za kilka 
lat przekonamy się jak będzie naprawdę. Z tego co mówił 
Włodek Łęcki wynika, że zamek górujący nad rynkiem, zyska 
wieżę widokową wystającą 15 metrów ponad dach, co z 
pewnością spowoduje przybywanie tłumów chętnych by 
obejrzed panoramę miasta. 

 

 
Szreniawa – pokaz sprawności lokomobili. Foto: Krzysztof Tęcza 

Pogoda zapowiadała się znakomita. Słooce pięknie 
przygrzewało, dlatego chętnie weszliśmy do kościoła św. 
Antoniego z Padwy, gdzie zawsze panuje lekki chłodek. Nam 
jednak chodziło o nasycenie oczu wspaniałym wyposażeniem 
zgromadzonym w tym miejscu, które kilka lat temu zostało 
odrestaurowane. Najpiękniejszą częścią kościoła jest kaplica 
Matki Bożej wykonana w czarnym dębie. Wybudowano ja w 
1681 roku by umieścid w niej cudowny obraz Matki Bożej w 
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Cudy Wielmożnej Pani Poznania. Dlatego też kościół 
uznawany jest za sanktuarium. 

Zachwyceni takimi wspaniałościami ruszyliśmy żwawo 
na rynek, gdyż za chwilę miały ukazad się na wieży ratuszowej 
koziołki. Zanim dotarliśmy tam, zebrał już się spory tłumek. 
Dołączyliśmy do nich i poddając się nastrojowi głośno 
krzyczeliśmy wyrażając nasz zachwyt w momentach gdy 
koziołki bodły się rogami. Po chwili pan kierowca starał się 
wywieźd nas z Poznania, co ze względu na porę dnia nie było 
wcale takie łatwe. Podczas kluczenia uliczkami mogliśmy 
poznad wiele ciekawych pomników i kamienic. Wkrótce 
jednak udało się wydostad z miasta i dotarliśmy do Szreniawy 
gdzie znajduje się Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu 
Rolno-Spożywczego. Muszę przyznad, że jest to miejsce 
szczególne. I nie chodzi tutaj o samą tematykę, gdyż z tego 
rodzaju zbiorami spotkamy się nieraz. Chodzi o to, iż 
zmieniono tutaj nastawienie do form prezentacji 
zgromadzonych eksponatów. Organizowane są  różne festyny, 
zabawy, a nawet wesela, podczas których zarówno para 
młoda jak i ich goście przebierają się w stroje ludowe, bawiąc 
się jak to dawniej bywało. Takie wesela obserwują oczywiście 
osoby zwiedzające, których jest wtedy bardzo dużo. I byłaby 
to świetna zabawa dla wszystkich, gdyby nie fakt, że ślub i 
wesele są jak najbardziej  prawdziwe. Nie ma odwołania, 
chyba że na sprawie rozwodowej. Można tutaj spróbowad 
pracy na starych maszynach czy urządzeniach służących w 
rolnictwie. Wielu z nas podjęło to wyzwanie. Jak się okazuje 
prace te nie są wcale takie łatwe. Największym dla nas 
przeżyciem był bez wątpienia pokaz lokomobili, która 
poruszana parą jeździła dymiąc oraz gwiżdżąc jakby była 
prawdziwą lokomotywą. A przecież to tylko maszyna rolnicza, 
co prawda zużywająca dziennie 1,5 tony węgla i 3 tony wody. 
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Po takich wrażeniach z przyjemnością udaliśmy się do 
karczmy. Ale przedtem obejrzeliśmy jeszcze wspaniały pałac 
rodziny Glabisz, pierwszych właścicieli majątku w Szreniawie. 
Piękno zgromadzonych tu mebli, obrazów, wyposażenia domu 
czy innych rzeczy użytkowych oraz sposób prezentacji 
niektórych z nich nie pozwolił nam przejśd obojętnie. Na 
twarzach wszystkich, bez wyjątku, widad było szczery 
zachwyt. Po posiłku studiowaliśmy opisy umieszczone na 
ścianach traktujące o produkcji i  przechowywaniu piwa. 
Znaleźliśmy plakat informujący, że w Chlebowie powstał 
pierwszy podolski browar parowy produkujący piwa we 
flaszkach i beczkach. Mało tego, z innego plakatu 
dowiedzieliśmy się, iż zdrowotne (tak, zdrowotne) piwo 
grodziskie jest najulubieoszym napojem dla wszystkich! 

 

 
Jeziory. Wielkopolski Park Narodowy. Foto: Krzysztof Tęcza 

Nie było wyjścia, trzeba było szybko wyjechad ze 
Szreniawy, by zobaczyd jeszcze coś tego dnia. Udaliśmy się 
zatem do Wielkopolskiego Parku Narodowego, gdzie 
sprawdziliśmy jak dużo urósł, od naszej ostatniej tu wizyty, 
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zasadzony w roku 2003 przez Włodzimierza Łęckiego buk 
zwyczajny. Okazało się, że całkiem sporo. Za budynkiem 
dyrekcji Parku roztacza się ładny widok na jezioro Góreckie z 
wyspą "Zamkową", na której Tytus Działyoski wzniósł 
rezydencję dla Klaudyny Potockiej. Niestety dzisiaj nie ma już 
tego obiektu. Pozostała jedynie nazwa wyspy. Jeśli chodzi o 
widok na jezioro to nie jest on już taki ładny gdyż rosnące 
drzewa skutecznie go zasłoniły, ale w chwili kiedy tam byliśmy 
lśniące słooce wytworzyło takie efekty na niebie, które 
wprawiły, przynajmniej niektórych, w prawdziwy zachwyt. 

 

 
Z wizytą u Arkadego Fiedlera. Foto: Krzysztof Tęcza 

Kolejnym celem naszej wycieczki było Puszczykowo, 
gdzie mieszka jeden z członków Wielkopolskiego Klubu 
Publicystów Krajoznawczych, Arkady Fiedler. Miejsce to jest 
prawdziwym, oficjalnie muzeum, a tak naprawdę 
unaocznieniem opisywanych w swoich książkach zdarzeo i 
faktów, jakie przeżył nieżyjący już, znany podróżnik i pisarz, 
również Arkady Fiedler. Jak można się domyśled jest to 
przedsięwzięcie rodzinne. Ponieważ byliśmy tutaj już 
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wcześniej poznaliśmy stałe eksponaty, w tym statek 
Krzysztofa Kolumba "Santa Maria" wykonany w skali 1 do 1 i 
umieszczony w ogrodzie. Dzisiaj naszym celem było 
obejrzenie odsłoniętego zaledwie kilka dni wcześniej nowego 
eksponatu, którym jest replika samolotu myśliwskiego 
Hawker Hurricane, taki sam jakim latali polscy lotnicy z 
Dywizjonu 303.  

 

 
Zachód słooca przy Studni Napoleona. Foto: Krzysztof Tęcza 

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się koło głazu 
sprowadzonego tutaj z Tatr i ustawionego jako pomnik ku czci 
Władysława hr. Zamoyskiego. Jednak głównym powodem 
przyjechania w to miejsce było pokazanie nam tak zwanej 
"Studni Napoleona". Jest to zamknięte na głucho źródełko, z 
którego żołnierze francuscy czerpali wodę by napoid konie. 
Chod niektórzy twierdzą, że wodę pił także sam Napoleon. 
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Ponod, ze względu na wielokrotne wizyty Napoleona  w 
Wielkopolsce, powstała modlitwa odmawiana co roku w 
kościołach poznaoskich. 

 

 
Bogdan Kucharski umila nam czas grą na fortepianie.  

Foto: Krzysztof Tęcza 

Gdy zaczynało się ściemniad dotarliśmy wreszcie do 
miejsca zakwaterowania, czyli do Centrum Hippiki Jaszkowo, 
które stworzył Antoni Chłapowski. Ze względu na późną porę 
nie było już możliwości zwiedzenia ośrodka, zwłaszcza, że 
czekano już na nas z kolacją. Dlatego po posiłku spotkaliśmy 
się na otwartym zebraniu Wielkopolskiego Klubu Publicystów 
Krajoznawczych, podczas którego przewodniczący Klubu, 
Witold Przewoźny, bardzo trafnie  skwitował temat przemian 
zachodzących w naszym życiu. Ukazał je na przykładzie 
zwiedzanego Muzeum w Szreniawie. Bo, jako muzealnik, jest 
zdania, że zmiany takie, właśnie w muzeach, są konieczne i 
nieuniknione.  Dzisiaj Szreniawa to muzeum tętniące życiem. 
Jest tam i powaga i komercja ale także masowośd i 
"ludowośd". W dniu dzisiejszym zmienia się sposób 
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postrzegania, nie tyle charakteru muzeum, co widza, który 
tutaj przychodzi. Ponieważ samo pilnowanie eksponatu, by go 
nikt nie dotknął, jest już niemodne. Przecież dotyk nawet 
wielu zwiedzających nie zaszkodzi nieczynnej maszynie 
cukierniczej. Natomiast widz przeżywszy taki dotyk na pewno 
powróci tu ponownie by znowu dotknąd poprzez ten 
eksponat historii jaką on przedstawia.  Mało tego, taki widz 
powróci tu ze swoją rodziną i znajomymi. Niestety 
nowoczesne muzeum, stworzone dla widza, często jest 
"chronione" przez muzealników, właśnie przed 
zwiedzającymi. Oczywiście my zwiedzający także musimy 
zachowad umiar, wiedząc jakich eksponatów można dotykad a 
jakich nie.  

 

 
Mgła nad Wartą. Foto: Krzysztof Tęcza 

Paweł Anders przygotował wszystkim niezwykłą 
niespodziankę i zaprezentował wspomnienia z poprzednich 
spotkao ozdobione zdjęciami, na których wielu z obecnych  
mogło dostrzec swoje twarze z czasów swej młodości. W 
koocu trzydzieści lat to sporo czasu. 
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Podczas dalszej dyskusji poruszono sprawy 
seminariów organizowanych przez Komisję Krajoznawczą ZG 
PTTK, zaprezentowano Klub Publicystów oraz poruszono 
sprawę Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej. Gdyby 
nie późna pora dyskutowano by pewnie o wiele dłużej, jednak 
rozsądek kazał udad się na spoczynek tak by bez problemu 
wstad skoro świt i wyruszyd na trasę.  

Po śniadaniu udało nam się zwiedzid pałac, w którym 
znajdują się bardzo eleganckie apartamenty, duża sala 
konferencyjna, przytulny klub  o nazwie "Piekiełko", sala 
balowa oraz bardzo ładnie urządzona biblioteka z bogatym 
księgozbiorem. Co nas zaciekawiło najbardziej w opowiadaniu 
kierowniczki ośrodka to fakt, iż zachowane oryginalne 
drewniane schody w pałacu w nocy skrzypią bez powodu. 
Chociaż istnieje legenda o duchu białej damy wędrującym 
nocami po korytarzach. Jednak, jak na razie, nikt jeszcze jej 
nie spotkał. Może to i dobrze, bo nie wiadomo jak takie 
spotkanie by się skooczyło. Oczywiście dla człowieka. 

Głównym punktem tej części dnia było spotkanie w 
Kinoteatrze "Słonko". Przybył na nie prezes PTTK Lech 
Drożdżynski, burmistrz Śremu Adam Lewandowski, prof. 
Tomasz Kaczmarek i dr Iwona Zwierzchowska.  Sesje 
referatową rozpoczął prowadzący spotkanie Włodzimierz 
Łęcki. Przedstawił nam "Przemiany krajobrazu kulturowego na 
obszarze dużej aglomeracji na przykładzie Poznania". 
Przypomniał, że krajobraz kulturowy to wszystko co nas 
otacza, wszystko co stworzyła przyroda, co stworzył człowiek i 
co człowiek tworzy. Dodał jednak, iż krajobraz kulturowy ma 
także wymiar duchowy. Natomiast człowiek żyjący w takim 
krajobrazie powinien dbad o wszystkie te elementy po to by 
żyło mu się nie tylko piękniej ale także coraz wygodniej. 
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Burmistrz Śremu, Adam Lewandowski, zaprezentował 
referat "Gmina Śrem elementem twórczym metropolii 
poznaoskiej".  Jego wypowiedź dotyczyła nie tylko poziomu 
życia mieszkaoców Śremu, ale ukazała jak władze miasta 
starają się by utrzymad go na dotychczasowej wysokości. 
Minęły już czasy kiedy to miasto musiało posiadad wszystko 
co niezbędne do funkcjonowania takiego organizmu. Dzisiaj 
dzięki partnerstwu wchodzi się w pewnego rodzaju 
specjalizację. Przekazuje się w zarówno ręce prywatne, jak i 
firm z poza miasta te dziedziny życia, które niekoniecznie 
obsługiwane nadal przez miasto byłyby tanie. Dotyczy to na 
przykład komunikacji publicznej, ale także nauczania, opieki 
nad dziedmi, czy w koocu kultury. Okazuje się bowiem, że w 
ten sposób oraz poprzez łączenie wspólnych wysiłków kilku 
podmiotów można ograniczając koszty osiągnąd lepsze efekty. 

 

 
Spotkanie w kinoteatrze "Słonko" w Śremie. Foto: Krzysztof Tęcza 

Prof. Tomasz Kaczmarek omówił "Stan i perspektywy 
rozwoju aglomeracji poznaoskiej". Przedstawił jak wygląda na 
dzieo dzisiejszy aglomeracja poznaoska. Ukazał nam jak taka 
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aglomeracja tworzyła się i ewoluowała. Zaprezentował także z 
jakimi problemami zmaga się taki twór. Jakie są plany 
dalszego rozwoju aglomeracji i jak na przestrzeni lat zmieniało 
się osadnictwo na tych terenach. Ukazał jaka panuje 
tendencja w migracji ludności. Jest to bowiem bardzo 
poważna sprawa. Dotyczy przecież nie tylko wyludniania się 
dużych miast a przeludniania okolicznych małych 
miejscowości ale także olbrzymich kłopotów finansowych 
związanych z tymi ruchami. Bowiem za konkretnymi ludźmi 
podążały płacone przez nich podatki. Nie było to oczywiście 
bez wpływu na budżety samorządów. Dzisiaj wygląda, że 
tendencje migracyjne jakby odwracały się na korzyśd dużego 
miasta. Są to jednak wyniki zarówno działao miasta jak i coraz 
mniej korzystnych warunków chodby komunikacyjnych 
wynikających z coraz dalszej odległości zamieszkania w 
stosunku do miejsca pracy. 

Ostatnim mówcą była dr Iwona Zwierzchowska. 
Zaprezentowała referat "Osnowa przyrodnicza aglomeracji 
poznaoskiej". Na początku przybliżyła wszystkim  formy 
ochrony przyrodniczej ze względu na różne walory danych 
obiektów, różne poziomy ich znaczenia czy wpływu na 
otoczenie oraz funkcję jaką pełni taki obiekt w krajobrazie. 
Określiła kategorie jakie tworzą poziom walorów 
przyrodniczych a następnie ukazując jak wyglądają omawiane 
osnowy przyrodnicze stwierdziła, iż gminy powinny traktowad 
istniejące na ich terenach osnowy jako walor a nie wroga. 
Powinny jednocześnie starad się nie zaburzad funkcjonowania 
tych osnów, by wpływały one korzystnie na życie 
mieszkaoców. 

Zanim opuściliśmy salę wysłuchaliśmy jeszcze uwag 
Lecha Drożdżyoskiego, który przedstawił nam wiele 
aktualnych informacji z działalności naszego Towarzystwa. 
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Zaapelował byśmy podejmując działania w zakresie ochrony 
krajobrazu wykorzystywali kontakty zarówno z innymi  

 

 
Dziewczynka z zapałkami. Foto: Krzysztof Tęcza 

organizacjami jak i władzami samorządowymi, gdyż wszyscy 
mamy wspólny cel. Prezes Drożdżyoski poruszył temat 
Przeglądu Książki. Wyraził swoje stanowisko w sprawie zmian 
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jakie zachodzą w turystyce. Na koniec podzielił się dobra 
wiadomością: Schronisko w Dolinie Pięciu Stawów w Tatrach 
otrzymało nową elektrownię wodną, dzięki programowi 
"Zielonych Schronisk". Jest to krok w dobrym, by nie 
powiedzied, bardzo dobrym kierunku. 

W dalszej części dnia zaopiekował się nami Zbigniew 
Schmidt, który oprowadził nas po Śremie, przybliżając nam 
kilka prawdziwych perełek. Poszliśmy zatem do miejsca, w 
którym tysiąc lat temu założono grodzisko. Następnie 
weszliśmy do Parku Powstaoców Wielkopolskich, by dotrzed 
pod zrekonstruowany pomnik Dobosza, któremu zginęła 
jedna pałeczka. Przy wyjściu z Parku minęliśmy ustawiony tu 
Wielkopolski Krzyż Powstaoczy. Natomiast nieco wcześniej 
widzieliśmy spory głaz z tablicą pamiątkową dla uczczenia 
twórców Parku. Warto przeczytad tekst umieszczony na 
drugiej tablicy, którego autorem jest  Władysław Orkan. Brzmi 
on następująco: "A czyjąż to będzie dumą, dumą radosną, jak 
te drzewka małoletnie w drzewa urosną!" Prawda, że ładnie.  

Przy kościele pofranciszkaoskim Zbigniew Szmidt 
uraczył nas ciekawą legendą związaną z zamurowanym 
zakonnikiem. Jednak większe wrażenie wywołała na nas 
znajdująca się w świątyni barokowa ambona w kształcie łodzi 
Piotrowej z zarzuconą siecią. Według nas to prawdziwe cacko. 
Nawet kościół farny nie przydmił tego wrażenia. Spacerując 
dalej trafiliśmy na tablicę upamiętniającą księdza Piotra 
Wawrzyniaka. Znajduje się ona na budynku banku, którego 
był on dyrektorem. Mijając wąskie uliczki zwane gaskami 
docieramy do ratusza przed którym umieszczono tablicę 
upamiętniającą mieszkaoców rozstrzelanych w czasie wojny. 
Po drugiej stronie placu widad już było restaurację, w której 
mieliśmy się posilid. Nie ociągając się zatem ruszyliśmy 
wszyscy w tym kierunku.  
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Po posiłku podziwialiśmy pomnik dziewczyny z zapałkami. 
Jednak większe wrażenie zrobiła na nas szklana tablica z 
przedstawieniem zabudowao ulicy z dawnych lat. Gdy stanęło 
się w odpowiedniej od niej odległości obraz ten pokrywał się z 
dzisiejszą zabudową i można było wówczas porównad stary 
wygląd z obecnym. Świetnie to ktoś wymyślił. Wkrótce 
dotarliśmy do odświeżonej, zbudowanej sto lat temu 
promenady, przy której ustawiono ławeczki z postaciami 
Heliodora Święcickiego, założyciela Uniwersytetu 
Poznaoskiego i księdza Piotra Wawrzyniaka. Gdy my 
oglądaliśmy piękne drzewa otabliczkowane jako pomniki 
przyrody, po moście przeszły dwa piękne wielbłądy. 
Prawdziwą niespodziankę przygotował nam jednak dyrektor 
Muzeum Śremskiego, pan Mariusz Gądziela. Pokazał nam 
najpierw zgromadzone eksponaty i opowiedział o Feliksie 
Sałacioskim, kolekcjonerze, którego zbiory były zalążkiem  
obecnych. Następnie opowiedział o prowadzonych tutaj 
zajęciach podczas których zwiedzający mogą przebierad się w 
stroje z dawnych czasów, by upamiętnid to na fotografii. Kilka 
z pao dało ponieśd się emocją i przymierzyło piękne suknie i 
kapelusze. Trzeba przyznad, ze było im do twarzy. Wyglądały 
znacznie lepiej niż w ubraniach współczesnych. 

Teraz czekała nas niespodzianka. Dotarliśmy do 
przystani rzecznej, gdzie czekała na nas załoga stateczku o 
nazwie "Bajka". Sprawnie zaokrętowaliśmy się i przy suto 
zastawionych stołach wyruszyliśmy w górę Warty. Nawet nie 
myśleliśmy, że coś zdoła nas jeszcze bardziej zaskoczyd. 
Jednak myliliśmy się, bo oto zobaczyliśmy jak rzeką płynie 
jakiś człowiek. Okazał się nim, akurat trenujący, Roman 
Bartkowiak, trzykrotny mistrz świata w pływaniu 
długodystansowym rzeką. Pokonał on 120 - kilometrowy 
odcinek Warty z Konina do Śremu. To dopiero wyczyn. 
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Roman Bartkowiak - mistrz świata w pływaniu długodystansowym 

rzeką. Foto: Krzysztof Tęcza 

Po wejściu na statek od razu, tak mimo woli, 
zerknęliśmy za burtę. Woda w Warcie jest co prawda o wiele 
czystsza niż kiedyś, jednak do prawdziwej czystości trochę jej 
brakuje. Nie przeszkadza to jednak  by pływały w niej ryby, a 
w nadbrzeżnych zaroślach przesiadywały różne gatunki 
ptaków. Udało nam się zrobid wiele ciekawych zdjęd. 
Mieliśmy też, a właściwie ja miałem "ładną" przygodę. Gdy 
sąsiad krzyknął: Krzychu rób szybko zdjęcie! Żuraw właśnie 
złowił rybę; wychyliłem się szybciutko by to uwiecznid, ale w 
tym momencie zaczepiłem o kubek stojący na stole, 
przewracając go. Akurat nalano do niego ciepłą kawę. No i 
cała zawartośd kubka rozlała się po stole, a później poleciała 
niżej, prosto do otwartego plecaka leżącego pod nim. 
Zaczęliśmy szybko wyjmowad i wycierad co się dało. Jednak o 
ciekawym zdjęciu trzeba było zapomnied. Ptak już dawno 
odfrunął. A właścicielka plecaka, gdy nazajutrz ją zobaczyliśmy 
stwierdziła, że jej sweterek jakoś ładnie pachnie, jakby świeżą 
kawą. Tymczasem dopłynęliśmy do Kotowa, gdzie czekał już 
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na nas wiceburmistrz pan Bartosz Żeleżny. Na polanie 
przygotowano dla nas spore ognisko i poczęstunek. Wszyscy 
byli w tak dobrych nastrojach, że wkrótce od ogniska zaczęły 
dochodzid śpiewy. Muszę powiedzied, że byliśmy oczarowani 
tym miejscem nie tylko za zgotowane nam przyjęcie ale ze  

 

 
Śpiewy przy ognisku. Foto: Krzysztof Tęcza 

względu na rosnące tu potężne dęby. Jeden z nich 
próbowaliśmy zmierzyd, więc objęliśmy go ramionami. By to 
uczynid potrzeba było aż siedmiu osób. Jedyny mankament 
tego miejsca to brak dębu o imieniu Czech. Były za to Rus, 
Bartek i Lech. Na koniec przybyli „chłopcy” z karabinkami na 
kolorowe kulki i pozwolili niektórym z nas się pobawid. Jednak 
wkrótce zapanowały ciemności i trzeba było wracad na 
stateczek by dopłynąd na powrót do Śremu. Tym razem 
podróż trwała o wiele krócej. Okazuje się, iż statek płynąc z 
prądem rozwinął tak zawrotną szybkości, że wiatr jaki powstał 
od tego łopotał nie tylko banderą ale także nieźle nas 
schłodził. Niektórzy nie dając się zimnu wciąż śpiewali. Trzeba 
przyznad - szło im coraz lepiej.  Jednak po dotarciu do 
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Jaszkowa nikt już nie myślał o niczym innym jak tylko by 
położyd się i nabrad sił na kolejny dzieo. 

Aby wzbudzid  w czytelnikach chęd poznania miejsca 
naszego zakwaterowania powiem, że z samego rana, gdy 
większośd gości jeszcze spała, udałem się na spacer nad 
Wartę. Tego dnia panowała wyjątkowo gęsta mgła, która 
pojawia się tutaj każdego ranka. Słychad było każdy dźwięk, 
każde chrumknięcie świnek z zagrody. Woda ładnie szemrała. 
Gdy doszedłem do brzegu nagle we mgle zamajaczył jakiś 
maszt. Zaciekawiony podszedłem jeszcze bliżej. Po chwili 
pojawiła się sylwetka statku zacumowanego przy brzegu. Co 
prawda nie było ani załogi ani majtka wypatrującego 
horyzontu z bocianiego gniazda, ale sam widok, 
pojawiającego się i ginącego we mgle statku był niesamowity. 
Gdyby nie to, że zaczęli pojawiad się kolejni ciekawscy, 
pewnie stałbym tam jeszcze długo wypatrując co jeszcze kryje 
się we mgle. Kolejna niespodzianka to pojawiające się 
podczas śniadania kot i pies. Z tym, że o ile pies, a właściwie 
suczka  była łaskawa przyjąd poczęstunek to kot nie. Jego 
celem były pieszczoty. Widocznie brakowało mu ich. Zatem 
chętnie dawał się głaskad a gdy ktoś był zbyt mało domyślny 
sam ocierał się o niego. 

W dniu dzisiejszym, czyli w sobotę zaczęliśmy 
wycieczkę od wizyty u Jerzego Maokowskiego w Brodnicy 
Śremskiej. Pałac, w którym zostaliśmy przyjęci wybudowała 
prababka gospodarza Antonina Chłapowska, wnuczka gen. 
Dezyderego Chłapowskiego oraz Wacław Maokowski. Wielu 
członków tej rodziny pochowanych jest przy pobliskim 
kościele, przy którym znajduje się także grób Józefa 
Wybickiego, twórcy naszego Hymnu Narodowego. Niestety 
zwłoki generała przeniesiono do Poznania, uważając, że taki 
człowiek powinien spoczywad w bardziej eksponowanym 
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miejscu. Nasz gospodarz opowiedział nam swoje losy. 
Przybliżył nam to co robił po opuszczeniu kraju, gdy został 
pozbawiony rodowego majątku. Wspomniał o swojej miłości, 
którą poznał w Kamerunie. Opowiedział także jak z powrotem 
stał się właścicielem pałacu, który musiał wykupid od 
paostwa. Dla wielu z nas jest to zupełnie niezrozumiałe, ale 
niestety tak to już jest. Zamiast chwalid się takimi 
obywatelami i popierad ich poczynania, z reguły skierowane 
naprzeciw potrzebą innych, traktujemy ich jak zło konieczne. 
A przecież to ich rodziny tworzyły historię tych ziem, 
niejednokrotnie przypłacając walkę o polskośd swoim życiem. 
Zresztą Wielkopolska słynie z takich rodów. Na dzieo 
dzisiejszy w pałacu organizowane są różne kursy medyczne, 
dzięki czemu wielu ludzi korzysta z darmowych badao i porad. 

 
Józef Partyka sprawdza zacier na spirytus. Foto: Krzysztof Tęcza 

Kolejna miejscowośd jaką mieliśmy odwiedzid jest 
nieduża. Jednak życzliwośd ludzi tam zamieszkałych jest 
przeogromna. Na początku poznaliśmy historię pozyskiwania 
eksponatów jakie zgromadzono na terenie założonej w 1918 
roku gorzelni Turew. Jest to zakład produkujący spirytus 
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będący półproduktem do dalszego przerobu. Nie ma więc 
tutaj żadnych butelek czy innych mniejszych opakowao. Są 
tylko wielkie cysterny, poplombowane tak by nic z nich nie 
wypłynęło, i to właśnie z nich zabierany jest co jakiś czas 
wytworzony spirytus. Kierownik gorzelni, pan Grzegorz 
Konieczny, oprowadził nas tłumacząc cały proces 
produkcyjny. Myślę, że po takim szkoleniu każdy  potrafiłby w 
domu sam wyprodukowad niezły spirytus. Produkcja takiego 
specjału wydawałaby się   poważną sprawą. Jednak gdy 
oglądaliśmy gorzelnię nie obyło się bez śmiechów. Pozwolono 
bowiem nam powąchad jak pachnie zacier. Otworzono włazy 
od kadzi i każdy mógł tam zajrzed. Przeważnie kooczyło się to 
tak, że pierwsze powąchanie niczego nie wnosiło, drugie 
także, więc z uśpioną  czujnością wkładaliśmy głowę do 
zbiornika. Jednak tym razem  po zaciągnięciu się mało nam 
oczy nie wychodziły z orbit. Ostry zapach jaki był naszym 
doznaniem niemal nie rozsadzał nam głów. Ledwo można 
było złapad oddech. Wtedy właśnie wszyscy widząc minę 
wąchającego mieli niezły ubaw. Ten jednak panicznie łapał 
oddech i, gdy już był w stanie, myślał jak można pid takie 
świostwo. Jednak gdy ugoszczono nas wspaniałymi wyrobami 
z miejscowej masarni pana Zbigniewa Domagały oraz 
poczęstowano nalewkami własnej roboty, nie było takiego, 
który nie pochwaliłby kunsztu obu panów. Widad było, że 
nalewki robili  fachowcy. Smak był wyśmienity. Do tego na 
podkładzie schabu w kaszy. Nic w tym dziwnego, że gdy 
przychodzą święta pół Poznania chciałoby zaopatrzyd się w 
specjały z masarni pana Zbigniewa. Właściwie więcej dobrego 
o tym miejscu i tych ludziach nie wypada pisad, muszę jednak 
dodad jedną bardzo istotną informację. Otóż to właśnie w tej 
gorzelni produkowano spirytus do wyrobu wódki wyborowej 
Exquisite, rozlewanej do pięknych butelek, których kształt 
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zaprojektował Frank Gehry,  znany na całym świecie mistrz 
wzornictwa. Wyrafinowany smak tego niepowtarzalnego 
trunku doceniono serwując go na Galach Oskarów i 
Europejskich Nagród Filmowych. 

 
Paweł Anders opowiada o Lilipuciej Kolejce Parkowej w 

miejscowości Cichowo. Foto: Krzysztof Tęcza 

Po takim przyjęciu bardzo na miejscu był spacer po 
parku przy pałacu gen. Dezyderego Chłapowskiego. Na 
początku musieliśmy tylko uważad na uczestników 
odbywających się tutaj biegów ulicznych. Miło było popatrzed 
jak młodzież rywalizuje ze sobą. Jadąc dalej natknęliśmy się na 
pola przedzielone całymi szpalerami drzew. Okazało się, iż są 
to tak zwane zadrzewienia śródpolne zastosowane przez 
Dezyderego Chłapowskiego, który tworzył w tamtych czasach 
podstawy inżynierii krajobrazu.  

Spora niespodzianka czekała na nas w  miejscowości 
Cichowo, gdzie jeszcze do niedawna jeździła Lilipucia Kolejka 
Parkowa o rozstawie osi 241 mm. Korzystający z niej musieli 
siadad na wagoniki okrakiem, gdyż zarówno wagoniki jak i 
lokomotywa  wykonane były w skali 1 do 6. Niestety obecnie 
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cały tabor wywieziono na nowe miejsce. Pozostały jeszcze 
szyny i rozjazdy. Głównym jednak naszym celem był Skansen 
Filmowy Soplicowo, prowadzony przez Marka Pinkowskiego, 
który wykorzystał elementy obiektów zbudowanych na 
potrzeby kręcenia przez Andrzeja Wajdę filmu "Pan Tadeusz". 

 
Właściciel Skansenu Filmowego "Soplicowo", Marek Pinkowski, 

szykuje do lotu sokoła. Foto: Krzysztof Tęcza 

Ponieważ pan Marek prowadzi  "Akademię zwierząt 
filmowych", zdradził nam kilka tajników swojej pracy. 
Dowiedzieliśmy się jak  kręcono sceny z udziałem 
tresowanych przez niego zwierząt. W Soplicowie większośd 
zwierząt żyje na wolności, spacerując pomiędzy 
odwiedzającymi to miejsce turystami. Dlatego początkowe 
nasze zdziwienie, ustępowało gdy pojawiały się one przy nas. 
Pierwszy zjawił się koo, przepychając się przez tłum słuchaczy 
w stronę osoby trzymającej w ręku jabłko. Później już nic nas 
nie mogło zaskoczyd, no może z wyjątkiem wszechobecnej 
kozy, która wkroczyła do karczmy, gdzie spożywaliśmy obiad, 
by popatrzed co mamy na talerzach. Była jednak, jak się 
okazało, na tyle dobrze wychowana, że nie żebrała. 
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Wystarczyło jej tylko skubanie kwiatów i gałęzi krzewów 
ustawionych na parapetach okien.  Gdy nasza wizyta 
dobiegała kooca gospodarz przyniósł pięknego sokoła, by po 
sesji zdjęciowej, puścid go do lotu. Większośd z nas 
zastanawiała się oczywiście czy ptak wróci ale pan Marek 
uśmiechając się rzucił przelatującemu sokołowi kawałek 
świeżego gołębia i ten łapiąc zdobycz w locie sfrunął by ją 
skonsumowad. Nie było zatem problemu z podjęciem go na 
powrót na uwięź. 

Pozostała częśd dnia została przeznaczona na 
zwiedzanie obiektów sakralnych. Ponieważ było ich wiele 
wspomnę tylko krótko o tym co najbardziej nam utkwiło w 
pamięci. Pierwszą świątynią był kościół farny w Gostyniu. 
Największe wrażenie wywarła na nas boczna kaplica św. Anny 
z przepięknym ołtarzem. Niektórzy z nas postanowili nieco 
wysilid swój umysł i odczytali podzielony na części  tekst 
modlitwy umieszczony na sklepieniu w formie wijącego się 
węża. Odszyfrowana przez nas modlitwa brzmi następująco: 
„Święta Anno, Matko Bogurodzicy, Patronko kaplicy, 
osobliwsza Patronko Nasza. Prosimy Cię Pokornie ażebyś nas 
do sług twoich zaliczyła. I ratuj nas w wszystkich potrzebach 
naszych dusz i ciała każdego czasu a mianowicie w strasznej 
chwili gdy z tego świata schodzid będziemy. Amen.” Wydaje 
się, że każdy, prędzej czy później, będzie jej potrzebował. 
 Następnym naszym celem była Święta Góra - Gostyo. 
Akurat trafiliśmy na próbę jednego z zespołów mających 
występowad tutaj podczas VI Festiwalu Muzyki Oratoryjnej. 
Faktycznie warto pofatygowad się na występy. Już ta mała 
próbka wystarczyła nam by poczud się lepiej. Do tego widok 
czerwonego szpaleru kwitnącej właśnie szałwii na alejce 
prowadzącej do klasztoru oraz klucze gęsi unoszących się nad 
potężną kopułą świątyni. Wszystko to wprawiło nas w dobrą 
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atmosferę, tak że spokojnie udaliśmy się do wirydarza by 
odpocząd w niezmąconej niczym ciszy. Na koniec dotarliśmy 
do Dolska gdzie po obejrzeniu kościoła i wysłuchaniu ciekawej 
historii miejscowości zostaliśmy zaproszeni przez proboszcza 
na plebanię, w której odkryto wiele ciekawych fresków z 
czasów gdy przebywał tu biskup Czartoryski. Dzisiaj Dolsk 
znany jest jako miasto kóz i róż, o czym świadczy pomnik kozy 
z różą w zębach, postawiony na centralnym placu. 

 
Symbol Dolska - koza z różą. Foto: Krzysztof Tęcza 

Wieczorem, po kolacji, spotkaliśmy się ponownie by 
podyskutowad na temat rynku wydawniczego, który w 
ostatnim czasie zmienił się nie do poznania. Niestety zmieniła 
się także strona pisząca. Przybyło wielu autorów, z których 
spora częśd nie ma najmniejszego pojęcia o tym o czym pisze. 
Dlatego ich publikacje są bardzo nierzetelne. Mało tego 
wprowadzają spore zamieszanie i wypaczają poprawne 
zachowania turystów. Ale jak to w życiu bywa, właśnie tacy 
autorzy są wydawani. Mało tego, często wydawnictwa szukają 
takich właśnie autorów. Dla nas jest to nie tylko 
niezrozumiałe ale także nie do przyjęcia. Bo przecież dobry 
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przewodnik ma spełniad rolę kreowania pewnego stylu 
zachowania będącego właściwym. Przewodnik ma byd 
rzetelny. Nie może wprowadzad zakłamao czy wręcz 
fałszowad historię. Kolejną ważną sprawą jest 
wykorzystywanie nowych form przekazu, jakie powstały dzięki 
rozwojowi urządzeo temu służących. Najważniejsze jednak w 
tym wszystkim jest to, że mamy jeszcze zupełnie sporą grupę 
prawdziwych krajoznawców, którzy chcą i starają się dzielid 
swoją wiedzą. Chcą to czynid w sposób przemyślany i rzetelny. 
Niestety przekłada się to na to iż cena takich przewodników 
jest nieco wyższa, ze względu na większe koszty nakładu pracy 
jaki trzeba wnieśd. I dlatego nieraz uznane wydawnictwa 
wycofują się z takich pozycji, aby nie wpaśd w pułapkę 
finansową. Obecnie, z której strony by nie patrzed, rynek 
wydawniczy przeżywa same kłopoty. Musimy zatem walczyd 
nie tylko o to by wydawnictwa przetrwały ale także o 
naprawę tego rynku. O powrót do podstawowych standardów 
dotyczących rzetelności, solidności i eliminowania wszelkich 
zakłamao.  
Właśnie takim celom służy Przegląd Książki Krajoznawczej i 
Turystycznej jaki odbędzie się już po raz dwudziesty podczas 
TOUR SALONU w Poznaniu.  Dlatego dalsza częśd dyskusji 
dotyczyła tego właśnie tematu. Tak naprawdę dyskusja jaka 
rozgorzała mogłaby się toczyd do białego rana a i tak nie 
powiedziane by było wszystko. Dlatego zdecydowaliśmy o jej 
zakooczeniu. 

W niedzielę 02 października wyruszyliśmy po raz 
ostatni na trasę. Najpierw jednak udało nam się zwiedzid 
stadninę. Okazało się, że przeciętny człowiek niewiele wie o 
opiece nad koomi. Bo to jak je karmid, czy dawad im 
witaminy, różne odżywki, suplementy itd., pewnie jest dla nas 
jasne. W koocu mamy tu do czynienia z prawie dwustoma 
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koomi sportowymi. Ale na przykład to, że konie te są 
poddawane rehabilitacji leczniczej to już nie bardzo nam się 
mieści w głowie. A pokazano nam urządzenia do masażu koni, 
do naświetlania, czy wreszcie bieżnię na której dwiczą sobie 
one bez wychodzenia na dwór.  Najważniejszą jednak dla nas 
informacją była ta, że konie te po zakooczeniu kariery 
sportowej są przekazywane pasjonatom, którzy są w stanie 
zapewnid im spokojne dożycie swoich dni aż do naturalnego 
zejścia.  

 
Zaniemyśl, wójt Krzysztof Urbas oprowadza nas po wyspie 

Edwarda. Foto: Krzysztof Tęcza 

Napatrzywszy się na piękne koniki wyruszyliśmy do 
Zaniemyśla, gdzie czekał na nas wójt Krzysztof Urbas. Ściągnął 
on do pracy promowego byśmy mogli przedostad się na 
wyspę Edwarda.  Co prawda była lekka mgła, ale prom 
porusza się wzdłuż stalowej liny, więc nie było obawy, ze nas 
zniesie. Wyspa, którą akurat przejęła gmina, jest wspaniała. 
Nie dośd, że rośnie tu wiele olbrzymich dębów, to jeszcze 
znajduje się tu drewniany budynek, w którym zakooczył życie 
Edward Raczyoski. Wewnątrz zachowało się sporo 
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wyposażenia i portretów rodzinnych. Teraz trzeba tylko 
wyremontowad istniejące obiekty i wkrótce będziemy tu 
przyjeżdżad na wypoczynek. Przynajmniej tak zapewnia wójt. 
A wszystko wskazuje, że dotrzyma on obietnic. 

 
Pielgrzymi w parku przy dworze w Koszutach. Foto: Krzysztof Tęcza 

W drodze do Poznania zajrzeliśmy jeszcze do Środy 
Wielkopolskiej by zobaczyd wspaniałą Kolegiatę NMP 
Wniebowziętej, w której przez ponad 300 lat odbywały się 
sejmiki dla szlachty województw  kaliskiego i poznaoskiego. 
Ostatnim obiektem, do którego dotarliśmy, było Muzeum 
Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach". Budynek znajduje się na 
terenie niewielkiego parku krajobrazowego. Można zatem, 
będąc tutaj samemu, pospacerowad. Jednak dla nas 
najciekawsze było zgromadzone w nim  wyposażenie, czyli 
kredensy, szafy, stoły, biurka, obrazy oraz wiele rzeczy 
codziennego użytku. Wydaje mi się, że zawsze takie zbiory są 
oglądane z niekłamanym podziwem, należnym ich twórcą. 
Dzisiaj niestety już takich mebli się nie robi.  

Dobry nastrój w jaki popadliśmy wzmocnił się jeszcze 
podczas smacznego obiadu i naprawdę żal było rozstawad się. 
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Ale cóż, zrealizowaliśmy założony plan. Myślę jednak, że nikt z 
nas nie będzie czekał na kolejną wizytę w Wielkopolsce dwa 
lata do następnego Forum. Na pewno każdy prędzej czy 
później sam wyruszy tutaj by ponownie zobaczyd coś 
ciekawego. Zatem do zobaczenia w Wielkopolsce. 
                                                                                                                                 

Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK w 
Ostrowie Wielkopolskim  

Zmarł Marek Olejniczak    

 
Foto: Maciej Maślioski 

W dniu 5 grudnia 2011 roku zmarł nasz Kolega Marek 
Olejniczak. 
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 Instruktor Krajoznawstwa Polski, przewodnik i pilot 
wycieczek, przodownik turystyki pieszej i kolarskiej, zasłużony 
działacz ostrowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego, członek Wielkopolskiego Klubu 
Publicystów Krajoznawczych, ceniony regionalista i publicysta 
(autor wielu publikacji m. in. „Bedeker ostrowski”, „Powiat 
Ostrowski - przewodnik”, „Gmina Sieroszewice przyroda-
historia zabytki”, „Między Prosną, a Baryczą”, „Strzyżew 1295-
1995”, współautor Kanonu Krajoznawstwa Województwa 
Wielkopolskiego, współredaktor czasopism „Krajoznawstwo i 
Turystyka”, „Na ostrowskim szlaku”, „Na południu 
Wielkopolski”  i wielu innych.  
 Wyróżniony podczas XIV Ogólnopolskiego 
Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej Tour Salon 
2005 w Poznaniu. 
 Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej i 
Złotą Honorową Odznaką PTTK. Opiekun SKKT „WIERCHY”. 
Działacz PTSM. Emerytowany nauczyciel. 
 Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.  
  Pogrzeb odbył się 9 grudnia 2011 r. o godz. 12.00 
na cmentarzu przy ul. Bema w Ostrowie Wlkp.   
 Cześd jego pamięci! 

 
Krzysztof Tęcza 
54. Ogólnopolski Zlot PrzodownikówTP 
  

W piątek 16 września 2011 roku, w Żarach odbył się 54. 
Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK. 
Można by mied obiekcje czy taka nie jubileuszowa impreza 
jest czymś ważnym, czymś wyjątkowym. Ale takie rozterki 
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mogą mied tylko ludzie niezwiązani z turystyką pieszą. 
Natomiast wszyscy uczestnicy tej najważniejszej w roku 
imprezy pieszej takich problemów nie mają. I słusznie, bo jest 
to impreza zorganizowana dla nich, dla nas, ludzi na co dzieo 
organizujących i prowadzących turystów poza miasto, tak by 
mogli oni odpocząd a zarazem poznad coś nowego. By mogli 
spotkad się z innymi pasjonatami i by mogli zabrad ze sobą 
całą rodzinę, łącznie z ulubionym zwierzakiem. A ponieważ 
Przodownicy Turystyki Pieszej swoją pracę wykonują 
społecznie należy im się raz do roku impreza na której będą 
mogli wymienid między sobą wrażenia, opowiedzied co 
nowego wymyślili czy czego dokonali. Tutaj mogą oni się 
odprężyd, zaznad nieco swobody. Mają ten komfort, że tym 
razem to ktoś inny zadba o nich. Oni mają tylko oglądad i 
dobrze się bawid. Nic zatem dziwnego, że na Zlot przybyło 
prawie 140 Przodowników. Świadczy to tylko o tym, iż 
Towarzystwo nie musi, przynajmniej na razie, martwid się o 
brak doświadczonych działaczy. Aby jednak ich nie zabrakło,  
podczas Zlotu organizowane są zawsze egzaminy na 
Przodowników TP oraz na rozszerzenia już posiadanych 
uprawnieo. 

Na otwarcie Zlotu przybył m. in. Burmistrz Miasta Żary 
Pan Wacław Maciuszonek oraz Mer Miasta Longuyon Pan 
Pierre Mehe  (miasto partnerskie Żar). Ponieważ utrwalił się 
zwyczaj iż Zlot otwiera Przewodniczący Komisji Turystyki 
Pieszej ZG PTTK, Kol. Stanisław Łud dopełnił stosownego 
ceremoniału. Prezes PTTK Lech Drożdżyoski przekazał 
wszystkim świeże wiadomości o tym czym żyje ostatnio nasze 
Towarzystwo. Odniósł się do propozycji zmian w statucie oraz 
prosił by zapoznad się z tymi propozycjami.  

Zgodnie z tradycją, na początku uczciliśmy minutą ciszy 
nasze Koleżanki i Kolegów, którzy odeszli już na wieczną 
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wędrówkę po niebiaoskich szlakach. Sporo czasu zajęło 
wyróżnianie osób i firm wspierających działania PTTK. 
Ważnym elementem było wręczenie tytułów honorowych 
nadawanych Przodownikom tylko raz w roku, właśnie z okazji 
Zlotu. Uhonorowano także zasłużonych działaczy oraz 
Koleżankę Weronikę Adamczyk jako tą, która zgłosiła się na 
Zlot jako pierwsza.    

Widad było, że prezes Oddziału PTTK Powiatu Żarskiego 
Jerzy Grzech z dumą patrzy jak odznaczenia przyjmują 
działacze z jego oddziału.  

 

 
Żary - w środku Stanisław Lud, przewodniczący KTP ZG PTTK. Foto: 

Krzysztof Tęcza 

Po takich wzniosłych chwilach można było jedynie 
wysłuchad uczennic Szkoły Muzycznej w Żarach, które 
wykonały kilka utworów na wiolonczelach.  Pewnie patron tej 
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uczelni, Georg Philipp Telemann, mieszkaniec Żar, nie 
powstydziłby się ich wykonania. Ten genialny kompozytor 
pozostawił po sobie ponad 3600 utworów. Nie ma się co 
temu dziwid, gdyż jego niemal całe życie było poświęcone 
muzyce. Była to jego praca jak i prawdziwa pasja. Koleżanka 
Elżbieta Łobacz-Bacal zaproponowała nam nowy sposób 
zwiedzania miasta poprzez miejsca związane z tym wybitnym 
obywatelem Żar. Jeśli chodzi o historie miasta to przedstawił 
ja nam Piotr Partyka nauczyciel historii. Czud było, że zna się 
na rzeczy. Opowiedział nam o przeszłości i teraźniejszości 
obiektów, które możemy tutaj zobaczyd. Zaprezentował  
ciekawostki z okolic Żar, ale te w większości wszyscy 
obejrzymy w dniu jutrzejszym. Zatem nie pozostało nam nic 
innego jak udad się na stołówkę  by w dobrym humorze 
wybrad dyskusyjną grupę tematyczną, w której będziemy brad 
udział. Do wyboru mieliśmy cztery grupy. I zespół do spraw 
szkoleo, egzaminów i regulaminów. II zespól do spraw 
szlaków i znakarzy. III zespół do spraw tematyki historycznej 
w turystyce pieszej. IV zespól do spraw weryfikacji Odznak 
Turystyki Pieszej. Ponieważ sprawy weryfikacyjne są 
niezwykle istotne nie ma co się dziwid, że właśnie na obrady 
tego zespołu przyszła tak duża ilośd osób. Przedstawienie 
dokonane przez Stanisława Łucia było bardzo precyzyjne, 
mimo to było wiele pytao. W swojej pracy weryfikacyjnej 
spotykamy się z takimi niedorzecznościami, że nieraz 
zastanawiamy się jak powinniśmy postąpid. Na pewno 
doświadczenie wyniesione z dyskusji pozwoli nam na 
uniknięcie wielu błędów.  

Dobrze, że organizatorzy pomyśleli o zorganizowaniu 
wspólnej biesiady turystycznej, bo widad było wyraźnie, że po 
obradach wszyscy jakoś spoważnieli. Udaliśmy się zatem do 
Gospodarstwa Agroturystycznego w Bogumiłowie. Miejsce to 
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okazało się tak uroczym, że gdyby można było 
przesiedzielibyśmy tam do białego rana. Zwłaszcza, że cały 
czas przygrywała nam kapela ludowa górali czadeckich. 

 
  

 
Występ kapeli ludowej górali czadeckich. Foto: Krzysztof Tęcza  

 
Początkowo ludzie ci przybywali w okręg Czadecki ze 

względu na zwolnienia podatkowe z terenów Śląska i 
Żywiecczyzny. Jednak gdy na początku XIX wieku nastąpiło 
przeludnienie miejscowości, w których mieszkali częśd z nich 
postanowiła przenieśd się na Bukowinę. Żyli tam spokojnie  
przez prawie półtora wieku, jednak po II wojnie światowej 
zostali postawieni przed koniecznością dokonania wyboru. 
Albo przyjmą obywatelstwo rumuoskie albo wyjadą do Polski. 
Wybrali to drugie i osiedlili się na Dolnym Śląsku. Oczywiście 
nie było to ich marzeniem. Byli pewni, że pojadą na ziemie 
gdzie mieszkali ich przodkowie. Niestety rzeczywistośd była 
okrutna. Jednak jakoś przetrwali i dzisiaj prezentują nam 
swoje tradycje jako zespół pieśni i taoca "Dolina Nowego 
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Sołooca". Swoją siedzibę maja w Złotniku, gdzie założyli 
Stowarzyszenie Górali Czadeckich.  

 
Piękno poukładane. Foto: Krzysztof Tęcza 

Ale dosyd już o tym. Przy zastawionych stołach i 
ludowej muzyce wszyscy bawili się wyśmienicie i gdyby nie 
fakt, że czeka nas jeszcze nowy dzieo, podczas którego 
będziemy poznawali to wszystko czym dzisiaj się chwalono, 
pewnie pozostalibyśmy tutaj dłużej. Trzeba jednak było 
wypocząd. To co zobaczyliśmy nazajutrz pozostawię do 
opisania dla innych, gdyż podzieleni na kilka grup nie 
mogliśmy obejrzed wszystkiego. Będziemy zatem mieli powód 
by powrócid na tą piękną ziemię żarską.  
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Zmarła Jadwiga Witkowska  

 

 
Foto: Maciej Maślioski 

 

 Z ogromnym smutkiem informujemy, że 26 stycznia 

2012 roku zmarła w wieku 80 lat śp. Jadwiga Witkowska, 
„nasza Jadzia”, wspaniała Koleżanka, znakomity krajoznawca, 
popularyzatorka wiedzy o naszym kraju, mądra, pracowita, 
skromna, serdeczna i dobra. 
 Przez wiele lat kierowała Regionalną Pracownią 
Krajoznawczą w Olsztynie, była Instruktorem Krajoznawstwa 
Polski, zasłużonym działaczem Oddziału Warmiosko-
Mazurskiego PTTK Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego. Uczestniczyła w wielu 
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przedsięwzięciach krajoznawczych i turystycznych naszego 
Towarzystwa. 
 
Jadziu! Pozostaniesz na zawsze w naszych sercach. 
 
Komisja Krajoznawcza ZG PTTK w Warszawie, kierownicy 
regionalnych pracowni krajoznawczych PTTK.  
 
 Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się Mszą 
Świętą żałobną 30 stycznia 2012 r. o godz. 13:00, w bazylice 
katedralnej pw. św. Jakuba przy ul. Stanisława Staszica w 
Olsztynie. Urna z prochami została złożona na cmentarzu 
komunalnym przy ul. Poprzecznej. 

 
 

Krzysztof Tęcza 
Jubileusz Oddziału PTTK "Sudety 
Zachodnie" w Jeleniej Górze 
  

Szanowne Koleżanki i Koledzy, działacze naszego 
Oddziału oraz czytelnicy i nasi turyści. Ponieważ w roku 
obecnym minie równo 65 lat jak powstał nasz Oddział, 
obecnie PTTK ale na początku PTT, Komisja Krajoznawcza 
czuje się w obowiązku nieco przybliżyd jego dzieje  Wam 
wszystkim. Nie chciałbym aby tak ważne wydarzenie minęło 
bez echa. Dzięki bowiem istnieniu takiej organizacji życie 
turystyczne w naszym regionie stało się bardzo bogate, 
zarówno w treści jak i wydarzenia. Nie wyobrażamy sobie 
dzisiaj turystyki jeleniogórskiej baz naszego Oddziału. A co za 
tym idzie bez działaczy, którzy społecznie organizują różne 
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imprezy turystyczne i krajoznawcze. Bo to właśnie dzięki ich 
pracy i poświeceniu zawdzięczamy dobrą opinię jaką cieszy się 
nasz Oddział PTTK.  

Dlatego właśnie, w imieniu Komisji Krajoznawczej 
oraz Zarządu Oddziału "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze, 
pozwalam sobie złożyd wszystkim działaczom serdeczne 
życzenia, dużo zdrowia, wytrwałości w Waszych działaniach. 
Byście jeszcze przez wiele lat cieszyli się ze swoich osiągnięd. 
I byście wciąż mogli realizowad swoje pomysły, z pożytkiem 
dla nas wszystkich: działaczy i turystów. 

 

 
Foto: Krzysztof Tęcza 

 
Zapraszam zatem do zapoznania się z wiadomościami 

jakie zebrałem korzystając przede wszystkim z materiałów 
archiwalnych opracowanych przez Andrzeja Mateusiaka w 
jego publikacji z okazji 50 - lecia Oddziału oraz z informacji 
zawartych  w opracowaniu "Turystyka polska w Sudetach" 
napisanemu pod redakcją Juliana Janczaka. Oczywiście 
wykorzystałem wiadomości zawarte w naszych biuletynach 
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oddziałowych. Korzystałem także z dostępnych mi 
archiwaliów czy materiałów będących w moim posiadaniu, a 
także starałem się uruchomid swoją pamięd by przypomnied 
sobie to co działo się w czasach kiedy sam brałem czynny 
udział w życiu naszego Oddziału. Jeśli była taka możliwośd 
przewertowałem materiały poszczególnych komisji ZG PTTK w 
poszukiwaniu nazwisk naszych działaczy. Na koocu wszystkie 
zebrane przeze mnie materiały skonsultowałem z Andrzejem 
Mateusiakiem , który dokonał stosownej korekty. Serdecznie 
zapraszam do lektury.  
---------------------------------------------------------------------------------- 

  
Jest rok 1945, na ziemie nazywane wtedy zachodnimi 

lub odzyskanymi,  zaczynają przybywad nowi jej mieszkaocy. 
Są to ludzie, którzy utraciwszy dorobek całego swojego 
dotychczasowego życia, mają nadzieję na spokojny swój 
dalszy byt na tym świecie. Świecie ogarniętym przez ostatnie 
lata najstraszniejszym w historii konfliktem, jaki miał miejsce 
w dotychczasowym istnieniu ziemi. Pozostawiwszy swoje 
majątki na terenach wschodnich, ludzie ci przybywali tutaj 
praktycznie bez niczego. Co prawda niektórzy z nich, bo 
przecież nie wszyscy, otrzymali później jakąś małą 
rekompensatę za to co utracili. Ale przecież nic, absolutnie 
nic, nie mogło zastąpid im poukładanego życia, sąsiadów, 
których znali od zawsze, no i tamtych klimatów. Bo przecież 
znajomy widok, te domy, wzgórza, pola, ale i zwłaszcza dla 
mieszkaoców terenów wiejskich, kapliczki stojące na 
rozstajach dróg, widok wijących się rzek, bogate w zwierzynę 
lasy, były czymś o czym trudno zapomnied. To przecież ich 
krajobraz rodzinny. Tam się wychowali i przywykli do niego. A 
tu nagle wszystko się zmieniło. Nie dośd, że nowe otoczenie, 
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dla większości z nich, jest zupełnie inne, to styl życia w ogóle 
nie pasuje do tego jaki wiedli do tej pory. Jednak nie poddają 
się oni. Najważniejsze dla nich, w tamtych latach, było to, że 
skooczyła się wojna. Skooczyło się drżenie o życie swoje i 
swoich najbliższych. Zaczynał się okres względnego spokoju i 
powolnej stabilizacji. Ludzie ci byli wręcz spragnieni tego 
spokoju. Chcieli wreszcie żyd bezpiecznie, nie martwiąc się czy 
przeżyją kolejny dzieo. Chcieli by ich dzieci chodziły do szkoły, 
by się uczyły i by ułożyły sobie swoje dorosłe życie. Dzisiejsze 
pokolenie może nie do kooca pojmie, że takie pragnienia 
mogły zaspokoid wtedy żyjących. Ale tak było. Powoli tworzyły 
się struktury paostwa polskiego. Co prawda jeszcze przez kilka 
lat grasowały po okolicy różne bandy uzbrojonych osobników, 
czy niedobitki żołnierz niemieckich, niechcące pogodzid się z 
kapitulacją Niemiec. Jednak wkrótce poradzono sobie z nimi i 
można było zapomnied o tym. Jeśli, oczywiście, można o 
czymś takim zapomnied. Przybyli tu nowi mieszkaocy 
zasiedlali mieszkania i domy jakie przetrwały okres wojenny. 
Mając już dach nad głową musieli myśled jak zarobid na chleb. 
Jak przetrwad i co w ogóle robid w swoim dalszym życiu. 
Najważniejszym jednak w tamtych czasach zadaniem była 
likwidacja gruzowisk i odbudowanie zniszczonych fabryk czy  
domów. Przywrócenie komunikacji publicznej, naprawienie 
uszkodzonych urządzeo będących niezbędnymi dla 
funkcjonowania miasta. Wszyscy, przez długi czas, 
przychodzili codziennie rano w wyznaczone miejsca by 
odgruzowywad ulice, a następnie, gdy już to uczynili, zaczynali 
podejmowad pracę w kolejno uruchamianych zakładach. Po 
jakimś czasie, gdy wszystko działało już normalnie, gdy życie 
stawało się poukładane, gdy po minięciu obaw związanych z 
niepewnością czy to już na pewno koniec wojny,  zaczęli 
przychodzid na świat nowi obywatele. Rodzili się oni już na 
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tym nowym dla ich rodziców miejscu. Dla nich ziemia ta stała 
się ziemią rodzinną. Urodzili się tutaj, w czasach pokoju, i tutaj 
przyszło im żyd, uczyd się i pracowad. Tak to wtedy wyglądało.  

Jednak byli ludzie, dla których takie życie jak je 
opisałem powyżej, nie dawało pełnej satysfakcji. Mieli oni 
jeszcze inne potrzeby. Chcieli poznawad te nowe tereny. 
Poznawad ich tajemnice i zgłębiad historię obiektów tutaj 
zastanych. Nie było to wcale takie łatwe jak by się nam dzisiaj  
wydawało. Raz, że nie było wówczas praktycznie żadnej 
literatury w języku polskim dotyczącej tych ziem. Dwa że, ze 
względów politycznych, nie można było upubliczniad 
niektórych faktów. I po trzecie, że były to tereny nadgraniczne 
i nie można ot tak sobie było np. pójśd w góry. W góry tak 
piękne, że nie sposób było im się oprzed. Góry tak tajemnicze, 
że ciekawośd zgłębienia tych tajemnic, nie pozwalała 
racjonalnie myśled. Trzeba było pokonywad wtedy wiele 
przeciwności i utrudnieo by cokolwiek się dowiedzied, a i gdy 
udało się już wyruszyd w góry, nie można było byd pewnym 
czy bezpiecznie z nich wrócimy. Jednak utrudnienia panujące 
w tamtych czasach nie mogły powstrzymad ludzi żyjących dla 
krajoznawstwa. Poznawanie i później dzielenie się swoją 
wiedzą z innymi było dla nich sensem życia i to właśnie im 
zawdzięczamy to, że dzisiaj tyle wiemy o naszej  najbliższej 
okolicy i że możemy podążad oznakowanymi ścieżkami na 
poznawanie piękna jakie tutaj nie przemija. 

Tereny nasze zawsze były obiektem zainteresowao. 
Już w roku 1880 Teodor Donat, pracownik zakładów lniarskich 
w Mysłakowicach, założył  Towarzystwo Karkonoskie (RGV), 
mające na celu poznawanie gór ale także umożliwianie tego 
poznawania innym. Budowali oni nowe schroniska, wytyczali 
nowe szlaki turystyczne, ba nawet obecne Muzeum 
Karkonoskie to ich dzieło. Z koocem wojny ludzie ci musieli 
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opuścid swoje ukochane ziemie i wyjechali stąd. Ale dzieło 
jakiego dokonali do tej pory pozostało. I na pewno  martwiło 
ich to, że utracili swój dorobek, jednak mieli nadzieję, że 
znajdą się inni którzy podejmą trud dalszego rozwoju turystyki 
na tych terenach. I nie mylili się. Znaleźli się tacy ludzie. 
Okazało się bowiem, że wśród przybyłych tutaj w okresie 
powojennym osadników, znaleźli się właśnie tacy, dla których 
turystyka była nie tylko sposobem na życie ale była dla nich 
prawdziwą pasją. 

 

 
Widok na Karkonosze ze Szklarskiej Poręby. Foto: Krzysztof Tęcza 

Może właśnie dlatego we wrześniu 1945 roku w 
Matejkowicach (Przesiece) zawiązano pierwszą w Sudetach 
organizację, mającą na celu propagowanie i organizację 
turystyki. Powstało wówczas Dolnośląskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze (dalej DTTK). Na jego siedzibę 
wybrano jednak Jelenią Górę. Niestety nie pozwolono zbyt 
długo działad nowej organizacji samodzielnie. Już w 
listopadzie w uchwale Zarządu Głównego DTTK zalecono 
połączenie się organizacji z PTT. Dlatego w dniu 15 grudnia 
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1945 roku na zebraniu Polskiego Towarzystwa Tatrzaoskiego, 
jakie odbyło się w Krakowie, podjęto uchwałę o wchłonięciu 
DTTK.  Oficjalnie fakt ten miał miejsce dnia 28 sierpnia 1946 
roku, podczas zwołanego nadzwyczajnego walnego zebrania 
członków Dolnośląskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego w Jeleniej Górze. Chociaż  oficjalnie mówi się 
o połączeniu, to dokumenty nie pozostawiają złudzeo. Było to 
typowe wchłonięcie mniejszego, ale już wybijającego się 
"konkurenta". Wystarczy bowiem sprawdzid listę obecności 
tego nadzwyczajnego zebrania ze składem zarządu DTTK, by 
zobaczyd iż prezes DTTK Tadeusz Szol i wiceprezes Franciszek 
Załuski, byli przedstawiani nie jako członkowie DTTK tylko 
jako wiceprezes ZG PTT (pierwszy) i członek  ZG PTT (drugi). 
Nie ma się zatem co dziwid iż głosowanie było jednomyślne. 
Pewnie musimy także wziąd poprawkę na presję odgórną jaką 
w tamtych czasach wywierano na eliminowanie małych 
organizacji (wtedy 160 członków) i tworzenie jednej 
centralnej. Efektem tamtego spotkania było utworzenie 
Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Tatrzaoskiego w Jeleniej Górze. Prezesem honorowym został 
Wojciech Tabaka (starosta jeleniogórski) a wiceprezesami   
Tadeusz Szol i Franciszek Załuski (urzędujący). W dniu 30 
października wyjechał on z Jeleniej Góry i został zastąpiony 
przez Juliusza Haitlingera. DO-PTT przyjęło na członków 
honorowych  Stanisława Piaskowskiego (wojewodę 
wrocławskiego), Wojciecha Tabakę (starostę jeleniogórskiego) 
i Tadeusza Szola.  

Ponieważ  koniec prężnie rozwijającej się organizacji 
turystycznej dał początek naszemu Oddziałowi nie będę  
dłużej wywodził się o tamtym zebraniu. Podam tylko 
pozostały skład wybranego wówczas zarządu. Byli to: Jan 
Wywiół, Juliusz Haitlinger, Wiktor Piotrowski, Halina 
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Litwinowa, Aleksander Truch, Konstanty Tomankiewicz, 
Janusz Ciążkowski, Stanisław Mycielski, Konstanty Męglicki, 
Stefan  Sobieraj, Stanisław Kaszycki, Wiktor Cywioski, Andrzej 
Lewartowski, Józef Sołtan, Adam Ligas. 

Ponieważ turystyka w tamtych czasach dopiero 
raczkowała Oddział nasz, a właściwie jego działacze 
angażowali się bardzo w sprawy unormowania ruchu 
turystycznego w górach. Bo z jednej strony teren ten był 
bardzo atrakcyjny pod względem turystycznym ale z drugiej 
był to teren nadgraniczny. Zdarzały się jeszcze wtedy próby 
nielegalnego przekraczania granicy i dlatego żołnierze niezbyt 
miłym okiem patrzyli na turystów indywidualnych. Rozwijała 
się za to turystyka grupowa. Wyglądało to tak, że osobie 
prowadzącej wycieczkę odbierano dowód a wydawano 
specjalną przepustkę uprawniająca do poruszania się po 
określonym terenie wraz z towarzyszącą grupą.  Ze względu 
na szybko następujący proces szabrowania pozostawionych 
bez opieki obiektów turystycznych zachodziła pilna potrzeba 
przejmowania ich i uruchamiania, tak by ponownie były one 
wykorzystywane dla potrzeb ruchu turystycznego. Na 
podkreślenie zasługuje tutaj fakt iż już wtedy Oddział był 
właścicielem zamku Kynasty (Chojnik). Ważnym tematem była 
sprawa zorganizowania komunikacji. Chodzi oczywiście o 
komunikację pod kontem wykorzystania turystycznego. Na 
wycieczki w tamtym okresie jeździło się odkrytymi 
ciężarówkami, na których ustawiano parkowe ławki.  

Ponieważ władze Oddziału postanowiły ograniczyd 
swój zasięg działania do powiatów: Jelenia Góra, Kamienna 
Góra, Lubao i Lwówek Śląski, zostały przejęte tylko 5 z 12 
zaproponowanych schronisk. Były to: Na Śnieżce, Pod Śnieżką, 
Na Szrenicy, Pod Szrenicą i Nad Wieocem (Na Stogu Izerskim). 
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Oczywiście cały czas w posiadaniu Oddziału był Dom Turysty 
w Jeleniej Górze. 

Ważną sprawą była koniecznośd utworzenia 
Górskiego Pogotowia Ratunkowego i zdobycie pieniędzy 
potrzebnych do jego funkcjonowania. Dlatego już w 1946 
roku wystąpiono z odpowiednią inicjatywą. Nie mniej ważna 
była sprawa szkolenia kadry mogącej bezpiecznie prowadzid 
turystów po górach. Dlatego, także w 1946 roku, podjęto 
decyzję o rozpoczęciu pierwszego kursu przewodników. Jego 
termin ustalono na  styczeo roku następnego. Ukooczyło go 
około 30 osób. Ponieważ zmieniły się realia, jeśli chodzi o 
oznakowanie szlaków, postanowiono przyjąd zasady 
obowiązujące w PTT i zaczęto prace znakarskie. Początkowo 
przeprowadzono znakowanie zimowe. Ustalono także 
jednolite szyldy na obiektach PTT. Już niebawem, bo w 
październiku zapadła decyzja wytyczenia głównego szlaku 
sudeckiego od Paczkowa do Czerniawy Zdroju. Oznaczono go 
kolorem czerwonym a nasz Oddział otrzymał zadanie 
wyznaczenia go od Przełęczy Kowarskiej do Czerniawy Zdroju, 
czyli na odcinku 65 kilometrów. Oprócz tego wytyczono szlak 
koloru niebieskiego jako uzupełnienie czerwonego, który nie 
objął wszystkich atrakcyjnych obiektów znajdujących się na 
naszym terenie.  

Jeszcze w 1946 roku zorganizowano w Karpaczu 
Międzynarodowe Zawody Narciarskie, a w sierpniu 1947 roku 
"Wielkie Święto Gór - Dni Karkonoszy". Był to cykl imprez w 
Jeleniej Górze, Cieplicach, Jeżowie, Karpaczu, Pilchowicach, 
Piechowicach, Szklarskiej Porębie, Sobieszowie i Świeradowie 
Zdroju. Dzisiaj takie ekscesy jakie miały wtedy miejsce na 
pewno nie mogłyby się wydarzyd. Bo nikt nie pozwoliłby na 
palenie  ognisk na szczytach Karkonoszy czy na zjazd 
motocyklistów czeskich i polskich na Śnieżce.  
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Ponieważ trochę wybiegłem do przodu wródmy do  11 
czerwca 1947 roku, kiedy to miało miejsce walne zebranie, na 
którym wybrano nowy zarząd. Były to jednak dziwne wybory, 
nieuznawane przez wszystkich. Powołana komisja Matka 
przedstawiła proponowany skład zarządu z podziałem na 
funkcje. Protestując na taki sposób prowadzenia wyborów z 
funkcji członka zarządu zrezygnował Juliusz Haitlinger. 
Wybory uznano jednak za ważne i wybrano ponownie na 
prezesa honorowego Wojciecha Tabakę. Prezesem oddziału 
został Stanisław Jakubik, a wiceprezesami Władysław 
Hajdukiewicz i Adam Alberti. Ponieważ jednak J. Haitlinger nie 
złożył broni, dnia 5 listopada 1947 roku Prezes wraz z 
Zarządem podał się do dymisji. Nowym prezesem został 
Władysław Kukier, a wiceprezesami Stanisław Jakubik 
(od02.07.1948 - Mostowski) i Tadeusz Osiecki. 

Dnia 14 lipca 1947 roku w Jeleniej Górze powstaje 
Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, a 8 sierpnia z 
inicjatywy ZG PTT powstaje Miedzyoddziałowa Komisja 
Sudecka PTT z oddziałami w Jeleniej Gorze, Wrocławiu, 
Wałbrzychu, Kłodzku i Katowicach. Należy dodad, że powstały 
już koła PTT w Kowarach i Piechowicach.  

W dniu 26 października 1947 roku na Posiedzenie 
Międzyoddziałowej Komisji Sudeckiej PTT przybyli m.in. 
Mieczysław Orłowicz i Władysław Krygowski. Ustalono wtedy 
przebieg wspomnianego wyżej głównego szlaku sudeckiego i 
podjęto prace nad jego oznakowaniem w terenie. Ustalono 
wtedy iż Oddział w Jeleniej Górze będzie zarządzał obszarem 
powiatów: jeleniogórskiego, lwóweckiego, lubaoskiego, 
zgorzeleckiego i złotoryjskiego. Oprócz tego  miał on zająd się 
zagospodarowaniem Karkonoszy, Gór Izerskich, Gór 
Łomnickich i Gór Kaczych (Kaczawskich). Dlatego też 
przeprowadzono wówczas inwentaryzację schronisk 
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usytuowanych na przydzielonych poszczególnym Oddziałom 
obszarach. 

Dnia 14 stycznia 1949 roku prezes Władysław Kukier 
wraz z zarządem ustępuje ze stanowiska. Okazuje się, że 
ustępujący zarząd doprowadził Oddział do tragicznej sytuacji 
finansowej. Aby wyprowadzid sytuacje na prostą trzeba było 
dokonad wielu działao a także zmienid nastawienie na 
turystykę jakie obowiązywało do tej pory. Przykłady nowych 
form działania przedstawił przedstawiciel  Centralnego Biura 
PTT Władysław Krygowski. Uczynił to na zebraniu 6 
października (od stycznia do października działalnośd  
Oddziału była zawieszona). Trzeba jednak uczciwie 
powiedzied, że były wtedy także małe sukcesy. Dzięki 
porozumieniu Oddziału z WOPem powstało Górskie 
Pogotowie Ratunkowe liczące 13 ratowników (listopad 1948). 
Przeprowadzono kolejny kurs dla przewodników, który 
ukooczyło ponownie 30 osób. W organizacji kursu brał udział 
m.in. Leszek Krzeptowski. Dnia 25 lipca 1949 roku odbyło się 
wspólne zebranie  O - PTK i DTS, podczas którego 
przywrócono do życia Oddział PTT. Rozmawiano wtedy także 
o utworzeniu wspólnego Biura Obsługi Ruchu Turystycznego 
(BORT).  

W związku z dążeniem do scalenia wszystkich 
działających organizacji turystycznych czynione są działania 
mające doprowadzid do połączenia tych organizacji. 15 maja 
1949 roku w Zakopanem  Krajowy Zjazd delegatów PTT 
podejmuje uchwałę o współpracy z PTK. Podobnie czyni 16 
czerwca Krajowy Zjazd Delegatów PTK, jaki odbył się w 
Olsztynie. Powołano zatem Radę Turystyczną   aby ta 
przygotowała podstawy organizacyjne  połączenia 
towarzystw. Trwało tak do 17 grudnia 1950 roku kiedy to 
odbył się zjazd połączeniowy i powstała nowa organizacja: 
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Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oczywiście 
nowopowstałe Towarzystwo kontynuowało tradycje swoich 
poprzedników. Również przejęło ich majątki i całą kadrę. Tam 
gdzie działały oddziały PTT i PTK scalono je, w ramach 
oszczędności.  Wynikało to z czystej logiki. Bez sensu by było 
dublowanie się oddziałów. 

Wcześniej, bo 6 października 1949 roku na Walne 
Zgromadzenie DO PTT przybyli przedstawiciele ZG m.in. 
Walery Goetel (wiceprezes ZG) i Władysław Krygowski. 
Wybrano wówczas nowego prezesa Stanisława Bialikiewicza. 
Wśród członków zarządu po raz pierwszy pojawia się 
nazwisko Tadeusza Stecia. W maju 1950 roku organizuje on 
pierwszy kurs przewodnicki. Na zajęcia uczęszczał wtedy 
Tyburcjusz Tyblewski. Wkrótce Tadeusz Sted bierze udział w 
zjeździe zjednoczeniowym jako delegat. 

Dnia 8 maja 1951 roku został oficjalnie 
zarejestrowany Oddział PTTK w Jeleniej Górze. Podlegał on 
pod Zarząd Okręgu PTTK we Wrocławiu. Pierwszym prezesem 
zostaje Kazimierz Tytoniak, wiceprezesem Zdzisław Rajca a 
referentem turystyki Tadeusz Sted. Oddział zaczyna rozwijad 
się. W kwietniu 1952 roku powstaje Sekcja Wysokogórska, 
której przewodniczy Jerzy Kolankowski. Natomiast w 1953 
roku zostaje zorganizowany pierwszy Rajd Narciarski w 
Karkonoszach. 

W kwietniu 1953 roku zostaje wybrany nowy zarząd 
Oddziału. Jest to niestety "jedyny słuszny" zarząd wyłoniony 
na podstawie listy zatwierdzonej przez Komitet Powiatowy 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Radośniejszą 
informacją jest fakt powołania Koła Przewodników, którego 
pierwszym przewodniczącym został Zygmunt Piotrowski. 15 
grudnia 1955 roku powołano nowy zarząd z prezesem 
Oskarem Andruszkiewiczem. Wśród nazwisk członków 
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zarządu pojawia się Cezary Turski. Po ustąpieniu Oskara 
Andruszkiewicza prezesem zostaje Mieczysław Szmeterowicz, 
a później Roman Juśków i Stanisław Roj-Gasienica oraz 
Mieczysław Holz. 13 grudnia 1958 roku nadal prezesuje 
Mieczysław Holz, ale pojawia się jako wiceprezes Teofil 
Ligenza vel Ozimek, który kilka miesięcy wcześniej 
zapoczątkował rajdy "Szlakiem zamków piastowskich". 

Dnia 17 października 1959 roku, podczas kolejnych 
wyborów nadano Oddziałowi nazwę "Sudety Zachodnie", 
która to używana jest nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Był 
to bardzo dobry pomysł. Ułatwiało to, i wciąż ułatwia w 
rozmowach, nie tylko określenie naszej przynależności ale 
także od razu określa nas terytorialnie. Cały czas rośnie 
zainteresowanie działalnością prowadzoną przez PTTK. 
Przekłada się to na ilośd osób jakie zapisały się do 
Towarzystwa. Na początku roku 1961 w 27 kołach podległych 
Oddziałowi mamy ponad 1300 członków, a pod koniec roku 
już ponad 2300. Jednak nie ma się co dziwid gdyż według 
statystyk Oddział obsługiwał 60 % ruchu turystycznego w 
rejonie. Poza tym  Oddział zarządza prawie trzydziestoma 
obiektami o 2000 miejsc noclegowych; posiada kadrę ponad 
60 przewodników. Jak prężną staje się działalnośd Oddziału 
niech świadczy fakt, że w roku 1962 istniały komisje turystyki: 
górskiej i narciarskiej; pieszej; motorowej; krajoznawczej i 
ochrony zabytków; kolarskiej; fotograficznej; kajakowej i 
żeglarskiej; schroniskowej; młodzieżowej; kół zakładowych. W 
roku 1963 zdecydowano się na połączenie kół przewodnickich 
ze Szklarskiej Poręby, Karpacza i Jeleniej Góry w jedno o 
nazwie Koło Przewodników Sudeckich. Jego przewodniczącym 
został Leszek Krzeptowski.  W roku 1965 prezesem oddziału 
zostaje wybrany Teofil Malec. Dnia 15 marca 1967 roku 
Mieczysław Holz zainaugurował  imprezę "W niedzielę nie ma 
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nas w domu", którą starał się prowadzid co niedzielę 
informując chętnych o trasie w Gazecie Robotniczej. Wkrótce 
wycieczki te znalazły wielu zwolenników. W roku 1967 na 
prezesa oddziału wybrano Zbigniewa Szczerbę, którego 
zastąpił w roku 1971 Tadeusz Wielebioski. Z wykazów wynika, 
że bardzo dużo osób zdobywało wtedy odznaki turystyczne. 
W 1971 roku Teofil Ligenza vel Ozimek zapoczątkował 
wycieczki Rajdu na Raty, których programy publikowane są na 
łamach Nowin Jeleniogórskich. Rajd ten mimo śmierci Teofila 
prowadzony jest do dnia dzisiejszego. Każdego roku odbywa 
się kilkadziesiąt wycieczek. Impreza ta jest bardzo popularna 
nie tylko wśród mieszkaoców. Przychodzą na nią także 
wypoczywający tu turyści. W roku 1972  przedłużono 
prezesurę Tadeuszowi Wielebioskiemu. Podjęto wtedy kroki 
zmierzające do prowadzenia kroniki oddziałowej i 
zaapelowano do wszystkich o dostarczanie posiadanych 
dokumentów z historii Oddziału. Komisję kajakową prowadzi 
wtedy Andrzej Strycharczyk. Czynione są próby 
zorganizowania szkółki narciarskiej na bazie Klubu Aeskulap. 

Dnia 2 października 1973 roku nasz Oddział zostaje 
wyróżniony Złotą Honorową Odznaką PTTK. Nie pozostawia to 
złudzeo, że podejmowane działania przez Oddział i że praca 
jego działaczy pozwoliły na zauważenie naszego Oddziału na 
tle całego kraju i uznanie go za wybijający się. Nadanie Złotej 
Odznaki jest bowiem nie tylko wyróżnieniem Oddziału ale 
także, a może przede wszystkim docenieniem pracy jego 
działaczy. Cieszymy się z tego. W listopadzie, z okazji 100 - 
lecia zorganizowanej turystyki odwiedził nas Bronisław Turoo i 
Ryszard Kincel (autor książki Sarmaci na Śnieżce"). Wygłosili 
oni prelekcje. 

 W dniu 13 czerwca 1975 roku rozwiązano zarząd 
Okręgu we Wrocławiu. Miało to związek z reformą 
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administracyjną kraju, w wyniku której powstało 
województwo jeleniogórskie. Dlatego też zmieniły się 
struktury w PTTK i utworzono w Jeleniej Górze Zarząd 
Wojewódzki PTTK. Na jego czele stanął dotychczasowy prezes 
Oddziału Tadeusz Wielebioski. Natomiast nowym prezesem 
Oddziału wybrano Zdzisława Barana. We wrześniu 
zorganizowano I Rodzinną Eskapadę na Śnieżkę. Impreza ta 
po zmianie nazwy na Rodzinną Eskapadę w Góry, 
organizowana jest do dnia dzisiejszego.  W grudniu wybrano 
nowy Zarząd na którego czele stanął Józef Jura. Kilka dni 
później Oddział otrzymał w zarząd wieżę na Wzgórzu 
Krzywoustego. 

W dniu 22 maja 1977 roku miał miejsce  Spływ 
Kajakowy na Bobrze. Jego trasa wiodła z Pilchowic do 
Brunowa. Była to próba do  kolejnej wielkiej imprezy 
organizowanej przez działaczy naszego Oddziału. W roku 1978 
powołano Klub Żeglarski, a w 1980 Klub Turystyki 
Wysokogórskiej. Ale wcześniej bo we wrześniu 1978 roku, w 
związku z rezygnacją poprzednika, wybrano na nowego 
prezesa Edmunda Bieokowskiego. W tym samym roku, z 
okazji XXV rocznicy Koła Przewodników Sudeckich, miało 
miejsce uroczyste spotkanie braci przewodnickiej, podczas 
którego wyróżniono najbardziej aktywnych. Nie muszę 
tłumaczyd nikomu, że przewodnik ma największy wpływ na to 
jak postrzegad będą nasze góry turyści. To właśnie sposób 
prezentacji wpływa na zarówno wiedzę o zwiedzanym terenie 
ale także na sposób zachowania się turystów w górach i ich 
szacunek dla przyrody nas otaczającej. W październiku 1980 
roku Oddział finansuje prace prowadzone pod kierunkiem 
Mariana Sajnoga, które mają na celu udostępnienie do 
zwiedzania Wodospadu Kamieoczyka. W tym samym roku 
Oddział zorganizował wspólnie z Muzeum Sportu i Turystyki w 
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Karpaczu konkurs "Moje turystyczne wspomnienia", w którym 
wzięli udział nasi działacze. Nagrodzono wówczas Marię 
Kesler, Leszka Krzeptowskiego, Aleksandra Wiącka i Jerzego 
Kolankowskiego. W styczniu 1981 roku na prezesa oddziału 
wybrano Andrzeja Strycharczyka. Już w maju tego roku odbył 
się I Ogólnopolski Spływ Kajakowy na Bobrze. Widad, że próba 
sprzed kilku lat wyszła pomyślnie. Spływ ten potraktowano 
jako imprezę sztandarową Komisji Turystyki Kajakowej ZG 
PTTK. Odbył się wtedy KNAK podczas którego wybrano nowy 
skład KTK ZG. W skład tej komisji wszedł również Andrzej 
Strycharczyk. W dniu 10 sierpnia 1981 roku Jeleniogórska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa przekazała dla Oddziału lokal 
mieszkalny, z przeznaczeniem na Klub Turysty. Był to początek 
do utworzenia Regionalnej Pracowni Krajoznawczej. Niestety 
wkrótce w kraju zostaje wprowadzony stan wojenny i 
zaczynamy uprawiad turystykę tak jak w okresie powojennym. 
Znowu mamy przepustki w góry i liczne ograniczenia. Oddział 
na ten czas musi przenieśd się do Klubu Turysty na Zabobrzu. 
Nie trwa to na szczęście zbyt długo i działacze po 
przymusowym "odpoczynku" mogą znowu zabrad się do 
pracy. W grudniu 1983 roku zostaje odsłonięta w Krzeszowie 
tablica pamiątkowa poświecona Mieczysławowi Orłowiczowi, 
a w marcu 1984 utworzono Przewodnicka Szkołę Turystyki 
Górskiej i Narciarstwa ZG PTTK z siedzibą przy naszym 
Oddziale. Jej kierownikiem zostaje Jerzy Pokój. Wkrótce 
szkoła organizuje Zawody Przewodników Górskich. W sierpniu 
1992 roku Szkoła Górska przekształca się w PTTK-owską 
spółkę z o.o. a Klub Aeskulap rejestrują się jako samodzielne 
stowarzyszenie - dla osłody założono przy nim Koło PTTK. 

W roku 1985 Krzysztof Tęcza ukooczył stosowny kurs i 
od roku następnego rozpoczął inwentaryzację krajoznawczą 
województwa jeleniogórskiego.  Zaowocowało to zebraniem 
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wiadomości o posiadanych walorach krajoznawczych w 
czterech gminach. Wykonaną dokumentację przekazano do 
Regionalnej Pracowni Krajoznawczej w Jeleniej Górze ale 
także do biura Konserwatora Zabytków. Mniej więcej w tym 
samym czasie powołano do życia Karkonoski Klub 
Krajoznawczy, będącym pierwszym tego typu na naszym 
terenie. Na prezesa Klubu wybrano, jego twórcę – Krzysztofa 
Tęczę. W ogóle lata osiemdziesiąte obfitowały w różne formy 
pracy. Działała wówczas Służba Kultury Szlaku. Działała Straż 
Ochrony Przyrody. Najbardziej widoczna była Grupa SOP 
powołana i prowadzona przez Krzysztofa Tęczę, który przez 
wiele lat opiekował się chatką Smogorniak. Istniała wtedy 
Komisja Ochrony Przyrody prowadzona przez Bohdana Szarka 
oraz Klub Niepylak. 

W roku 1985 ponownie wybrano na prezesa Andrzeja 
Strycharczyka, którego oczko w głowie czyli Spływ na Bobrze 
rozrasta się do niespotykanych rozmiarów. Bierze w nim 
udział prawie pół tysiąca osób.  W okresie późniejszym spływ 
staje się imprezą międzynarodową. Pod koniec tego roku 
Oddział przy współpracy z MSiT w Karpaczu organizuje 
Spotkanie Pionierów Turystyki. Była to niezwykle ważna 
impreza, podczas której można było porozmawiad z ludźmi, 
którzy tworzyli tą turystykę na naszym terenie. Bez nich 
pewnie nie poszło by tak szybko i sprawnie. To ich zapał i 
bezinteresownośd spowodowały napływ kolejnych 
pasjonatów chcących poświęcad swój czas innym. Dlatego 
pozwolę sobie wymienid nazwiska osób wówczas 
zaproszonych (oczywiście ograniczę się tylko do naszych 
działaczy). Byli to: Ryszard Sierbieo, Ryszard Jaśko, Waldemar 
Siemaszko i Antoni Nowosiadło. Pierwsza połowa lat 
osiemdziesiątych to czas prosperity BORTU, który posiada 
dwa własne autokary, dwa mikrobusy „Nysa”, 14 sklepów 
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pamiątkarskich, a w roku 1986 kupuje pół budynku przy ul. 
Wojska Polskiego 40, gdzie przenosi swoją działalnośd. W 
szczytowym okresie BORT zatrudnia aż 51 osób! W grudniu 
1987 roku zostaje powołany do życia Osiedlowy Klub 
Turystyki Górskiej "Grao", a w roku następnym Oddziałowy 
Klub Trampingowy. Kolejny Klub Górski "Jumar" organizuje 
wyprawę "Indie – Nepal 88". 

Niestety pod koniec stycznia grupa ponad 30 
przewodników występuje z koła z zamiarem utworzenia 
niezależnej organizacji. Prezes Koła Przewodników, Józef 
Pokój, zrzeka się swojej funkcji, jednocześnie ma zamiar 
powoład nowe koło w Karpaczu. W marcu 1989 roku na 
prezesa Oddziału zostaje wybrany po raz kolejny Andrzej 
Strycharczyk. W okresie tym oddział ma prawie cztery tysiące 
członków skupionych w prawie stu kołach. Zostają wydane 
publikacje o zamku Chojnik autorstwa Jerzego Czajki, 
dzierżawcy na zamku. Powstaje Klub Turystyki Podwodnej 
"Bobry". Niestety od tego momentu następuje okres 
niepowodzeo i klęsk. Na początek, 30 sierpnia 1990 roku 
Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa, nagrodzona 
Medalem PTTK za pomoc i współpracę, wymawia Oddziałowi 
lokal zajmowany przez Regionalną Pracownię Krajoznawczą. 
Zbiory jakie zostały tu zgromadzone zostają przeniesione do 
Celwiskozy, gdzie Pracownia funkcjonowała jeszcze przez jakiś 
czas. Jednak w ostatecznym rozrachunku Pracownia uległa 
likwidacji a zbiory przekazane w depozyt uległy znacznemu  
rozproszeniu. Utracono ekspozytury BORT w Karpaczu i 
Szklarskiej Porębie. Oddział pod koniec roku stracił prawie 
połowę członków i kół. Niestety, jak się okazało, tendencja  
spadkowa utrzymywała się przez dłuższy okres czasu. Pod 
koniec 1991 roku mamy już tylko 25 kół i trochę ponad 800 
członków. Rozwiązano wówczas Regionalny Ośrodek 
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Programowy PTTK. Małą jaskółką wśród tych niepowodzeo 
była zapowiedź ZG PTTK przejęcia przez Oddział schroniska 
"Na Zamku Chojnik", na co wyraził zgodę ZG PTTK. Niestety 
jeśli chodzi o Dom Turysty w Jeleniej Górze to już takiej zgody 
„centrali” nie było. Dnia 2 marca 1991 roku zwołano 
nadzwyczajny Walny Zjazd Oddziału. Chodziło wtedy o 
zatwierdzenie statutu Oddziału potrzebnego do uzyskania 
osobowości prawnej. Rejestracja Oddziału "Sudety 
Zachodnie" w Jeleniej Górze miała miejsce 26 sierpnia 1991 
roku.  Kolejne pozytywy z tamtego okresu to: zorganizowanie 
I Turnieju Kuszniczego "O Złoty Bełt Zamku Chojnik" i 
jubileusze: X Spływ na Bobrze oraz XX lecie Klubu Kajakowego 
"Bulaj". Nic więc dziwnego, że w wyborach 
przeprowadzonych w listopadzie 1992 roku ponownie na 
prezesa wybrano Andrzeja Strycharczyka.  

W lutym 1993 roku Oddział protokolarnie przejął 
schronisko "Na Zamku Chojnik". Kilka dni później utworzono 
Spółkę z o.o. "Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK" z siedzibą w 
Jeleniej Górze. Udziałowcami Spółki został ZG PTTK i Oddział 
PTTK "Sudety Zachodnie", a członkiem Rady Nadzorczej 
Andrzej Strycharczyk. W roku 1993 zginął tragicznie nasz 
działacz Tadeusz Sted, a rok później Waldemar Siemaszko.  W 
celu uczczenia kol. Siemaszki w lutym 1994 roku podjęto 
decyzję o nadaniu jego imienia schronisku Samotnia, które 
prowadził przez wiele lat. Podczas XIII Krajowego Zjazdu PTTK 
do ZG naszego Towarzystwa zostaje wybrany delegat 
Oddziału, Andrzej Strycharczyk.  28 marca 1995 roku Oddział 
przystępuje do "Sudeckiej Unii Stowarzyszeo", organizacji 
pozyskującej dotacje pozarządowe. Trzeba bowiem szukad 
środków zewnętrznych na naszą działalnośd. Na osoby 
reprezentujące Oddział wytypowano Andrzeja Mateusiaka i 
Janusza Lozera, inicjatorów tego przedsięwzięcia. Wyglądało 
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na to, że powolutku nasz Oddział wychodził na prostą i że 
stworzone nowe realia finansowe pozwolą na jego 
przetrwanie. Tak też się stało. Zaczęto organizowad nowe 
duże imprezy jak chociażby Festyn Wodniacki na 
Podgórzyoskich Stawach z udziałem tysiąca osób. 
Organizatorzy Turnieju Rycerskiego na Chojniku zostali w roku 
1999 uhonorowani  zaszczytem przechowywania "Złotej 
Księgi Rycerstwa Polskiego". Międzynarodowy Spływ na 
Bobrze otrzymał imię Andrzeja Strycharczyka, który odszedł 
od nas na zawsze w grudniu 1977 roku. Uczczono także 
Tadeusza Stecia, nazywanego Przewodnikiem Przewodników 
lub jak mówią niektórzy Królem Przewodników. Ze składek 
zebranych wśród przewodników sudeckich ufundowano dla 
niego nowy pomnik z granitu. W roku 1999, w związku z 
ustawą o usługach turystycznych Oddział nasz, po spełnieniu 
określonych prawem wymogów, otrzymał uprawnienia do 
stałego szkolenia przewodników sudeckich i pilotów 
wycieczek. Ponieważ niektórym imprezom groziło zniknięcie z 
kalendarza wraz ze śmiercią ich twórców, dobrze się stało, że 
znaleźli się, przynajmniej na dzieo dzisiejszy koledzy chcący 
przejąd je by turyści mogli dalej spotykad się na swoich 
ulubionych szlakach. I tak po Mieczysławie Holzu, który zmarł 
w 1999 roku, imprezę w „Niedzielę nie ma nas w domu”, 
zaczął prowadzid  Włodzimierz Bajer, a Międzynarodowe 
Spływy na Bobrze prowadził Andrzej Mateusiak, który po 
śmierci Andrzeja Strycharczyka został wybrany prezesem 
Oddziału. Wtedy też Oddział zaczął pozyskiwad dotacje 
europejskie na imprezy i przedsięwzięcia turystyczne. 

 Dnia 11 grudnia 1999 roku w Muzeum Miedzi w 
Legnicy prezesi Oddziałów PTTK z Dolnego Śląska  zatwierdzili 
regulamin Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa 
Dolnośląskiego". Andrzej Mateusiak, wybrany na 
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Wiceprzewodniczącego Porozumienia, będzie dbał o 
prawidłową współpracę między oddziałami a także o 
współpracę oddziałów z Urzędem Marszałkowskim i 
Sejmikiem Dolnośląskim. Jest to niezbędne dla pozyskiwania 
funduszy potrzebnych przy organizowaniu różnych imprez. 

Dnia 27 marca 2000 roku podczas wyborów w Kole 
Przewodników Sudeckich mianowano nowego prezesa, 
którym został Piotr Gryszel. 16 kwietnia na zebraniu w I LO w 
Jeleniej Górze powołano Dolnośląską Komisję Imprez na 
Orientację. Jej przewodniczącym został Adam Rodziewicz.  10 
sierpnia, na symbolicznym cmentarzu w dolinie Łomniczki 
zamontowano tablicę upamiętniającą naszego Kolegę 
Mieczysława Holza, przez wielu zwanego Mieciem. 

Ponieważ mogło nieco zdziwid niektórych moje 
przedstawienie na początku tekstu Towarzystwa 
Karkonoskiego znanego jako RGV, uprzejmie donoszę, że 9 
lipca 2000 roku na zaproszenie naszego Oddziału przybył do 
nas w odwiedziny prezes oddziału RGV w Goerlitz pan Horst 
Herr z małżonką. RGV zostało reaktywowane w latach 50 tych 
XX wieku i stara się nawiązywad kontakty z innymi 
organizacjami turystycznymi. Dlatego my jako ci którzy 
niejako przejęli spuściznę po RGV, nieomieszkany tej 
współpracy nawiązad. Zwłaszcza, że jak już wspominałem 
organizacja ta wykazała się dużą skutecznością w 
zagospodarowywaniu tych ziem. I należą się jej z tego tytułu 
słowa uznania. Nie umniejsza to oczywiście naszych zasług, 
ale gdybyśmy nie potrafili uszanowad naszych poprzedników i 
korzystad z ich osiągnięd to co z nas by byli za krajoznawcy. 

 We wrześniu nasi przedstawiciele: Teofil Ligenza vel 
Ozimek, Antonina Sobierajska i Zdzisław Gasz, wzięli udział w 
odbywającym się w Gnieźnie Kongresie Krajoznawstwa 
Polskiego. Jest to niezwykle ważna impreza organizowana raz 
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na 10 lat. Podczas jej trwania ustalane są kierunki dla 
turystyki w następnej dekadzie z uwzględnieniem zmian jakie 
w tym czasie zaszły w naszym kraju. 

W październiku nasz Oddział był gospodarzem XXXIX 
Zlotu Sudeckich Przodowników Turystyki Gorskiej. Impreza 
miała miejsce po czeskiej stronie. Marek Wikorejczyk, który 
poprowadził przodowników w piękne Góry Izerskie napisał 
wraz z Jackiem Potockim małą książeczkę, w której zawarł 
przekazywane informacje. Nad całością czuwał Zenon 
Kędziora. 16 grudnia w Warszawie odbyła się uroczystośd 
obchodów 50-lecia PTTK. Z tej okazji Teofil Ligenza vel 
Ozimek, jako Członek Honorowy Towarzystwa, otrzymał  
Medal 50-lecia PTTK. Ten z numerem pierwszym wręczono 
papieżowi Janowi Pawłowi II, wieloletniemu członkowi naszej 
organizacji, także wyróżnionemu tytułem honorowym. 

Aby nie było tak miło, w sierpniu 2000 roku, decyzją 
ZG PTTK, Szkoła Górska Przewodnictwa i Narciarstwa PTTK 
została włączona do Spółki Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK. 
Było to równoznaczne z jej likwidacją. Spółka bowiem nie 
miała pomysłu ani chęci na jej prowadzenie. Również 
remontowany Dom Turysty został decyzją ZG sprzedany. 
Nowy właściciel zmienił jego nazwę na Hotel Feniks. Zmienił 
także standard obiektu co skutkowało, że stał się on zbyt 
drogi dla zwykłych turystów. Dlatego miłym akcentem był 
projekt Janusza Turakiewicza polegający na utworzeniu nowej 
odznaki pod nazwą "Turysta Euroregionu "Nysa". Jest to 
odznaka przewidziana do zdobywania przez turystów 
polskich, niemieckich i czeskich, zatem została dofinansowana 
ze specjalnego funduszu. No i udało się. 

Dnia 17 marca 2001 roku we Wrocławiu miały miejsce 
obchody 50-lecia PTTK na Dolnym Śląsku. Z tej też okazji 
pojechali tam przedstawiciele naszego Oddziału. Niektórzy 
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zostali wyróżnieni Honorowymi Medalami 50-lecia PTTK. Byli 
to: Antonina Sobierajska, Tadeusz Andrusiewicz, Zenon 
Kędziora i Marek Wikorejczyk. Aby jednak nikt nie myślał, że 
wszelkie wyróżnienia rozdawane są z tak zwanego klucza 
powiem, że w tamtym okresie Oddział PTTK "Sudety 
Zachodnie" w Jeleniej Górze,  według statystyki prowadzonej 
przez ZG PTTK, jeśli chodzi o organizację imprez, został 
sklasyfikowany najwyżej ze wszystkich oddziałów 
dolnośląskich. 

W maju nasz Oddział był organizatorem  Sztafety 
"Euro Rally - 2001", nazywanej także „Eurorando”. Oddział był 
gospodarzem pięciu odcinków, których komandorem został 
Włodzimierz Bajer. Po kilkudniowym goszczeniu turystów 
pałeczka sztafetowa została przekazana w Jakuszycach 
przedstawicielowi Klubu Czeskich Turystów. Finał sztafety 
zaplanowano w Strasburgu. 

Jednak wcześniej, bo w marcu, wybrano na nową 
kadencję prezesa Andrzeja Mateusiaka  i wiceprezesa Adama 
Rodziewicza. Nowy zarząd włączył się w prace mające na celu 
uporządkowanie szlaków rowerowych, których sporo 
powstało na terenie Euroregionu "Nysa". Jednak w sposobie 
ich znakowania panowała duża swoboda. Na wniosek prezesa 
Oddziału przyjęto sposoby opanowania tej sytuacji i 
przystąpiono do stosownych działao.   

16 kwietnia zginął Zenon Raczek, długoletni prezes 
Koła Grodzkiego oraz twórca biuletynu znanego jako "Herold 
Grodzki". 

We wrześniu przedstawiciele naszego Oddziału 
pojechali, wraz z liczną grupą reprezentującą PTTK, do 
Strasburga, gdzie wzięli udział w zakooczeniu sztafety 
Eurorando. Impreza pod patronatem Parlamentu 
Europejskiego skupiła reprezentacje turystyczne 
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kilkudziesięciu krajów. Było miło i przyjemnie. Także we 
wrześniu  odbył się w Karpaczu Międzynarodowy Rajd Pieszy 
"Karkonoska Jesieo". Była to impreza zorganizowana przez 
nasz Oddział we współpracy z Internationaler  
Volkssportverband (IVV). 

Dnia 30 lipca 2001 roku odszedł od nas niezwykły 
człowiek Jerzy Kolankowski.  Większośd z przeżytych 86 lat 
poświęcił górom. Ale nie czynił tego tylko dla siebie. Swoje 
doznania i odkrycia starał się dzielid z innymi. Do dzisiaj 
wspinający się w Górach Sokolich jako podstawowe 
informacje o drogach skalnych używają słowa napisane w 
wydanym przez niego przewodniku.  Jerzy Kolankowski dzielił 
się swoimi uwagami w wielu publikacjach krajoznawczych. 
Dlatego mimo iż odszedł już od nas wciąż będzie z nami. 
Wciąż będziemy spotykad to co dzięki niemu zostało 
stworzone. Myślę, że nie pogniewa się nikt gdy powiem: Oby 
więcej takich ludzi było z nami, w naszym Oddziale.  Rok 2001  
zakooczył się dla naszego Oddziału bardzo dobrze. 
Uzyskaliśmy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego we 
Wrocławiu. Również uzyskaliśmy zezwolenie wojewody na 
organizacje imprez turystycznych. Wydawało by się iż nic 
więcej już nie można byłoby sobie życzyd. 

Nie będę zatem rozpisywał się o kolejnych imprezach 
organizowanych w latach następnych, bo można sobie o tym 
poczytad na naszej stronie internetowej w dziale „historia 
Oddziału – kalendarium”.  Wspomnę tylko, że nasz kolega Jan 
Jabłooski został w styczniu 2006 roku powołany do Komisji 
Turystyki Narciarskiej ZG PTTK. Jest to duże wyróżnienie, 
zarówno dla niego jak i dla Oddziału. Dowodzi   bowiem, że 
działalnośd jego jak i Oddziału wyróżnia się na tle działalności 
narciarskiej w całym kraju. A osiągnięcie takich wyników nie 
jest wcale łatwe. W tym samym miesiącu założono 
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internetowa stronę przewodnik-sudecki.pl. Włodzimierz Bajer 
rozpoczął pierwszy sezon nowego cyklu wycieczkowego 
"Wycieczki z bajerem". Także w roku 2006 ruszyła nowa 
impreza. Jest nią Indywidualny Turystyczny Rajd Motorowy 
PTTK - Szlakiem Klasztorów i Sanktuariów w Polsce 2006". 
Imprezę tą wymyślił Jan Tyczyoski. Dnia 10 sierpnia 2006 roku 
na Symbolicznym Cmentarzu odsłonięto tablicę pamiątkową 
poświęconą Markowi Wikorejczykowi. W październiku zmarł 
Roman Jaśkow, były prezes Oddziału.  

 

 
Zamek Chojnik. Foto: Krzysztof Tęcza 

 
W roku 2007 podjęto starania o utworzenie Szlaku 

Papieskiego. Uroczyste otwarcie miało miejsce 9 czerwca. 
Szlak poprowadzono z Sobieszowa na zamek Chojnik, na 
którym , za zgodą konserwatora zabytków, umieszczono 
stosowną tablicę pamiątkową. 

Od roku 2005 prezesem Oddziału jest Adam 
Rodziewicz a wiceprezesem Andrzej Mateusiak. 14 stycznia 
2009 roku prezesem Koła Przewodnickiego wybrano 
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ponownie Piotra Gryszela. Podczas jubileuszu 50-lecia 
Karkonoskiego Parku Narodowego nasz Oddział otrzymał  
medal okolicznościowy KPN. 28 marca 2009 odbyło się 
zebranie Oddziału, na którym wybrano nowy skład zarządu. 
Jeśli chodzi o prezesa i wiceprezesa to nic się nie zmieniło. 
Głosujący kolejny raz obdarzyli swoim zaufaniem Adama 
Rodziewicza i Andrzeja Mateusiaka. Przedstawiono wtedy 
ostatnie osiągnięcia Oddziału liczącego trochę ponad 300 
członków.  Najpopularniejszą imprezą był Rajd na Raty, 
organizowany od początku lat siedemdziesiątych XX wieku. 
Jeszcze dłuższą tradycją może poszczycid się Ogólnopolski 
Rajd Narciarski Karkonosze. Oddział nasz opiekuje się szlakami 
turystycznymi oraz dba o zachowanie w dobrym stanie zamku 
Chojnik. Jak na razie udaje się mu pozyskiwad pieniądze na 
kolejne remonty tego obiektu. Oddział  jest też 
współorganizatorem odbywających się corocznie tragów 
turystycznych TOURTEC. 

Dnia 20 kwietnia 2009 roku zmarł nasz 
najwybitniejszy krajoznawca Teofil Ligenza vel Ozimek. 
Większośd swojego długiego (97lat) życia poświęcił młodzieży. 
Prędzej mogliśmy złapad go na wycieczce w terenie niż zastad 
w domu. Swoją postawą dawał przykład innym jak powinien 
postępowad prawdziwy krajoznawca. Pomagał młodym w ich 
drodze do zdobywania uprawnieo turystycznych. Kolega 
Teofil zapisał się do Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 
już w 1926 roku. W naszym Oddziale był od roku 1952, kiedy 
to przeprowadził się do Jeleniej Góry. Był człowiekiem 
wszechstronnym. Zajmował się krajoznawstwem, turystyką 
pieszą i górską a także weryfikował odznaki turystyczne. Przez 
wiele lat był naszym przedstawicielem w KTP ZG PTTK. Takich 
ludzi spotyka się niezmiernie rzadko. 
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Dzięki uzyskaniu dotacji rozpoczęto remont na zamku 
Chojnik. Czas był już najwyższy gdyż mury zamkowe nie 
wyglądały zbyt solidnie. W maju swoje 50-lecie działalności 
obchodziło Koło PTTK nr 30, do którego należeli nasi 
nauczyciele. 10 sierpnia przewodnicy turystyczni, w dniu ich 
święta, dotarli na Śnieżkę gdzie w obecności  m.in. Prezydenta 
Czech Vaclava Klausa, wzięli udział w specjalnej mszy 
odprawionej przez kardynała Joachima Meisnera oraz biskupa 
Stefana Cichego i ordynariusza diecezji Hradec Kralove 
Dominika Duki. W sierpniu na zamku Chojnik odbył się już po 
raz XX Turniej Rycerski "O Złoty Bełt". 

W czerwcu na Walnym Zjeździe ZG PTTK kol. Andrzej 
Mateusiak, biorący w nim udział jako nasz delegat, został 
wyróżniony Srebrnym Krzyżem Zasługi. We wrześniu znowu 
mieliśmy jubileusz. Odbyła się XXX Rodzinna Eskapada w 
Góry, pod kierownictwem Ewy Parafinowicz. 2 października 
2009 roku Andrzej Mateusiak otrzymał od Starosty 
"Liczyrzepę". Jest to nagroda za całokształt działalności 
turystycznej w roku 2009. Wręczenie nagrody miało miejsce 
podczas XIII Karkonoskich  Spotkao Turystycznych. Przez cały 
rok nasi przedstawiciele biorący udział w imprezach na 
orientację zdobywali prawie wyłącznie pierwsze miejsca tak, 
że stało się to dla nas prawie normą. W listopadzie Andrzej 
Mateusiak przedstawił, na zaproszenie Karkonoskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego w Jabloocu nad Nisou, prezentację pt. 
"Współpraca polsko-czeska w regionie jeleniogórskim". Na 
zebraniu pod koniec 2009 roku rozwiązano Komisję Turystyki 
Narciarskiej, Kolarskiej i Motorowej, tworząc trzy oddzielne. 
Rozpoczęto w ten sposób małe porządki na szczeblu Komisji. 
16 listopada zmarł Andrzej Radecki,  który zapoczątkował 
kontakty przewodników sudeckich z prezydentem Czech 
Vaclavem Klausem. W tym samym dniu zostały odebrane 
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prace remontowe przeprowadzone na zamku Chojnik. 21 
listopada wyróżniono Muzeum Sportu i Turystyki medalem 
PTTK "Za współpracę". Okazją do przekazania wyróżnienia 
dyrektorowi Zbigniewowi Kulikowi była 35 rocznica powstania 
muzeum. Także w listopadzie w Przesiece odbył się 
Dolnośląski Zlot Przodowników Imprez na Orientację, którego 
organizacje powierzono naszemu Oddziałowi.  Wybrano 
wówczas nowy skład Dolnośląskiej Komisji Imprez na 
Orientację, a jej prowadzenie ponownie powierzono naszemu 
człowiekowi, Adamowi Rodziewiczowi. W tegorocznych  
imprezach ,  jak zwykle, nasi nie dali nikomu szans na sukces. 
Wygrali prawie wszystko co było do wygrania. 6 grudnia 
odbyła się ostatnia w roku 2009 wycieczka Rajdu na Raty. Jej 
uczestnicy byli na grobie twórcy rajdu kol. Ligenzy. Imprezę 
kooczącą sezon zorganizowano wspólnie z uczestnikami 
wycieczek pod nazwa "Relaks z rowerem". W roku 2009 
odbyło się 45 wycieczek Rajdu na Raty. Najwięcej z nich 
poprowadził kierownik Rajdu Wiktor Gumprecht. Oprócz 
niego prowadzili także: Andrzej Przędzielewski,  Paweł Idzik, 
Jarosław Zając, Antonina Sobierajska i Krzysztof Tęcza. 

Na początku grudnia odbyło się zebranie Komisji 
Turystyki Górskiej, Pieszej i Krajoznawczej. Wybrano nowy jej 
skład. Przewodniczącym został Andrzej Grzybowicz (ds. TG). 
Wiktor Gumprecht został odpowiedzialnym za  TP a Krzysztof 
Tęcza za krajoznawstwo. W Krakowie na posiedzeniu Krajowej 
Narady Aktywu Narciarskiego wybrano w skład KTN ZG PTTK 
naszego kolegę Jana Jabłooskiego, któremu powierzono 
obowiązki wiceprzewodniczącego Komisji. Również Andrzej 
Mateusiak został wybrany wiceprezesem  Rady Programowej  
Porozumienia Oddziałów PTTK Dolnego Śląska. 17 grudnia 
zorganizowano zebranie opłatkowe, na którym 
przedstawiono propozycje działalności Oddziału w roku 



94 

 

 

następnym. Po raz pierwszy odbędzie się impreza 
zaproponowana przez Krzysztofa Tęczę pod nazwą 
Krajoznawcze Spacery. Istotnym wydarzeniem jakie miało 
miejsce w grudniu było wręczenie uprawnieo czeskich dla 
przewodnika z naszego Oddziału, który ukooczył pomyślnie 
stosowne szkolenie. Był nim Tomasz Łuszpioski z Borowic. Tuż 
przed świętami wyróżniono Jerzego Czajkę, kasztelana na 
Chojniku, szefa Bractwa Rycerskiego Zamku Chojnik, tytułem 
"Zasłużony dla Jeleniej Góry". 

W styczniu 2010 roku podpisano "List intencyjny" 
regulujący współpracę naszego oddziału z Powiatem 
Jeleniogórskim. Wbrew pozorom to bardzo ważne 
wydarzenie. Oddział zobowiązał się do pomocy Starostwu w 
organizacji ważnych imprez, a Starostwo wesprze finansowo 
imprezy cykliczne organizowane przez Oddział. W koocu nasi 
działacze pracują społecznie a ich praca kierowana jest ku 
mieszkaocom miasta. 16 stycznia w Warszawie na KNAKu 
wybrano w skład Komisji Krajoznawczej ZG PTTK 
przedstawiciela naszego Oddziału, którym był Krzysztof Tęcza. 
Jest on drugim naszym człowiekiem w tej najważniejszej w 
Towarzystwie komisji. Pierwszym był 50 lat temu Tadeusz 
Sted. W dniach 30-31 stycznia Oddział był gospodarzem  
Dolnośląskiej Wiosennej Narady Turystów Pieszych. Całośd 
poprowadził Henryk Antkowiak, członek KTP ZG PTTK, a 
zarazem Przewodniczący Dolnośląskiego Zespołu Turystyki 
Pieszej. Podsumowano ubiegłoroczny sezon i przedstawiono 
propozycje na sezon obecny. Z naszej strony Andrzej 
Mateusiak zaprezentował wszystkim jak wygląda nasz 
Oddział. Krzysztof Tęcza odczytał przygotowany referat 
omawiający atrakcje naszego regionu. Wiktor Gumprecht 
poprowadził chętnych na krótką wycieczkę po Jeleniej Górze. 
Nad całością czuwała Antonina Sobierajska i Anna Makowska. 
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Na koniec stycznia ukazał się pierwszy numer Informatora 
Krajoznawczego, pisma Oddziałowej Komisji Krajoznawczej, 
zainicjowanego przez Krzysztofa Tęczę, który je redaguje. 
Pismo to będzie ukazywad się także w wersji elektronicznej na 
stronie internetowej naszego Oddziału. Redakcją techniczną 
tego wydania zajmuje się Andrzej Mateusiak. 

Dnia 9 lutego zmarł Tadeusz Andrusiewicz. Ponieważ 
był artystą grawerem, wykonał wiele projektów znaczków 
rajdowych. Swój talent ukazywał w tworzeniu ekslibrisów. 
Wykonał je m.in. dla Jana Pawła II czy Czesława Miłosza. 
Zazwyczaj były to małe dzieła sztuki. Poza tym był 
miłośnikiem gór, a ściśle mówiąc gór w zimowej szacie. 
Dlatego związał się z Komisją Turystyki Narciarskiej, w której 
przez 40 lat był kierownikiem Rajdu Narciarskiego 
"Karkonosze". Widząc jego zaangażowanie wybrano go do 
Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK, gdzie działał grubo 
ponad 20 lat. Widocznie te jego umiejętności zostały także 
dostrzeżone tam na górze i ku naszemu zmartwieniu został 
powołany do domu Pana naszego. Szkoda.  

Na początku roku podjęto współpracę z naszymi 
sąsiadami w sprawie dalszego szkolenia przewodników, którzy 
chcieliby uzyskad uprawnienia do oprowadzania grup po 
czeskiej stronie gór. Na pierwszą w sezonie wycieczkę 40 
Rajdu na Raty, poprowadzona przez kierownika Rajdu,  
wykonano nową odznakę, a imprezie nadano imię jego 
twórcy Teofila Ligenzy. W marcu odbył się 55 Ogólnopolski 
Rajd Narciarski Karkonosze 2010, którego komandorem  był 
Jan Jabłooski.  Również w marcu w Siedlęcinie odbył się XIII 
Ogólnopolskie Marsze na Orientacje " Puchar Wagarowicza". 
Były one co prawda trzynaste ale dla prowadzącego Adama 
Rodziewicza szczęśliwe. W kwietniu, z pewnych względów, 
drugiego dnia, podpisano porozumienie pomiędzy PTSM a 
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PTTK o organizacji kursu Przodowników Turystyki Górskiej na 
obszar Sudetów. Kierownikiem kursu od niepamiętnych 
czasów był Zdzisław Gasz i tak pozostanie. W roku 2010 
będzie to już XXIII edycja takiego szkolenia. 20 kwietnia w 
Michałowicach odsłonięto tablice pamiątkową poświęconą 
zmarłemu przed rokiem Teofilowi Ligenzie. Utworzono także 
małą Izbę Pamięci, w której zebrano ofiarowane przez rodzinę 
i znajomych dokumenty. Jak była to ważna uroczystośd 
potwierdzi fakt iż przybyło na nią kilkadziesiąt osób, w tym 
wiele sprawujących różne urzędy w administracji paostwowej, 
łącznie z posłem Marcinem Zawiłą. Wszak wszyscy przybyli  
zetknęli się w swoim życiu turystycznym z Teofilem i wszyscy 
w dowód szacunku jakim go darzyli przybyli tu by upamiętnid 
Profesora. Na tą okazję wydano monografię poświeconą 
Teofilowi. W pracy tej, pod redakcja Zdzisława Gasza, zostały 
zamieszczone wspomnienia osób, dla których kol. Ligenza był 
wzorem do naśladowania. Od kwietnia, przez całe lato w 
soboty, wyruszano na Krajoznawcze Spacery zainicjowane i 
prowadzone przez Krzysztofa Tęczę. Wszystkie zostały 
udokumentowane w postaci stosownego wydawnictwa jakie 
na zakooczenie sezonu otrzymał każdy biorący w nich udział. 
W maju, jak zwykle, odbyły się Międzynarodowe Targi 
Turystyczne Tourtec, współorganizowane przez nasz Oddział. 
Niestety z powodu nieotrzymania dotacji remont zamku 
Chojnik został odsunięty w czasie. Dokonano tylko, za 
stosowna zgodą, niewielkich cięd pielęgnacyjnych rosnących 
tam drzew. Natomiast bez problemów odbył się VIII Rajd 
Wielodyscyplinowy "Bóbr 2010".  

Dnia 29 maja w Żarach miały  miejsce obrady 
Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej. Uczestniczyło w niej 
dwoje naszych przedstawicieli. Antonina Sobierajska, jako 
członek wspomnianego Zespołu i Krzysztof Tęcza, który na 
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wniosek Przewodniczącego Henryka Antkowiaka, w 
jednomyślnym glosowaniu został wybrany do Zespołu. Tak 
więc od tej chwili posiadamy  w Zespole aż dwie osoby co jest 
ewenementem. Zawsze z każdego oddziału wybierano tylko 
jedną osobę. W sierpniu jak zwykle w święto przewodników 
odprawiono mszę na Śnieżce. W spotkaniu uczestniczył 
prezydent Czech Vaclav Klaus i prezydent Polski Bronisław 
Komorowski. Również w sierpniu w Michałowicach 
rozpoczęto wspomniany już kurs Przodowników TG. Pracami 
kierował Zdzisław Gasz. Natomiast na Centralnym Zlocie 
Aktywu Krajoznawczego w Elblągu, podczas Forum, Krzysztof 
Tęcza zaprezentował w swoim wystąpieniu naszą ziemię. 
Pokazał m.in. wykonane dzieo przed wyjazdem zdjęcia z 
powodzi jaka nawiedziła Zgorzelec. W sierpniu odbył się także 
Turniej Rycerski na zamku Chojnik, a we wrześniu Rodzinna 
Eskapada w Góry.  

Najważniejsza dla PTTK impreza odbyła się we 
wrześniu w Olsztynie. Był to organizowany raz na 10 lat 
Kongres Krajoznawstwa Polskiego. Z naszego oddziału wziął w 
nim udział Krzysztof Tęcza, który otrzymał nao zaproszenie. 
Jednak nie przyszło mu tylko biernie brad udział w spotkaniu. 
Została mu przydzielona obsługa jednej z czterech grup 
dyskusyjnych, których zadaniem było wypracowanie 
wspólnego stanowiska Towarzystwa w sprawie 
krajoznawstwa w Polsce. Patronat nad imprezą objął 
Parlament Europejski, a osobiście jego przewodniczący prof. 
Jerzy Buzek.  

We wrześniu, po odłączeniu z  Komisji Turystyki 
Górskiej, Pieszej i Krajoznawczej, utworzono Komisję 
Krajoznawczą, na czele której stanął Krzysztof Tęcza. 
Pomagają mu w tym Zdzisław Gasz i Antonina Sobierajska. Ale 
znacznie ważniejszym wydarzeniem była nominacja naszego 
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Oddziału w konkursie "Dolnośląski Klucz Sukcesu". Andrzej 
Mateusiak odebrał przyznany Oddziałowi dyplom. Pod koniec 
września w XIX Ogólnopolskim Przeglądzie Książki 
Krajoznawczej i Turystycznej w Poznaniu wziął udział jako 
członek jury Krzysztof Tęcza. W kategorii przewodników II 
miejsce  zajął przewodnik "Szklarska Poręba. Magiczne miasto 
Ducha Gór", wydany przez jeleniogórski Adrem. 

 

 
Chatka "Smogorniak" w Karkonoszach. Foto: Krzysztof Tęcza 

Po Kongresie, Komisja Krajoznawcza, by wypełnid 
działaniami okres do kolejnego za 10 lat, podjęła inicjatywę 
organizowania seminariów krajoznawczych pod wspólną 
nazwą „Mijające krajobrazy Polski”. Nasza Oddziałowa KK 
podjęła to wyzwanie i włączyła się do organizowania tego 
typu spotkao wspólnie z innymi Oddziałami Towarzystwa. I 
tak w lutym 2011 roku wspólnie z Oddziałem Ziemi Żarskiej 
zorganizowano seminarium „Mijające krajobrazy Ziemi 
Żarskiej”, będące drugim w kraju. Trzecie odbyło się we 
Wleniu, pod nazwą „Mijające krajobrazy Ziemi Lwóweckiej” i 
zorganizowaliśmy je wspólnie z Oddziałem Ziemi Lwóweckiej. 
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Następne planujemy w Jeleniej Górze w listopadzie. Będzie 
ono zatytułowane „Mijające krajobrazy Ziemi Jeleniogórskiej”. 

Przez cały okres 65-lecia Oddział organizował kursy na 
uprawnienia przewodników sudeckich. Do swojej śmierci 
kierownikiem kursów był Tadeusz Sted, później Zenon 
Kędziora, a od 2000 roku Andrzej Mateusiak. Od roku 2009 
Oddział organizuje corocznie kursy dla pilotów wycieczek. 
Kierownikiem tych kursów jest dr Piotr Gryszel. 

 
Widok z Karkonoszy na kotlinę Jeleniogórską. Foto: Krzysztof Tęcza 

I tak doszliśmy do obecnego 2011 roku. Jest to dla nas 
rok jubileuszowy. Nasz Oddział jak zwykle zorganizuje swoje 
wszystkie imprezy, jakie zaplanował na zebraniu opłatkowym. 
Jak zwykle nasi działacze poprowadzą na wycieczki,  z 
niemalże wszystkich dyscyplin, setki jeśli nie tysiące 
uczestników. Przekażą im swoją, niejednokrotnie, wielką 
wiedzę. Niektórzy z nich pokażą, jak wielką pasją jest dla nich 
turystyka. A na pewno będą się oni starad zarazid tą pasją 
osoby biorące udział w wycieczkach. Aby byd sprawiedliwym 
powiem, że nie można dzielid różnych form turystyki na lepsze 
i gorsze. Wszystkie są niezwykłe i wszystkie zasługują na takie 
same uznanie. Jednak trzeba pamiętad, że żaden rodzaj 
turystyki nie może w pełni istnied bez krajoznawstwa, 
będącego kwintesencją wszystkiego co związane jest z 
poznawaniem naszej Ojczyzny. Nasz Oddział poprzez takich 
działaczy jakich posiada dociera zarówno do odpoczywających 
tu turystów, do wczasowiczów, ale najważniejsze dla nas jest 
to, że docieramy do mieszkaoców naszego regionu. 
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Najważniejsze dla nas jest to, że dzięki naszym działaniom 
wiele osób spędza dni wolne w terenie. Bo namówienie 
człowieka do wyjścia w teren wcale nie jest takie łatwe. I to, 
że nam się to udaje uważamy za nasz największy sukces. 
Oczywiście mamy poparcie różnych instytucji i miejscowych 
władz w naszej pracy, ale wynika to przecież z faktu iż takie 
działania, skierowane do wszystkich, leżą w interesie nas 
wszystkich. A trzeba wiedzied, staram się to podkreślad jak 
tylko mogę: Pamiętajmy, że działacze Oddziału PTTK "Sudety 
Zachodnie" w Jeleniej Górze, wszystko co robią dla innych, 
wykonują siłami własnymi jako tzw. pracę społeczną. Pracę 
dla innych. Czynią to z uszczerbkiem dla swoich rodzin, gdyż 
czas, który powinni poświęcad najbliższym poświęcają, 
często zupełnie sobie obcym ludziom. Jest to w dzisiejszych 
czasach, czasach pełnych egoizmu, w czasach w których 
większośd patrzy tylko na siebie, w czasach gdzie wszystko 
przeliczane jest na pieniądz, bardzo piękne. Ta postawa 
naszych działaczy jest tak niezwykła, że musimy wszelkimi 
siłami starad się zachowad w pamięci przyszłych pokoleo 
nasze poczynania.  

Dlatego Komisja Krajoznawcza naszego Oddziału, w 
zgodzie ze stanowiskiem Zarządu Oddziału, składa wyrazy 
szacunku dla wszystkich działaczy. Życzy im jak najdłuższego 
życia turystycznego i by  pasja i miłośd do tego co robią nigdy 
ich nie opuszczała.  

Działacze Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w 
Jeleniej Górze uhonorowani tytułem Członka Honorowego 
PTTK 
Teofil Ligenza vel Ozimek 
Zdzisław Gasz 
Mieczysław Holz 
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Szymon Bijak, Jerzy Pabian 

Informacja o weryfikacji Odznaki 

Krajoznawczej PTTK w 2010 roku 

 

Odznaka Krajoznawcza PTTK ma na celu popularyzację 

najciekawszych walorów krajoznawczych Polski i zachęcanie 

do ich systematycznego poznawania. Ustanowiono dwa jej 

rodzaje: Regionalną Odznakę Krajoznawczą (ROK) i Odznakę 

Krajoznawczą Polski (OKP). ROK ma dwa stopnie (brązowy i 

srebrny), a OKP – cztery (brązowy, srebrny, złoty i złoty z 

szafirem). Obecnie zarejestrowanych jest blisko 100 zespołów 

weryfikacyjnych ROK (ZW ROK). OKP, ale również i ROK, 

weryfikuje składający się z 12 osób Centralny Zespół 

Weryfikacyjny (CZW). 

W roku 2010 członkowie CZW przyznali łącznie 73 
Odznaki Krajoznawcze Polski, w tym 47 brązowych, 16 
srebrnych, 8 złotych i 2 złote z szafirem. Ten swoisty 
najwyższy laur wśród krajoznawców osiągnęli Maciej 
Maślioski z Ostrowa Wielkopolskiego oraz Jan Waszczuk z 
Siedlec. Dodatkowo do listy zdobywców OKP w stopniu 
złotym z szafirem dopisano Pawła Jana Chmurę z Pabianic, 
któremu odznakę zweryfikowano w Rzeszowie w 2001 roku, 
oraz Jana Niesporka z Krakowa, któremu odznakę 
zweryfikowano w 2003 roku w Krakowie. Obu zdobywców nie 
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wpisano wtedy na stosowną listę osób przez niedopatrzenie.  
Sprawozdania z weryfikacji ROK w roku 2010 do Komisji 

Krajoznawczej ZG PTTK nadesłało 46 ZW ROK. Łącznie 

zweryfikowano i przyznano 1816 ROK, w tym 1554 w stopniu 

brązowym oraz 262 w stopniu srebrnym. W porównaniu do 

lat poprzednich liczba odznak zdobytych w roku 2010 nieco 

spadła, ale nadal utrzymuje się na dośd wysokim poziomie 

(ryc.). 
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Ryc. Liczba zweryfikowanych ROK w stopniu brązowym i 
srebrnym w latach 1997-2010 na podstawie sprawozdao 
nadesłanych przez poszczególne zespoły weryfikacyjne 
 

Najwięcej ROK w roku 2010 przyznał zespół weryfikacyjny 

działający przy O/Wojskowym w Chełmie. Zweryfikował on 
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blisko połowę wszystkich ROK. Na kolejnych miejscach 

uplasowały się zespoły z oddziałów w Szczecinie i Warszawie. 

W ujęciu wieloletnim największą liczbą zweryfikowanych ROK 

poszczycid się mogą ZW działające przy O/Regionalnym w 

Szczecinie i O/Wojskowym w Chełmie. 

 

 Zestawienie Zespołów Weryfikacyjnych, które zweryfikowały 

najwięcej ROK  w roku 2010  

Lokata  Zespół Weryfikacyjny ROK      Brązowa Srebrna Razem    

1.           LXXII O\Wojskowy Chełm       775           126         901 

2.           XLII O\Regionalny Szczecin     275               2         277 

3.         LXIII O\Mazowsze Warszawa   174               4          178 

4.         LXXXVIII O\Ostrów Wlkp.            65             40          105 

5.         XLVIII O\Bielsko Biała                   20             14            34 

6.         LXXIV O\Pleszew                           25               8             33 

7.         LXVI O\Kielce                                 20              12           32 

8.         XXV Katowice                                21                8            29 

9.         XLV Legnica                                    25                0            25 

10.       LXXXI Wałbrzych                           16                2            18 

11.       XXIX Kościan                                  16                0            16 

12.       XXXVI O\Bołgoraj                          10                5            15 

13.       LXXVII Tarnów                               14                1            15 
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14.       L O\Wojskowy Warszawa           10                 1            11 

15.       XCVI Ropczyce                                6                 3               9 

16.       LXXXVI O\Międzyuczelniany       7                  2               9 

             Warszawa 

17.        XXXI Wrocław                                7                 2               9 

18.        XXIII Gdynia                                   9                 0               9 

19.        VI Włocławek                                2                 6               8 

Zespoły Weryfikacyjne, które zweryfikowały najwięcej ROK  

 w latach  2002-2010 

Lokata  Zespół Weryfikacyjny ROK    Przyznanych ROK 

1.           XLII O\Regionalny Szczecin                         5968 

2.           LXXII )\Wojskowy Chełm                             4431 

3.           LXXXVIII )\Ostrów Wlkp.                               627 

4.           XLV O\Legnica                                                613 

5.            L O\Wojskowy Warszawa RPK                    574 

6.            LXIII Warszawa O\Mazowsze                      467 

7.            XXVIII O\Radom                                            296 

8.            XXV O\Katowice                                            281 

9.            XXXVI O\Biłgoraj                                           209 
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10.          LXXIV O\Pleszew                                           197 

11.          XXXIX O\Słupsk                                             193 

12.          LXVI O\Kielce                                                186 

13.          LXXIII O\Gliwice                                           185 

14.          LXXVIII O\Rybnik                                          154 

15.          III O\Rzeszów RPK                                        152 

16.          X O\Wrocław                                                144 

17.          LXXXVI Warszawa O\Międzyuczelniany   142 

18.          VII O\Olsztyn RPK                                        116 

19.          LVI O\Kalisz                                                   112 

20.          VI O\Włocławek                                           112 

 
                                                                                                                                                             

Mieczysław Wojecki 
Tablica upamiętniająca Apolonię 
Chałupiec 
  

Na początku 2008 roku w Brdowie, wsi położonej w 
północnej części powiatu kolskiego (Wielkopolska), 
odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Apolonii 
Chałupiec, bardziej znanej jako Pola Negri. Sławna aktorka 
zagrała w sześddziesięciu trzech filmach. Większośd nakręciła 
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w Niemczech i Stanach Zjednoczonych (w Polsce tylko osiem). 
W 1923 roku przybyła do Hollywood, gdzie została gwiazdą 
kina niemego i symbolem seksu, do czego przyczyniły się 
głośne romanse z Charli'e Chaplinem i Rudolphem Valentino. 

 
Co łączyło hollywoodzką gwiazdę z niewielką 

miejscowością, zamieszkaną dzisiaj przez zaledwie osiemset 
osób? Tutaj urodziła się jej matka Eleonora z Kiełczewskich 
Chałupiec, i tutaj Pola, w okresie gdy była uczennicą szkoły 
baletowej w Warszawie, kilkakrotnie spędzała wakacje. 

 
Barbara Apolonia Chałupiec urodziła się w 1897 roku 

w Lipnie, miasteczku leżącym sześddziesiąt kilometrów na 
północ od Brdowa, gdzie spędziła z rodzicami pięd pierwszych 
lat swojego życia. W 1902 roku po tym jak Jerzy Chałupiec, 
ojciec małej Apolonii, Słowak z cygaoskim rodowodem, został 
zesłany przez cesarskie władze na Sybir, matka przyszłej 
aktorki przeniosła się z córką do Warszawy. 

 
Ponieważ o rodzinnych związkach Poli Negri z 

Brdowem mało kto już pamięta, lokalni patrioci postanowili je 
przypomnied i upamiętnid. Dnia 21 stycznia 2008 roku na 
domu, w którym pola Negri wraz z matką mieszkała została 
odsłonięta tablica pamiątkowa. W uroczystości wzięli udział 
krewni wielkiej filmowej gwiazdy: Zdzisław i Julian 
Kiełczewscy z Poznania, Janusz Kiełczowski z Kola, członkowie 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Brdowskiej, Wiesława 
Czupioska - dziennikarka i autorka wydanej w 1989 roku 
biografii pt. "Polita", i wreszcie przedstawiciele władz Lipna - 
miejscowości, w której Pola Negri się urodziła. 
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Krzysztof Tęcza 
47. Dolnośląski Zlot PTP PTTK w 
Lubaniu 
  

W dniach 23 - 24 października 2011 roku w Lubaniu 
odbył się 47. Dolnośląski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej 
PTTK. Organizację Zlotu powierzono działaczom z Lubania nie 
bez przyczyny.  Zarówno Oddział PTTK jak i Oddział Łużycki 
PTSM w Lubaniu znane są z organizowania corocznie wielu 
dużych imprez turystycznych. Ponieważ wielu z działaczy 
należy do obu tych organizacji nie ma nic dziwnego, że 
współpracują oni ze sobą. Daje to bardzo pozytywne 
rezultaty, czego mogliśmy doświadczyd podczas imprezy. 
Myślę, że wszyscy chcieliby mied tak zgrany zespół jakim 
dowodził Komandor Zlotu, Henryk Sławioski. A wbrew 
pozorom tegoroczni organizatorzy wcale nie mieli łatwego 
zadania. Chodzi głównie o nadmiar walorów krajoznawczych 
zgromadzonych na tym terenie. Nie jest bowiem łatwo 
rezygnowad z ich pokazania, a niestety brak było czasu by 
zobaczyd wszystko.  

Gdy tylko dotarliśmy na miejsce zbiórki zostaliśmy 
obdarowani materiałami zlotowymi, w tym pięknym 
wydaniem "Vademecum historii Górnych Łużyc", 
przekazanym przez Południowo-Zachodnie Forum Samorządu 
Terytorialnego "Pogranicze". Mimo, iż było nas ponad 
pięddziesiąt osób, spokojnie pomieściliśmy się w Sali 
konferencyjnej Galerii Łużyckiej, gdzie zaprezentowano nam 
film ukazujący rewitalizację miasta Lubao. Dowiedzieliśmy się 
jakie zniszczenia dla miasta przyniosły ostatnie działania 
wojenne. Pokazano nam jak na przestrzeni lat zmieniał się 
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wygląd zabudowy miejskiej. Jednak najważniejszym było 
podjęcie w roku 1992 uchwały o rewitalizacji starego miasta. 
To właśnie dzięki tej odważnej decyzji przywrócono do życia 
pusty plac wokół wieży kramarskiej. Przybywający tu dzisiaj 
turyści nawet nie pomyślą, że te pięknie odbudowane 
kamieniczki są dziełem ostatnich lat. W całym mieście do dnia 
dzisiejszego odbudowano dzięki prywatnym inwestorom 
ponad 80 kamieniczek. Aby jednak nie zatracid 
podstawowego ducha odbudowy wszystkie obiekty, a 
właściwie ich kształty, nadzorowane były przez odpowiednie 
służby. Dlatego ostateczny efekt przeszedł wszelkie 
oczekiwania. Pewnie każdy się z tym zgodzi, że obecny wygląd 
zabudowy Lubania jest godny pozazdroszczenia.  Władze 
miasta patrzą jednak także w przyszłośd. Bo przecież aby 
organizm miejski funkcjonował sprawnie trzeba podejmowad 
działania w wielu różnych dziedzinach życia. Dlatego 
wybudowano tu największą w kraju kotłownię, w której 
opałem jest słoma. Pochodząca z niej energia cieplna daje 
40% zapotrzebowania na nią. Działa tutaj Miejski Dom 
Kultury. Na Kamiennej Górze wybudowano amfiteatr, a przy 
Gimnazjum Miejskim nr 3 krytą pływalnię.  Ale jest także 
muzeum, kino itd.  

Po otrzymaniu takiej dawki wiedzy o mieście przywitał 
nas Burmistrz Pan Arkadiusz Słowioski, który wyraźnie dał 
nam odczud, iż jesteśmy tu mile widzianymi gośdmi. Przyznał 
on, że kiedyś sam brał udział w różnych rajdach a nawet 
prowadził wycieczki. Dowiedzieliśmy się, że osiedlowe koło 
PTTK nr 35 otrzymało medal "Za zasługi dla Miasta Lubao". 
Wyróżnienie to jest docenieniem roli jaką odgrywają działacze 
Towarzystwa dla miasta, dla jego mieszkaoców i w koocu 
ukazuje ich pozycję w Lubaniu. A przecież ludzie ci wszystko 
co robią czynią społecznie. Cieszy zatem fakt, iż władze miasta 
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dostrzegają ich pracę i że podejmowane przez nich wysiłki 
przynoszą pożytki dla mieszkaoców, zwłaszcza dla tych 
najmłodszych. Trzeba bowiem wiedzied, że wiele imprez 
organizowanych przez Oddział PTTK "Pogórze Izerskie" i 
Oddział Łużycki PTSM kierowanych jest właśnie do tej grupy 
wiekowej. A rok 2011 został ogłoszony Rokiem turystyki 
Rodzinnej w PTTK. 

 

 
Nawojów Łużycki (Łużycki Wawel). Foto: Krzysztof Tęcza 

Tak jak już wspomniałem przygotowano dla nas wiele 
atrakcji turystycznych zatem nie ociągając się wyjechaliśmy w 
teren by podziwiad obiekty większe i mniejsze, ciekawe i 
wprowadzające nas w zdumienie. Pierwszy taki obiekt, 
nazywany Łużyckim Wawelem znajduje się w Nawojowe 
Łużyckim. Jest nim renesansowy dwór wzniesiony pod koniec 
XVI wieku przez Christopha von Tschirnhausa, który sam go 
zaprojektował. Dzisiejszy stan tego obiektu jest delikatnie 
mówiąc nieciekawy. Dobrze stało się, iż w latach 
sześddziesiątych XX wieku odbudowano tu zniszczone 
skrzydło i zamieniono je na kościół. Pewnie uratowało to 
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przed zniszczeniem dwukondygnacyjny krużganek z loggią 
wspartą na toskaoskich i jooskich kolumnach. To właśnie 
umieszczone tutaj kartusze herbowe są celem licznych 
wycieczek. Ciekawym jak i tajemniczym obiektem jest 
umieszczony obok stary dzwon. Miłośnicy krzyży pokutnych 
mogli zobaczyd  jeden obiekt stojący w miejscu, w którym 
kiedyś istniał kościół ewangelicki. Niestety świątynia nie 
zachowała się do naszych czasów. Za to przy drodze znajduje 
się słup milowy będący pozostałością po kursującej tędy 
poczcie saskiej. Na podkreślenie zasługuje fakt iż jest to 
jedyny tego typu obiekt zachowany na swoim historycznym 
miejscu usytuowania. Dla niewtajemniczonych podam, że 
słupy milowe posiadały odpowiednią numerację. Były to cyfry 
dzielące się przez cztery. Także drogi przy których stały słupy 
milowe posiadały swoją odrębną numerację. 

Nowogrodziec to miasteczko jakby zapomniane przez 
wszystkich, a przecież nie tylko posiada ono bardzo długą bo 
liczącą ponad 800 lat historię ale także niezliczoną ilośd 
ciekawych obiektów. Do najcenniejszych należą: ruiny 
klasztoru Sióstr Marii Magdaleny od Pokuty, kościół św. Piotra 
i Pawła czy plebania. Początki klasztoru sięgają  pierwszej 
dwierci XIII wieku kiedy to Św. Jadwiga Śląska sprowadza tutaj 
zakonnice.  Trzeba wiedzied, że obowiązywały wtedy w 
klasztorze bardzo surowe reguły. Siostry musiały  zachowad 
milczenie, spały na pryczach z sianem mając do dyspozycji 
wełniany koc. Przyjmowano wtedy do klasztoru panny, które 
trzeba było przywrócid na dobrą drogę. Jednak gdy zaczęto 
przyjmowad kobiety z dobrych domów wnoszące ze sobą 
bogate posagi życie wymusiło niejako złagodzenie 
stosowanych dotąd zasad. Po kasacie i przejęciu zabudowao 
klasztornych przez paostwo obiekty te były wykorzystywane  
przez liczne urzędy i instytucje. Początek kooca zabudowao 
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przypadł na 1945 rok kiedy to zostały uszkodzone wskutek 
prowadzenia działao wojennych. Jednak ostatecznie popadły 
one w ruinę już po wojnie. Wspomniany kościół Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła wzmiankowano już na początku XIII 
wieku, jednak obecny obiekt wzniesiono pod koniec wieku 
XVIII. Wystrój świątyni to dzieła między innymi artystów 
pracujących wcześniej w Krzeszowie. Tuż obok kościoła 
znajduje się budynek plebani. To właśnie w nim urodził się 
Józef Schnabel. Od kilku lat odbywają się w Nowogrodźcu 
festiwale muzyczne a w planie jest utworzenie centrum 
muzycznego imienia tego wybitnego kompozytora i muzyka. 
Ma ono powstad na bazie ruin klasztoru. Ciekawą historię ma 
ratusz w Nowogrodźcu. Tak naprawdę obiekt ten wzniesiono 
dopiero w 1795 roku, gdyż poprzednie budowle były 
niszczone przez pożary. Działo się tak aż trzy razy. Obok 
znajduje się kamienna fontanna wykorzystana wtórnie jako 
baza pod przeniesiony w to miejsce pomnik św. Jana 
Nepomucena. Zauważymy tutaj bardzo ładne przedstawienie 
zrzucenia Nepomucena z mostu Karola do Wełtawy. Sam 
pomnik nie posiada gwiazdek wokół głowy świętego. Są one 
jednak widoczne jako wyłaniające się z wody. Na pozostałych 
przedstawieniach mamy sceny namawiania Nepomucena do 
złamania tajemnicy spowiedzi oraz samej spowiedzi. 

Bardzo ciekawą informacją o jakiej się dowiedzieliśmy 
jest ta, że to Nowogrodziec był swego czasu największym 
centrum garncarstwa, a nie uważany za takie Bolesławiec. To 
właśnie w Nowogrodźcu było prawie zawsze dwa razy tyle 
zakładów garncarskich, jednak położony na uboczu i zbyt 
mało przedstawiany nigdy nie był uważany za takie centrum 
jak Bolesławiec. Można powiedzied, że toczyła się tu swoista 
rywalizacja między rzemieślnikami. Najpierw w 1753 roku Jan 
Bogumił Joppe wykonał w Bolesławcu  garniec o wysokości 
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2,5 metra i obwodzie 3,24 metra (w 1800 roku oglądał go 
prezydent USA John Quincy Adams). Następnie August Franke 
z Nowogrodźca wykonał garniec mierzący 2,85 metra 
wysokości i pojemności 3708 litrów. Stało się tak dokładnie w 
stulecie wykonania Wielkiego Garnca w Bolesławcu. 
Następnie z okazji 700-lecia Nowogrodźca wykonano kolejny, 
jeszcze większy garniec, na którym umieszczono tekst: 
"Największy garniec na świecie. Wykonany w jubileusz 1933 
roku przez Georga Buchwalda. Pojemnośd 8702 litry." 
Niestety zniszczono go w 1945 roku i tak jak pozostałe 
zachował się tylko na starych rycinach. A szkoda.  

 

 
Pamiątkowe pieczątki. Foto: Krzysztof Tęcza 

Najdziwniejszą informacją jaką dowiedzieliśmy się 
była ta o nawiedzeniu miasta przez dżumę w roku 1527 kiedy 
to poza zakonnicami przeżyło tylko 6 (słownie: sześd) osób. Aż 
trudno to sobie wyobrazid. Ufundowano wówczas, jako 
wotum nowy kościół i złożono ślubowanie, że mieszkaocy od 
tej pory będą żyd godnie tak by zaraza nie odrodziła się. 
Uważano bowiem ją za karę bożą. Od tamtej pory przez wiele 
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lat odnawiano ślubowanie i zaraza nie nawiedziła już więcej 
Nowogrodźca. 

 

 
Przy pomniku Michaiła Kutuzowa w Bolesławicach. Foto: Krzysztof 

Tęcza 

W Bolesławicach odwiedziliśmy cmentarz, na którym 
27 lipca 1813 roku poświęcono pomnik  upamiętniający 
księcia Michaiła Kutuzowa. Tak się złożyło, że uważany za 
autora klęski wojsk Napoleona w kampanii rosyjskiej książę 
smoleoski, zachorował i zmarł w Bolesławcu. Jego zwłoki po 
zabalsamowaniu przewieziono do Petersburga. Natomiast 
wnętrzności złożone w cynowej trumience (w przekazach 
przemieniły się one w serce feldmarszałka) zostały 
pochowane na wzgórzu w miejscu gdzie później wzniesiono 
oglądany przez nas pomnik. Wykonano go w formie 
niewysokiej przełamanej kolumny przewiązanej dębowym 
wieocem będącym symbolem wieczności. Umieszczone tu 
napisy w języku rosyjskim i niemieckim w tłumaczeniu mówią, 
że Książę Kutuzow Smoleoski zasnął snem wiecznym 28 IV 
1813 roku.  
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Z braku czasu w samym Bolesławcu obejrzeliśmy tylko 
kamienny wiadukt kolejowy zbudowany w 1846 roku. Było to 
wówczas tak ważne wydarzenie, że uroczystości otwarcia 
mostu dokonał sam król pruski Fryderyk Wilhelm IV a jego 
architekt, Fryderyk Engelhardt Gansel, został odznaczony 
Orderem Czerwonego Orła. Budowla ta będąca jednym z 
najciekawszych zabytków techniki ma 490 metrów długości i 
wsparta jest na 36 filarach. Od roku 2006 jest ona oświetlana 
po zapadnięciu zmroku i można zauważyd jak wielu 
kierowców zatrzymuje się na poboczu by nacieszyd oczy tym 
niepowtarzalnym widokiem.  

 

 
Kat z zamku Kliczków. Foto: Krzysztof Tęcza 

Zupełnie innym obiektem okazał się zamek w 
Kliczkowie, który obecnie pełni funkcje Centrum 
Konferencyjno - Wypoczynkowego. Oczywiście jest on 
udostępniany dla turystów, jednak z pewnymi 
ograniczeniami. Po obiekcie oprowadzał nas  stosownie 
ubrany jegomośd trzymający etat kata. Widad, że jest on 
bardzo przywiązany do swoich zabawek, bo na grzeczną 
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propozycję poniesienia topora tylko mocniej zacisnął na nim 
swoje dłonie. Oprócz pobieżnej historii zamku dowiedzieliśmy 
się od niego wiele ciekawych rzeczy o bractwach rycerskich 
jakie wyrastają ostatnio jak grzyby po deszczu. Bo na przykład 
jak rozpoznad czy mamy przed sobą prawdziwego rycerza. 
Otóż okazuje się, iż rycerz pasowany nosi przy butach ostrogi. 
A ze względu na małą ich ilośd w ogólnym stanie rycerstwa 
jest to elita. Największą ciekawośd wzbudziła jednak 
drewniana budowla na dziedziocu. Okazała się nią altanka 
nazywana Grzybkiem, która służyła do wieszania upolowanej 
zwierzyny. Aby jednak, zwłaszcza w lecie, nie dobierały się do 
niej muchy doprowadzono tutaj wymyślny system zraszający 
dzięki któremu powstawała kurtyna wodna uniemożliwiająca 
muchom przedostanie się do mięsiwa.  

Gdy opuszczaliśmy zamek oprowadzający nas poprosił 
by ktoś przytrzymał drzwi. Zaraz znalazła się uczynna 
koleżanka pilnująca by drzwi nie przycisnęły wychodzących. 
Ponieważ dobry zwyczaj każe nagradzad za pracę wsunąłem 
do jej ręki 2 złote. Zobaczyłem wtedy na jej twarzy najpierw 
zaskoczenie, później zdziwienie, jakby nie wiedziała o co 
chodzi. Po chwili spojrzała ona na monetę w dłoni i wtedy już 
nie byłem pewny czy jej zdziwiony wyraz twarzy nie był 
spowodowany przypadkiem zbyt małym nominałem jaki 
użyłem do tego celu. Na szczęście pani okazała się 
wyrozumiała a po jakimś czasie żartowała sobie z tego co ją 
spotkało. Może byłoby inaczej gdyby inni poszli w moje ślady?  

Na szczęście mogliśmy wkrótce odpocząd w Domu 
Kołodzieja, który jako jeden z ostatnich obiektów w 
Wigancicach Żytawskich, został przeniesiony do Zgorzelca. 
Dokonała tego pani Elżbieta Lech - Gotthardt  lokując w nim 
restaurację. Patrząc na ilośd gości tu przebywających chyba 
warto było ponieśd ten wysiłek. Po poczęstunku przenieśliśmy 
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się do domu Jakuba Boehme, gdzie mogliśmy zapoznad się z 
jego życiem. Bo o tym, że był on człowiekiem wybitnym 
nikogo dzisiaj nie trzeba przekonywad. Ale wszystkich ciekawi 
zawsze jak to możliwe by ze zwykłego szewca wyrósł taki 
myśliciel. W Muzeum Łużyckim mieliśmy możliwośd obejrzed 
wystawę poświeconą repatriantom przybyłym tutaj po II 
wojnie światowej. Gdy otwierano tą wystawę jakiś czas temu 
zorganizowano przemarsz ze stacji kolejowej do muzeum. 

  

 
Przed Zagrodą Kołodzieja w Zgorzelcu. Foto: Krzysztof Tęcza 

Uczestniczący w nim przebrani byli w stroje z tamtych 
czasów i swoim wyglądem wzbudzali niezłe zainteresowanie 
wśród mieszkaoców, którzy widzieli ich na trasie przemarszu. 
Przebywając na moście Staromiejskim znowu dowiedzieliśmy 
się od prowadzącej o tajnym korytarzu prowadzącym pod 
Nysą. Widad, że jest to temat bardzo chętnie poruszany. Może 
warto by wreszcie wyjaśnid te informacje? Ze względu na brak 
czasu w ekspresowym tempie zwiedziliśmy jeden z 
najładniejszych, jeśli nie najładniejszy , obiekt w Zgorzelcu, 
czyli Miejski Dom Kultury albo Górnołużycką Halę Chwały. W 
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różnych czasach bowiem różnie nazywano ten sam obiekt. Z 
czasów nam bliższych to właśnie tutaj w roku 1950 podpisano 
"Układ Zgorzelecki"  regulujący granice na Odrze i Nysie 
Łużyckiej. Mówi o tym tablica zamontowana na ścianie 
budynku. 

      
Pomnik na cmentarzu żołnierzy 2. Armii Wojska Polskiego w 

Zgorzelcu. Foto: Krzysztof Tęcza 
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Będąc w Zgorzelcu nie można ominąd miejsca 
szczególnego, miejsca na którym pochowano kilka tysięcy 
młodych ludzi, którzy zginęli walcząc o Polskę jako żołnierze 2 
Armii Wojska Polskiego. I nie ważne co się mówi w ostatnim 
okresie o toczonych pod koniec wojny bojach, bo ci którzy tu 
spoczywają nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje 
podejmowane na wyższych szczeblach. Oni już ponieśli 
konsekwencje nieumiejętnie prowadzonej batalii oddając to 
co mieli najcenniejszego - swoje życie. Uczynili to  bo walczyli 
o naszą Ojczyznę. Dlatego należy im się szacunek. Na 
cmentarzu początkowo znajdował się obelisk umieszczony 
centralnie, jednak później wzniesiono tutaj nowy pomnik. Jest 
to olbrzymich rozmiarów orzeł z rozpostartymi skrzydłami.  
Kiedyś kolo dworca kolejowego Zgorzelec Miasto stała 
miniatura tego pomnika, jednak wiele lat temu znikła z 
krajobrazu. 

Do Henrykowa Lubaoskiego dojechaliśmy tuż przed 
zmierzchem. Mimo opóźnienia okazało się, iż ksiądz Jan 
Marciniak wraz z wiernymi poczekali z rozpoczęciem mszy na 
nas. Było to bardzo mile zwłaszcza, że msza odbywała się w 
naszej intencji. Muszę przyznad, ze przyjemnie słuchało się 
słów księdza  Marciniaka, gdyż okazał się on posiadaczem 
bardzo donośnego a przy tym wyrazistego głosu. Do tego z 
wielką wprawą odprawił mszę w wydaniu turystycznym, czyli 
zawierającą wszystko co powinno byd przekazane a 
jednocześnie w o wiele krótszym czasie. Po mszy gospodarz 
zaprezentował nam posiadaną wiedzę na temat historii 
kościoła i parafii i mogliśmy jeszcze, chociaż już po ciemku, 
podejśd do najstarszego drzewa w Polsce - 1300 letniego cisa. 
Samo drzewo oglądaliśmy błyskając fleszami aparatów 
fotograficznych. Niestety nie udało nam się dojrzed, czy są 
jeszcze na pniu widoczne ślady od cięd szablami jakie cis 
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przeżył gdy bawiły tu wojska francuskie. Zobaczyliśmy za to 
młode drzewka posadzone przy drodze dojściowej. Z tabliczek 
jakie przy nich umieszczono dowiedzieliśmy się, że są to 
nasadzenia dokonane przez znanych Henryków biorących 
udział w organizowanych od kilku lat zlotów osób o tym 
właśnie imieniu. Dzieo ten uważany jest za dzieo imienin cisa 
henrykowskiego. Jako ciekawostkę podam fakt wykonania 
przez nowego wójta pieczątki, którą turyści będą mogli 
potwierdzad swój pobyt tutaj. Będzie ona dostępna w domu 
po drugiej stronie szosy. 

     
Najmłodsza uczestniczka Zlotu. Foto: Krzysztof Tęcza 
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Po zakwaterowaniu w Hotelu "Tęcza" (byliśmy mile 
zaskoczeni standardem tego obiektu) rozpoczęliśmy naradę, 
bo trzeba wiedzied, że Zlot to nie tylko zwiedzanie, to także 
praca, bywa że ciężka. Spóźniony Komandor Honorowy Zlotu, 
Henryk Antkowiak, tradycyjnie otworzył Zlot, pukając 
trzykrotnie laską zlotową, którą na koniec imprezy przejmą 
organizatorzy przyszłorocznej imprezy. Prezes oddziału PTTK 
"Pogórze Izerskie", Kol. Monika Polerecka Chawchunowicz, 
przybliżyła nam nieco Oddział w Lubaniu. Jego historia ma już 
ponad pół wieku. Dowiedzieliśmy się jakie imprezy są 
organizowane przez skupionych tu działaczy, jaką oddział 
dysponuje kadrą społeczną i jakie plany snuje na przyszłośd.  
Jak się okazuje mimo ciężkich czasów nie jest źle, zwłaszcza 
biorąc pod uwagę współpracę z PTSM i władzami miasta 
Lubao. 

 

 
Ośrodek Szkoleo Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. 

Foto: Krzysztof Tęcza 
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Dalszą częśd spotkania poprowadził Przewodniczący 
Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej, Henryk Antkowiak. 
Podczas tej części narady omówiono sprawy przodownickie. 
Chodzi o wyróżnienia dla najlepiej działających społeczników, 
przedłużanie ważności legitymacji przodownickich oraz 
ustalenie kalendarza imprez pieszych planowanych w roku 
przyszłym. Zdano także relacje z imprez tegorocznych. Dla 
wielu było to miłe przypomnienie, gdyż większośd z obecnych 
na sali uczestniczyła w przynajmniej jednej z nich. By pokazad 
wszystkim, że ich praca jest doceniana i zauważana, 
uhonorowano Elę Łobacz - Bącal z Żar oraz Zbyszka Burzały z 
Ostrowa Wielkopolskiego. Po raz pierwszy od niepamiętnych 
czasów, ale zgodnie z podjętą wcześniej uchwałą, nie odbyły 
się podczas Zlotu egzaminy przodownickie. Jest to 
podyktowane brakiem czasu, a przecież egzaminy to sprawa 
niezwykle poważna i muszą odbywad się w odpowiedniej 
atmosferze.  

Ustalono, ze w roku 2012 zorganizowane będą 
następujące imprezy: 
 Wiosenna Narada Turystów  Pieszych w Prochowicach 
(28.01.2012); 
Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej we 
Włocławku (13-16.09.2012); 
Ogólnopolski Wysokokwalifikowany Rajd Pieszy z 
zakooczeniem w Ostrorogu (Oddział Szamotuły); 
Dolnośląski Zlot PTP.  

Jak więc widad ustalenia dotyczyły naszych 
tradycyjnych imprez organizowanych już dziesiątki lat. 
Dlatego kolejni działacze podejmujący się ich 
przeprowadzenia mają na kim się wzorowad. Zresztą 
zwyczajem jest uczestnictwo ich we wcześniejszej imprezie by 
mogli podejrzed to i owo. Dlatego tym razem laskę zlotową 
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przekazano działaczom z Prochowic, w których spotkamy się 
na następnej naradzie.  

W niedzielę rano nastąpiła niewielka zmiana na 
stanowisku oprowadzającego nas przewodnika. Koleżankę 
Kingę Gordon - Sieradzką pracującą w dniu wczorajszym 
zastąpiła Ela Stępnik. Dzisiaj zostaliśmy spieszeni i 
wyruszyliśmy na zwiedzanie Lubania. Aby udowodnid, że  
Lubao w dawnych czasach znajdował się na drodze wielkich 
wydarzeo historycznych, pokazała nam tablice informujące o 
pobycie tutaj zarówno Cara Rosji Aleksandra I, jak i Cesarza 
Francuzów Napoleona. Oczywiście kwaterowali oni tutaj w 
różnych miesiącach jednak tego samego roku czyli 1813. 
Niestety budynek ratusza musieliśmy sobie darowad z 
powodu przeciągnięcia się prac remontowych. Obejrzeliśmy 
tylko zewnętrzne portale, ale za to jakie. Podziwialiśmy nowe 
zabudowania wokół wieży kramarskiej. Koleżanka Ela 
pokazała nam ciekawostkę pomijaną podczas indywidualnego 
spaceru po Lubaniu. Na jednym z domów znajduje się 
niepozorna tablica z napisem: Tu było "Siódme Niebo" teatr. 
Niby nic takiego ale to właśnie w tym miejscu w roku 1945 
działał teatr literacko - artystyczny. Prowadził go Włodzimierz 
Borucki a gościnnie występowała Tola  Maokiewiczówna. 
Oczywiście widzieliśmy Dom pod Okrętem, który ocalał 
podczas wielkiego pożaru w 1760 roku kiedy to ogieo strawił 
334 domy. W budynku tym przez pewien czas mieściło się 
muzeum. Niestety już podczas wojny zbiory zaczęły ginąd, a w 
okresie powojennym zaprzepaszczono możliwośd jego 
odtworzenia. Przechodząc kolo Domu Solnego pełniącego w 
swojej historii także funkcje więzienne większośd zaciekawiła 
się niepozornie  wyglądającym zabytkiem techniki jakim jest 
znajdujący się tam stary dystrybutor do paliwa. 
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Kolejnym naszym celem była Placówka Straży 
Granicznej w Lubaniu, a właściwie Ośrodek Szkoleo 
Specjalistycznych, jeden z trzech w kraju. To właśnie tutaj 
szkoleni są funkcjonariusze zasilający szeregi Straży 
Granicznej. W utworzonej Sali Tradycji zgromadzono wszystko 
co dotyczy historii tej formacji, zmieniającej przecież nie tylko 
swoją nazwę ale także podlegającej coraz to innym resortom. 
Możemy byd zaskoczeni oglądając znajdujące się tu zbiory. 
Niektóre eksponaty są nieoczekiwane. Bo czy nie zdziwi się 
ktoś kto np. nagle zobaczy tablicę graniczną stojącą kiedyś 
pod jego domem? Ja wypatrzyłem tutaj zdjęcie załogi 
strażnicy Orle z 1960 roku. Po ośrodku oprowadzali nas 
porucznik Beata Czarniecka-Serafin oraz pułkownik Zbigniew 
Ostrowski. Mogliśmy się przekonad jak ciężko jest ukooczyd 
tutaj szkolenie z wynikiem pozytywnym. Bo szkolenie takie 
obejmuje zarówno wiedzę z przepisów prawnych jak i dobre 
wyniki w sztukach walki, strzelaniu, czy kontaktach z ludźmi. 
Trzeba mied niezłą kondycję by przejśd wszystkie testy. 
Abyśmy jednak nie byli pesymistami pułkownik Ostrowski 
wykonał przewrót i pokazał, że on także ma dobrą formę. Jak 
na prawdziwego żołnierza przystało przed fikołkiem odłożył 
na bok czapkę z orzełkiem. Niestety ze względu na to, że była 
niedziela, a więc dzieo wolny od pracy, nie mogliśmy zobaczyd 
w akcji szkolone tutaj psy. One także miały święto. Za to 
mieliśmy wyjątkową okazję by zobaczyd strzelnicę spełniającą 
wszelkie normy. Oczywiście nie postrzelaliśmy sobie. Cywilom 
jest to zakazane. 
Trzeba przyznad, że organizatorzy sprawili nam tą wizytą 
sporą niespodziankę. Samemu raczej trudno byłoby tu zajrzed. 
Jednak gdy dotarliśmy do Baszty Brackiej by zobaczyd jakie 
widoki rozpościerają się z niej, zostaliśmy ponownie mile 
zaskoczeni. Tym razem członkowie Stowarzyszenia 
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Miłośników Górnych Łużyc przygotowali dla nas pokaz 
musztry dawnej straży miejskiej. Po sformowaniu szyku 
przeszli oni uliczkami Lubania pod słup dystansowy by tam 
pokazad jak wyglądała musztra straży miejskiej w  wiekach 
XVII i XV. Najbardziej podobało się wszystkim oczywiście 
strzelanie z muszkietów. Mimo długiego czasu potrzebnego 
na nabicie broni prochem huk wywołany strzałem, a co za tym 
idzie przelot stada spłoszonych gołębi, warty był oczekiwania. 
Po takich atrakcjach nie stanowiło już dla nas żadnych 
problemów by pokonad 122 stopnie wdrapując się na basztę. 
Co ciekawe, dociekliwi liczyli schody schodząc na dół i co się 
wówczas okazało. Ano, że jest ich tyle samo. Ciekawe! 
 

 
Pokaz musztry dawnej straży miejskiej w Lubaniu. Foto: Krzysztof 

Tęcza 

Pogoda wciąż nas dopieszczała dlatego udaliśmy się 
na Kamienną Górę. Ten niezwykły park jest prawdziwą 
perełką. To właśnie tutaj zbudowano w 1824 roku Dom Górski 
pełniący rolę gospody. Uczyniono to za pieniądze zebrane 
podczas specjalnej akcji. Wykonano wówczas także tarasy 
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widokowe. A w latach późniejszych urządzono aleje, 
pobudowano schody. Powstała muszla koncertowa i wieża 
widokowa (zburzona pod koniec wojny). Nad  prawidłowym 
wykorzystaniem wzgórza dbało powołane Towarzystwo 
Upiększania Kamiennej Góry. Dodatkowego uroku temu 
miejscu nadają kamienne słupy w wyrobisku nieczynnego już 
kamieniołomu bazaltu. To właśnie tutaj spotkaliśmy się z 
pracownikiem Urzędu Miasta panem Tomaszem Bernackim. 
Opowiedział on nam wiele ciekawych rzeczy, wspomniał o 
planach sztolni jakie ostatnio znaleziono. Niebawem będą 
prowadzone prace nad ich odszukaniem. Kto wie może Lubao 
wzbogaci się o kolejną atrakcję. Pan Tomasz zaciekawił nas 
informacją o testowaniu przez Niemców na tych terenach 
broni elektromagnetycznej. Niezwykła była też informacja o 
przetapianiu w dawnych czasach bazaltu by wykorzystad jego 
płynną postad do formowania np. kostek brukowych. Dzisiaj, 
ze względu na cenę energii elektrycznej, metoda ta jest 
całkowicie zarzucona. 

  

 
Tomasz Bernacki opowiada o tajemnicach Kamiennej Góry w 

Lubaniu. Foto: Krzysztof Tęcza 

Nagromadzenie atrakcji jakie były naszym udziałem 
spowodowało już lekkie zmęczenie dlatego z radością 
udaliśmy się na umówione spotkanie w Domu Generalnym 
Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty. Nie 
wiedzieliśmy co nas tam spotka. Myśleliśmy, że po prostu 
sobie odsapniemy. Jednak wkrótce okazało się, że wizyta ta 
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była jedną z ciekawszych. Nie mówię tutaj oczywiście o 
wspaniałym przyjęciu, z tą małą różnicą, że zamiast uczynid to 
chlebem i solą, poczęstowano nas własnymi wypiekami i 
kawą. Siostry pieką przepyszny sernik. Wszyscy się nim 
zachwycali, aż dziw bierze, że nikt nie prosił o przepis. 

  

 
Powitanie w Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr św. Marii 

Magdaleny od Pokuty w Lubaniu. Foto: Krzysztof Tęcza 

Na początku obejrzeliśmy film przybliżający nam 
Zgromadzenie. Dowiedzieliśmy się skąd siostry zostały tutaj 
sprowadzone. Okazuje się, że klasztor lubaoski za kilka lat 
będzie obchodzid swoje 700-lecie istnienia. Pani Bożena 
Adamczyk-Pogorzelec uzupełniła pozyskane informacje o 
przedstawienie nam roli jaką siostry magdalenki pełnią dla 
miasta Lubao jak i samych Łużyc. Bo jest to jedyny zakon 
żeoski jaki przetrwał u nas do dnia dzisiejszego. Siostry  
złożyły wniosek o przywrócenie dla Lubania patronki w 
postaci św. Magdaleny. Okazuje się bowiem, że istnieje 
wzmianka z roku 1501, iż św. Maria Magdalena wymieniana 
jest jako patronka miasta. Dziewczęta z Ogniska Muzycznego 
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uraczyły nas pięknym występem ukazując, że można, jak to 
określiły, na chwałę Pana, taoczyd i śpiewad. 

Siostra Przełożona podczas nieobecności Matki 
Generalnej oprowadziła nas po klasztorze. Pokazała nam 
kaplicę Najświętszego Serca Pana Jezusa, w której siostry 
modlą się. W kaplicy znajdują się relikwie św. Jadwigi Śląskiej 
oraz św. Marii Magdaleny. Tutaj też prowadzona jest adoracja 
świętego sakramentu, z tym że jest  tak zorganizowana, iż w 
różnych zakonach żeoskich odbywa się  w innym dniu i 
ogólnie wychodzi, iż jest ona prowadzona nieustannie przez 
cały rok codziennie. Obecnie, to znaczy od czasów 
powojennych siostry przeszły z klauzury do życia codziennego 
i muszą zmagad się z troskami i przeciwnościami tego życia. 
Kiedyś tymi sprawami zajmowali się księża oddelegowani jako 
łącznicy sióstr ze światem zewnętrznym. Z tego jednak co 
widzieliśmy wygląda, że siostry bardzo trzeźwo stąpają po 
dzisiejszym świecie. I nie chodzi tutaj o rozwój zakonu, chodby 
o tworzenie nowych misji poza granicami kraju. Chodzi mi o 
ich działalnośd w ramach prowadzonego Ogniska 
Wychowawczego dla Dziewcząt. Pracują one tutaj nad 
dziewczętami potrzebującymi czyjejś pomocy, a którym nie są 
w stanie pomóc już ani rodzina ani przyjaciele. Oczywiście nie 
zawsze siostry odnoszą pełny sukces ale w bardzo wielu 
wypadkach oddane pod ich opiekę dzieci mogą mówid o 
zawdzięczaniu im powrotu do normalnego życia. I myślę to 
jest największy wkład jaki magdalenki wnoszą w naszą 
społecznośd. A prawda jest taka, że my zwykli mieszkaocy 
tych terenów, przejeżdżając codziennie obok klasztoru nie 
mamy często zielonego pojęcia czym zajmują się 
zgromadzone w nim siostry. Teraz już wiemy. I wiemy, że ich 
praca jest niezwykle potrzebna ale i wymagająca od nich 
całkowitego oddania i poświecenia się założonemu celowi. 
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Dlatego życzymy im by trwały w swoim powołaniu przez 
kolejne wieki. 

W zasadzie po takiej wizycie nie było już sensu szukad 
więcej atrakcji dlatego dobrze się złożyło, że na tym 
zakooczyliśmy nasz Zlot. Na pewno za rok organizatorzy 
kolejnego będą mieli ciężkie zadanie by ich impreza zapadła 
tak głęboko w pamięci uczestników jak ta. 

 

 
Ludwik Anioł (pośrodku), Antoni Litwin (z prawej) i Krzysztof Tęcza 

(z lewej). Foto: Krzysztof Tęcza 

 
A jeśli już mówimy o pamięci to wspomnę, że wielu 

kolegów odwiedziło w trakcie trwania imprezy oraz po niej, 
przebywającego w szpitalu Ludwika Anioła, któremu już 
niebawem będziemy śpiewad 200 lat. Tego w każdym razie 
mu życzymy.  
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Witold Kliza 

Linia  Hutnicza  Szerokotorowa 

Kilka zdao tytułem wprowadzenia. Kolejowy szlak 
normalnotorowy  ma szerokośd – prześwit torów 1435 mm  
Pozostałe  tory o szerokości mniejszej niż 1435 mm, uważa się 
jako kolejowe szlaki wąskotorowe. Natomiast większej 
szerokości niż  1435 mm jako szlaki szerokotorowe. W 
konkretnym przypadku LHS (Linii Hutniczej Szerokotorowej) 
jest to 1520 mm, dokładnie tyle ile na liniach kolejowych w 
krajach byłego Związku Radzieckiego (o 8,5 cm więcej niż przy 
szlakach normalnotorowych). W Rosji eksploatowane są 
jeszcze tory o prześwicie 1524 mm. Szersze są w Hiszpanii i 
Portugalii (1668 mm), w Indiach i Argentynie (1676 mm).Trasa 
LHS prowadzi ze Sławkowa Południowego przez Olkusz, 
Sędziszów, Biłgoraj, Zwierzyniec, Zamośd, Hrubieszów i dalej 
do Kowla. Linia Hutniczo – Siarkowa, od grudnia 2000 roku 
Linia Hutniczo Szerokotorowa, została zbudowana pod koniec 
lat 70. Była to  największa inwestycja kolejowa PKP po wojnie. 
Jej budowa usprawniała  dostawy  rudy żelaza z Krzywego 
Rogu (wówczas ZSRR) do Huty Katowice. Infrastruktura 
kolejowa tamtego okresu, nie była wydolna na tyle, aby 
zaspokoid systematycznośd dostaw rudy na utrzymanie 
ciągłego procesu technologicznego przy rosnącym 
zapotrzebowaniu na ten surowiec. Po przeanalizowaniu 
wszelkich wariantów i kosztorysów zdecydowano się na 
budowę bezpośredniego połączenia sieci kolejowej z ZSRR do 
PRL. Miało to przypominad gigantyczną szerokotorową 
bocznicę kolejową długości ok. 400 km, łączącą Hutę Katowice 
ze Wschodem. LHS wybudowano w rekordowym tempie – od 
sierpnia 1975 roku do września 1979 roku – prawie 5 lat, tj. 
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od momentu przyjęcia uchwały przez Rząd do oddania do 
eksploatacji. Tempo to osiągnięto w dużej mierze dzięki 
prowadzeniu toru LHS obok istniejących szlaków 
normalnotorowych (np. na Roztoczu), a także zaangażowaniu 
takich organizacji jak OHP  czy Wojsko Polskie. Należy 
wspomnied, że podczas budowy linii wykorzystano 
nowoczesny sprzęt do robót zmechanizowanych, wcielono w 
życie pomysły racjonalizatorskie, jak osadzanie przęseł mostu 
na Wiśle na palach wielkośrednicowych czy system 
odwadniania przekopu w Zarzeczu nad Sanem. W przypadku 
Roztocza problematyczny okazał się przebieg LHS przez 
Roztoczaoski Park Narodowy. Pierwotnie zakładano wariant 
omijający kompleksy lasów parku. Przeważyła wersja 
ekonomiczna  oraz czas budowy. Tymczasowo linia została 
ułożona obok toru Zawada – Zwierzyniec – Biłgoraj (przez RPN 
przebiega linia Zwierzyniec – Szozdy), nastąpiło to ze 
złamaniem prawa i przy negatywnym stanowisku Paostwowej 
Rady Ochrony Przyrody. Stan ten istnieje do dziś i nie 
zapowiada się jego zmiany. LHS nie został jednak 
wybudowany tylko na potrzeby Huty Katowice, jak 
wspomniano wyżej. Sugeruje to nawet jej pierwotna nazwa: 
Linia Hutniczo – Siarkowa. Szlak wykorzystywano także do 
eksportu siarki na wschód.  Oprócz tego surowca wysyłano 
również węgiel, czego nie uwidoczniono w nazwie linii. Na 
PKP do dziś nie ma innej trasy kolejowej o charakterze 
podobnym do LHS. Przez lata była to linia towarowa, taka jak 
większośd widzianych na amerykaoskich filmach – z przodu 
klika ciężkich lokomotyw i sznur wagonów (a czasem także 
lokomotywa popychająca z tyłu - tak jest w pobliżu 
Sędziszowa i Sławkowa). W latach 90 XX wieku pojawił się 
jeszcze pociąg pasażerski z Moskwy do Olkusza, ale został on 
wykreślony z rozkładu jazdy. Obecnie po LHS jeżdżą głównie 
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pociągi z rudą dla huty, chod coraz częściej  mówi się o 
wyłączeniu ciągu technologicznego Huty Katowice. 
Przewożenie siarki zaprzestano po zakooczeniu jej wydobycia. 
Nie przewozi  się również węgla. Rośnie natomiast przewóz 
innych towarów masowych. Mówiło się również o transporcie 
TIR-ów, dla odciążenia transportu kołowego. Ciągle jeszcze 
można się spotkad z zarzutami, że LHS to „linia wybudowana 
dla idei”, „zabytek komunizmu” itd. Gdyby tylko takich 
„zabytków” było na PKP więcej, byłaby to najbardziej 
dochodowa firma w Polsce. LHS brakowało nowoczesnego 
taboru i modernizacji infrastruktury, jednak  w miarę upływu 
czasu, firma jest silną konkurencją dla pozostałych spółek w 
PKP. Posiada ona zasadniczą przewagę nad pozostałymi 
Spółkami PKP, jest wykorzystywana jako potencjalny 
przewoźnik w korytarzu  transportowym Wschód – Zachód 
bez potrzeby jakiegokolwiek przeładunku na granicy (czy też 
uciążliwej wymiany wózków w wagonach). W grudniu 2000 
roku w ramach restrukturyzacji PKP, utworzono oddzielną 
spółę zarządzającą linią „Linia Hutnicza Szerokotorowa” 
podlegającej zarządowi PKP, która generuje zysk przez ruch 
na szlaku kolejowym. Wciąż jednak brak jest środków 
finansowych, aby wyprowadzid LHS z terenu Roztoczaoskiego 
Parku Narodowego. Należy  wspomnied, że 6 i 7 kwietnia 
2003 roku po torach LHS przejechał inauguracyjny pociąg 
„Jarosław” Kijów – Sławków Południowy, przewożący TIR-y w 
technice przewożenia kombinowanego. Od tej chwili nie 
słyszy się o dalszych pociągach z TIR-ami na tej trasie.  
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Krzysztof Tęcza 
Wręczono  nagrody na  XX OPKKiT w 
Poznaniu 
  

Dnia 21 października 2011 roku na jubileuszowym XX 
Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i 
Turystycznej  pobito rekord. Do oceny wpłynęło 164 
publikacji. A ponieważ szata edytorska była na wyrównanym, 
bardzo wysokim poziomie, jury Przeglądu miało duży problem 
by wybrad te naj… Jednak, po wielogodzinnych obradach, 
przyznano nagrody we wszystkich rozpatrywanych 
kategoriach. Zgłoszone pozycje wystawiono na specjalnym 
stoisku otwartym podczas TOUR SALONU. Te nagrodzone 
zostały wyeksponowane w sposób szczególny. Dzięki temu 
wszyscy odwiedzający Targi mogli je zauważyd nawet jeśli nie 
mieli takiego zamiaru. Do tego obsługa stoiska udzielała 
wiadomości na temat zarówno Przeglądu jak i nagrodzonych 
pozycji.  

Sama uroczystośd wręczenia wyróżnieo miała miejsce 
w Sali Niebieskiej Holu Wschodniego Międzynarodowych 
Targów Poznaoskich. Przybyłym przedstawicielom oficyn 
wydawniczych nagrody wręczali Przemysław Trawa – 
przedstawiciel MTP, Roman Łukawski – przedstawiciel 
Wojewody Wielkopolskiego, Andrzej Kaleniewicz – 
przedstawiciel Marszałka Województwa Wielkopolskiego, 
Lech Drożdżyoski – prezes Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno – Krajoznawczego oraz Witold Przewoźny  prezes 
Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych. 
Przedstawicielami Komisji Krajoznawczej ZG PTTK byli Maciej 
Maślioski i Krzysztof Tęcza. Nad całością czuwała również 
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Aleksandra Warczyoska – komisarz XX Przeglądu. Z okazji 
jubileuszu przybyła Pani Maria Maranda, organizator dwóch 
pierwszych Przeglądów. Była ona gościem specjalnym. Z tej 
racji wygłosiła kwiecistą mowę jak na mistrza mowy polskiej 
przystało. Podzieliła się także z obecnymi szczegółami z 
początków Przeglądu, znanym tylko nielicznym. Dodała, że 
literatura krajoznawcza to literatura ukazująca piękno naszej 
Ojczyzny, a osoby i firmy wydające taką literaturę to 
najwyższej klasy fachowcy potrafiący ukazad poza treścią 
także piękno samej książki. 

 

 
XX Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej w Poznaniu. Foto: 

Krzysztof Tęcza 

Spotkanie poprowadził Zbigniew Szmidt, autor wielu 
przewodników. Wykonane przez niego zdjęcia są ozdobą 
niejednej publikacji krajoznawczej. Zaprezentował on 
przygotowaną na tą okazję prelekcję obrazującą dwadzieścia 
lat Przeglądu. Prezentacja taka miała miejsce po raz pierwszy 
zatem wszyscy oglądali ją z ciekawością. Dyrektor  MTP 
Przemysław Trawa uświadomił wszystkim, że Targi Poznaoskie 
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działają już niemal sto lat. Przypomniał ich początki, 
opowiedział które z obiektów z tamtych czasów zachowały się 
do dnia dzisiejszego. Na koocu wręczył Prezesowi Lechowi 
Drożdżyoskiemu medal z okazji 90 rocznicy Targów. Należy 
tutaj podkreślid, że oprócz Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego, zarówno Międzynarodowe 
Targi Poznaoskie jak i Polskie Towarzystwo Turystyczno – 
Krajoznawcze są organizatorami Przeglądu. Z tym, że w 
imieniu ZG PTTK Przegląd przygotowują Komisja Krajoznawcza 
ZG oraz Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych, a 
więc dwa zespoły najprężniej obecnie działających 
krajoznawców. 

Aby nie zanudzad chciałbym tylko zacytowad kilka 
zdao z wystąpieo oficjeli. Są one bowiem niezwykle istotne. 
Roman Łukawski określił książki krajoznawcze jako 
pozostawianie śladu o pięknie nas otaczającym, o ludziach tu 
mieszkających, o ich historii, o szczegółach z życia tych ludzi, 
mogących pójśd w zapomnienie jako rzeczy ulotne. Andrzej 
Kaleniewicz powiedział, że ma nadzieję, iż mimo kryzysu 
finansowego (brak środków na zakup książek) oraz coraz 
większej popularności Internetu, nie zastąpi on książki 
pisanej. Lech Drożdżyoski podziękował wszystkim, którzy 
przyczynili się zarówno do powstania Przeglądu, jak i do 
utrzymania jego ciągłości. Uznał, iż jedną z najważniejszych 
form działalności PTTK jest dokumentowanie wydarzeo 
krajoznawczych tak by następne pokolenia mogły dowiedzied 
się co dla nas w dniu dzisiejszym było rzeczami istotnymi i 
czym dzisiaj żyliśmy. Wiadomości takie określają bowiem nasz 
stosunek do rzeczywistości i warto by informacje o takich 
działaniach były jak najbardziej rzetelne. 

Powródmy jednak do głównego wydarzenia jakim było 
wręczenie nagród przyznanych przez jury Przeglądu w 
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składzie: Wiesław Ostrowski (przewodniczący), Mirosław Fod, 
Krzysztof R. Mazurski, Mariusz Kołodziejczak, Bogdan 
Kucharski, Małgorzata Pawłowska, Krzysztof Tęcza.  

Dyplomy Honorowe otrzymali wydawcy 
następujących pozycji: 

W kategorii – ALBUMY KRAJOZNAWCZE 
1. Wydawnictwo ARKADY za pozycję Grzegorza 

Bobrowicza – Polska dzika przyroda 
2. Wydawnictwo Pietrzak za pozycję Lubelszczyzna – 

środowisko przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe – 
Ryszarda Szczygła, Wiesława Śladkowskiego, 
Janusza Wrony 

3. Agencja Wydawnicza JOTA za Magiczne 
Podkarpacie – Józefa Ambrozowicza i Stanisława 
Kłosa 

W kategorii – PRZEWODNIKI 
1. Sport i Turystyka MUZA S.A. za pozycję Izabeli i 

Tomasza Kaczyoskich – Cystersi w Polsce 
2. Urząd Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego, Departament Promocji i Turystyki, 
Zespół ds. Turystyki za Szlak architektury 
drewnianej. Małopolska 

3. Wydawnictwo Kartograficzne EKO-GRAF sp. Z o.o. 
Wrocław za pozycję Janusza Czerwioskiego – 
Wrocław. Przewodnik 

W kategorii – MONOGRAFIE I INNE OPRACOWANIA 
KRAJOZNAWCZE 
1. Regionalny Osrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach 

za Ludowe tradycje Suwalszczyzny Mariana 
Pokropka 
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2. Związek Gmin Karkonoskich Bukowiec za pozycję 
Ivo Łaborewicza i Przemysława Wiatera – 
Szklarska Poręba. Monografia historyczna 

3. Sport i Turystyka MUZA S.A. za Duchy w polskich 
zabytkach – Jerzego Sobczaka 

W kategorii – MAPY I ATLASY 
1. ExpressMap Polska sp. z o.o. za Okolice 

Trójmiasta 
2. Biuro Wydawnicze ARTEM za Puszczę Pyzdrską 
3. Polskapresse Oddział Prasa Krakowska za pozycje 

Małopolska nad wodą 
W kategorii – INFORMATORY KRAJOZNAWCZE I 
FOLDERY 
1. Departament Promocji i Turystyki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 
Zespół ds. Rozwoju Turystyki za Serię wydawniczą 
Małopolska: Joanny Darnowskiej – Łukaszewskiej, 
Inspirowane tradycją, Święta tradycje, zwyczaje; 
Katarzyny Piszczkiewicz, Zakupy z tradycją 

2. Urząd Miasta Krakowa za Rodzinny Kraków – 
Marty Kapusty – Wesołowskiej 

3. Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski 
Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości za 
Serię folderów: Spacer po Śremie, Spacer po 
Książu Wielkopolskim, Spacer po Dolsku, Spacer 
po Brodnicy – Zbigniewa Szmidta 
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Mieczysław Wojecki 
Meteoryt w Wilkanowie  
  

Dnia 22 marca 1841 roku o godzinie piętnastej 
trzydzieści na pola w okolicach dzisiejszego Wilkanowa koło 
Zielonej Góry upadł meteoryt znany w literaturze jako 
Wilkanówko. Odłamki tego meteorytu zostały zakupione 
przez muzea w Berlinie, Watykanie, Londynie, Nowym Jorku, 
Kalkucie i Wrocławiu. 

Fragmenty meteorytu z Wilkanowa zakupił dla 
muzeum berlioskiego prof. Wilhelm Foerster (ówczesny 
dyrektor Obserwatorium Berlioskiego), którego ojciec 
Fryderyk był wpływowym obywatelem Grounbergu, obecnie 
Zielonej Góry. 

Upadek Wilkanówka był bezpośrednim przyczynkiem 
zbudowania Wieży Braniborskiej, która dzisiaj stanowi 
siedzibę Instytutu Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Meteoryty są fragmentami małych ciał Układu Słonecznego 
spadającymi na Ziemię na skutek wtargnięcia w atmosferę 
ziemską. Są one niezwykle ważne z naukowego punktu 
widzenia, ponieważ stanowią formę materii niezmienioną w 
ciągu 4,5 mld lat od powstania Układu Słonecznego. 

Największy fragment Wilkanówka o masie 0,75 kg 
znajduje się w Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie. 

Upadki meteorytów są zjawiskami rzadkimi. W Polsce 
jest 18 miejsc ich spadku m. in. Dąbrowa Łużycka nad Nysą, 
Przełazy, Sulechów, Świdnica koło Sławy, Morasko koło 
Poznania, Piława Górna koło Bielawy, Świecie, Białystok, 
Łowicz. 

22 marca 2002 roku, z inicjatywy Klubu "Pod Wieżycą" 
w Wilkanowie, postawiono głaz narzutowy, na którym 



138 

 

 

odsłonięto tablicę upamiętniającą upadek meteorytu 
Wilkanówko. 

 
Krzysztof Tęcza 
Listopadowa wycieczka na Śnieżkę 
  

Tego jeszcze nie było. A przynajmniej dawno tak nie 
było. Chociaż, szczerze mówiąc, nie przypominam sobie takiej 
sytuacji by u progu trzeciej dekady listopada Śnieżka nie była 
przykryta białym puchem. Zacznijmy jednak od początku. 
Właśnie ze względu na dobre prognozy pogodowe 
postanowiłem wybrad się na wycieczkę. Ale był też drugi 
powód takiej decyzji. Człowiek z upływem lat staje się coraz 
wygodniejszy. Usłyszałem, że w przyszłym roku Czesi 
postanowili rozebrad wyciąg krzesełkowy jaki kursuje po ich 
stronie gór. Stary obiekt osiągnął tzw. śmierd techniczną. 
Służy turystom od 1949 roku, a więc przez dobrze ponad pół 
wieku. Nowy wyciąg będzie budowany jako czteroosobowe 
gondole. Pozwoli to zachowad dotychczasową przepustowośd 
co w obecnych czasach jest koniecznością. Dla nas jednak 
najważniejsze jest, iż będziemy korzystając z niego czud się, 
może nie tyle bezpieczniejsi, co będziemy cieszyli się z o niebo 
większego komfortu podróży. W koocu z Pecu na Śnieżkę 
jedzie się obecnie ponad 20 minut. Dobrze zatem jest wtedy 
gdy nie pada deszcz czy śnieg. Ale gdy pogoda nie jest dla nas 
łaskawa przejażdżka taka nie należy do najprzyjemniejszych. 
Dlatego cieszymy się z podjęcia takiej decyzji. Martwi nas 
tylko myśl, ileż to taka wycieczka będzie kosztowad. Bo 
wydaje się, że dzisiejsze 330 koron to trochę drogo. A przecież 



139 

 

 

nikt przy zdrowych zmysłach nie sądzi, że cena nie ulegnie 
zwyżce.  

 

 
Widok z wyciągu na Śnieżkę. Foto: Krzysztof Tęcza 

Ponieważ kilkanaście lat temu odbyłem już taką 
wycieczkę, pamiętałem, że przy parkingu stały dorożki, które 
podwoziły nas pod sam wyciąg. Niestety okazało się, że dzisiaj 
(19.11.2011) tak nie jest. Nie miałem czasu pytad się czy jest 
tak z powodu pory roku czy po prostu już nikt nie świadczy 
takiej usługi. Dlatego nie było wyjścia trzeba było ruszyd 
pieszo. I o dziwo, zarówno ja jak i namówieni przeze mnie 
znajomi oraz moja małżonka, nawet nie spociliśmy się. A, 
zgodnie z radą parkingowego nie ociągaliśmy się. Mówił on by 
nie zwlekad bo zaraz zacznie się tłok. Faktycznie przy wyciągu 
stała już kolejka. Dotarcie do kasy nie zabrało nam więcej jak 
dwadzieścia minut. Wiatru prawie nie było, temperatura zero 
stopni, do tego na tablicy pokazywano, że na szczycie jest 
tylko minus dwa stopnie. Było zatem z czego się cieszyd. 
Podczas oczekiwania w kolejce wspominaliśmy widoki jakie 
ujrzeliśmy jadąc na Przełęcz Okraj. Były niesamowite. 
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Wszystkie doliny wyglądały jak zalane białym mlekiem, z 
którego wystawały tylko poszczególne szczyty. Coś 
fantastycznego. Gdyby nam się nie śpieszyło na pewno 
stanęlibyśmy i wpatrywali się w to niecodzienne zjawisko. 
Ciekawiło nas czy gdy dojedziemy na Śnieżkę, będzie jeszcze 
to widad. Pogoda była taka, że niektórzy zabierali ze sobą na 
spacer swoich psich przyjaciół. Mniejszych i większych. 
Widzieliśmy jak chowali ich do plecaków ale także jak trzymali 
te większe na kolanach. Oczywiście duże psiaki to 
zahartowane twardziele, pewnie nie raz uczestniczące w 
wycieczce ze swoim panem, dlatego czasami miały tylko 
przewiązaną czerwoną chustę przy obroży. Natomiast te 
mniejsze, to takie trzęsidupki. Mimo iż właściciele ubrali je w 
odpowiednie odzienie to i tak było im zimno.  

Wreszcie dotarliśmy do krzesełek. Ponieważ jesteśmy 
przyzwyczajeni do jazdy na wprost trochę ciekawiło nas jak to 
będzie jadąc krzesełkami ustawionymi bokiem do kierunku 
jazdy. Na wszelki wypadek usiedliśmy z przodu tak by zasłonid 
ciałem swoje panie przed zimnymi podmuchami wiatru. 
Ciekawe czy docenią takie poświęcenie z naszej strony? 
Wyciąg na Snieżkę jest dwuczłonowy. Pierwszym rzutem 
jedziemy na Różowa Górę. I co ciekawe przecinka, w której 
suną krzesełka tak zarosła, że gałęzie najbliższych drzew 
prawie ocierały się o nas. Patrząc na wijącą się pod nami 
ścieżkę cieszyliśmy się, iż nie postanowiliśmy byd maczo i nie 
poszliśmy na górę pieszo. Czasami warto pomyśled i wybrad 
lepsze rozwiązanie. Po dziesięciu minutach zmieniliśmy 
krzesełka i już mknęliśmy na najwyższy szczyt Karkonoszy. I 
tutaj spotkała nas niespodzianka. Otóż wspomniane wcześniej 
mleczne doliny pojawiły się ponownie. Z tym, że z tej 
wysokości wydawały się one wielkości morza. Niesamowite 
wrażenie. Chciało się wręcz krzyknąd do obsługi by zatrzymali 
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wyciąg, tak by nacieszyd się tym widokiem. Nie krzyczałem 
jednak, pewnie i tak by nie usłyszeli. Robiłem za to dziesiątki 
zdjęd w nadziei, że trafi się tych kilka prawdziwych. Szybko 
jednak zostałem przywołany przez żonę do porządku. Robiąc 
zdjęcia i rozglądając się nieustannie, powodowałem 
niebezpieczne kołysanie krzesełka. Do tej pory nie zwróciłem 
na to uwagi, ale faktycznie robiło się nieciekawie. Po chwili 
widad już było całkiem nieźle zabudowania Śnieżki. Starałem 
się zatem coś z tego widoku utrwalid aparatem. Niestety gdy 
myślałem, że dosyd się wychyliłem okazywało się, iż na środku 
zdjęcia widad albo linę albo słup albo krzesełka przede mną. 
Trudno. Tak to już jest. Wypatrzyłem zatem, a właściwie to 
żona wypatrzyła, pobielone roślinki pod nami. To chyba szron 
je tak wybielił. W każdym  razie były piękne.  

 

 
Karkonosze we mgle. Foto: Krzysztof Tęcza 

Nareszcie dotarliśmy na szczyt. Obsługa przytrzymała 
krzesełko i spokojnie mogliśmy zejśd na twardy grunt. Pogoda 
wspaniała. Wiatru praktycznie nie czud. Nawet momentami 
ogrzewają nas ciepłe promienie słoneczne.  Oglądamy dyski.  
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Po katastrofie budowlanej nie ma najmniejszego śladu. 
Chłoniemy widoki. Te na stronę czeską wciąż są takie jak 
opisywałem. Jednak po naszej stronie zamiast mleka jest tylko 
lekka mgiełka. Wyraźnie widad zarówno zbiornik w Sosnówce 
jak i zabudowania miejscowości leżących poniżej. Od razu 
rzuca się w oczy jakaś wielka budowla. To Gołębiewski. 
Faktycznie nie sposób go nie zauważyd. Nie wiem jednak co 
jest gorsze, oczywiście dla oka. Hotel w Karpaczu czy budynek 
Czeskiej Poczty na szczycie. Jakiś taki dziwoląg. Ma jednak 
jedną ważną zaletę. Oczywiście nie mam na myśli możliwości 
wysłania kartki pocztowej. Chodzi o taras jaki przy nim 
zrobiono. Można  stamtąd robid wspaniałe zdjęcia. Ale, 
najwyższy już czas, by zrobid jakieś pamiątkowe zdjęcie naszej 
załogi na tle dysków. Bo zejdziemy i nikt nam nie uwierzy, że 
tutaj nie ma jeszcze śniegu. Ponieważ jednak poczuliśmy lekki 
chłodek weszliśmy do schroniska. Każdy z nas miał inne 
zdanie o tym co zobaczył w środku. Ja oczywiście od razu 
porobiłem całą serię fotografii dokumentujących obiekt. Moi  
współwycieczkowicze nie próżnowali w tym czasie. Zamówili 
herbatę. Muszę powiedzied, że nie chciałem im uwierzyd gdy 
powiedzieli mi jaka jest cena tego napitku. Po chwili 
zwróciłem uwagę na umieszczone tablice informujące o 
zakazie spożywania przyniesionego jedzenia. I słusznie, w 
koocu dzisiaj jest to tylko interes. Przy takiej ilości 
przewijających się turystów dawanie np. darmowego wrzątku 
doprowadziłoby szybko ajenta do bankructwa. Ale kolejny 
napis jaki ujrzałem: Robienie zdjęd opłata 3 zł; już mnie trochę 
zeźlił. No jak to tak, to już nie mogę zrobid sobie 
pamiątkowego zdjęcia. Przecież to nie jest obiekt militarny. 
Ciekawe czy gdybym wniósł opłatę i poprosił o wyczyszczenie 
okien, bo nie widzę dostatecznie widoków, doczekałbym się 
takiej usługi. Wypadało skorzystad z toalety zatem 
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wypatrzeliśmy siedzącego na drewnianym tronie pana 
trzymającego kasę. Okazało się, że toalety są dwa razy 
droższe niż u naszych sąsiadów. Ale pan wyjaśnił nam w czym 
rzecz. Otóż u nas jest ciepła woda, ręczniczki itp. A więc dużo 
lepszy standard. Faktycznie okazało się to prawdą. Po za tym 
ubikacje umieszczone w dolnym dysku są najwyżej  
położonym w Karkonoszach miejscem, w którym można 
skorzystad z toalety. 

 

 
Śnieżka. Foto: Krzysztof Tęcza 

Pora jednak była zbierad się z powrotem. Mieliśmy 
ograniczoną ilośd czasu. Udaliśmy się ponownie na czeską 
stronę góry, by podziwiad widoki, tym razem siedząc 
obróconymi twarzami w drugą stronę. Ale tutaj 
niespodzianka. Akurat z tej strony nie było mgły, co pozwalało 
oglądad niesamowite urwiska. Oczywiście tym razem nie 
robiłem już tyle zdjęd co jadąc pod górę. W sumie 
rozmarzyłem sie i wyciągnąłem nogi (nie dosłownie) przed 
siebie. Po chwili przywołało mnie do porządku uderzenie w 
stopy. Okazało się, że słupy podtrzymujące liny są tak niskie, 



144 

 

 

że wyciągniętymi nogami zahaczyłem o kosówkę rosnącą na 
zboczu. Szybko, by nie ryzykowad niepotrzebnie jakiejś 
kontuzji, usiadłem w prawidłowej pozycji. Przesiadając się na 
wyciąg z Różowej Góry miało miejsce małe zamieszanie 
połączone z zaskoczeniem. Do tej pory bilety wsadzaliśmy do 
czytników elektronicznych otwierających nam bramki. A tutaj 
pan z obsługi zabrał nam bilety by przedziurkowad je 
sposobem tradycyjnym, czyli normalnym dziurkaczem. Na 
dole okazało się, że kolejka do wyciągu wydłużyła się 
nieznacznie. Czyli pan z parkingu mówił prawdę twierdząc, że 
zaraz zacznie się tłok. Nie wiem czy to wpływ świeżego 
powietrza, wrażeo, czy po prostu nadeszła odpowiednia pora 
ale gdy zobaczyliśmy napis Restauracja u Mamy, od razu tam 
poszliśmy. Był lekki problem ze znalezieniem wolnych  miejsc 
dlatego przysiedliśmy się do sympatycznej pary Czechów. 
Widząc, że zastanawiamy się co wybrad z bardzo bogatej 
oferty doradzili nam na co się zdecydowad. Wszyscy 
skorzystali z dobrej rady. Tylko ja się wyłamałem. Okazało sie 
to błędem. Nie dlatego, żeby coś było z daniem nie tak. Po 
prostu gdy przynieśli mój talerz od razu wiedziałem, że jest to 
porcja nie do przejedzenia. Jednak samo jedzenie było bardzo 
smaczne.  

Po takim obżarstwie wracaliśmy do samochodu 
powolutku, można powiedzied bardzo spacerowym krokiem. 
Spokojnie ruszyliśmy w stronę domu. Jeszcze tylko zjeżdżając 
z Okraju znów podziwialiśmy szczyty wyłaniające się z białego 
mleka. Trzeba przyznad, że dzisiejszy dzieo był wspaniały. Nie 
spodziewaliśmy się, iż tak ładna pogoda utrzyma się 
praktycznie do wieczora. Cieszyliśmy się z tego co 
zobaczyliśmy. Musimy przyznad, że Karkonosze są pięknymi 
górami. Warto zatem się w nie zapuszczad. 
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Alicja i Ryszard J. Wrzoskowie 

Mijające krajobrazy Pomorza 

Po VI Kongresie Krajoznawstwa Polskiego, który odbył 
się w Olsztynie, we wrześniu 2010 roku, z inicjatywy Komisji 
Krajoznawczej ZG PTTK, odbywają się w całej Polsce sejmiki 
krajoznawcze pod wspólnym tematem „Mijające krajobrazy 
Polski”. W Gdaosku sejmik z tego cyklu odbył się 15–16 
października 2011 r. Organizatorem było Pomorskie 
Porozumienie Oddziałów PTTK, reprezentowane przez 
Pomorskie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa  i Pomorską 
Komisję Fotografii Krajoznawczej PTTK w Gdaosku. 
Organizację sejmiku wspierali: Oddział Gdaoski Polskiego 
Towarzstwa Geograficznego i Instytut Geografii UG oraz 
Komisja Krajoznawcza ZG PTTK. Honorowy patronat nad 
sejmikiem objęli: Mieczysław Struk – Marszałek 
Województwa Pomorskiego, prof.dr hab. Bernard Lammek – J 
M Rektor Uniwersytetu Gdaoskiego i Lech Drożdżyoski – 
Prezes ZG PTTK. Głównym celem sejmiku było przedstawienie 
i uchwycenie zmian w młodoglacjalnym krajobrazie Pomorza, 
jego degradacji i ochronie. Naukowcy i krajoznawcy 
przedstawiali swoje przemyślenia na temat przemijania 
pomorskich krajobrazów. Sejmik zorganizowano w 
Międzynarodowym Roku Lasów i Roku Turystyki Rodzinnej w 
PTTK oraz w 150 rocznicę urodzin Bernarda Chrzanowskiego, 
który 100 lat temu wydał przewodnik „Na kaszubskim 
brzegu”. Patroni medialni sejmiku to: „Gościniec” ZG PTTK, 
„Jantarowe Szlaki” Oddziału Gdaoskiego PTTK i „Pomerania” 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdaosku. 
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Gospodarzem sejmiku był Instytut Geografii UG w 
Gdaosku, gdzie odbyła się 15.X 2011 r. sesja krajoznawcza. 
Alicja i Ryszard Wrzoskowie, w imieniu Komitetu 
Organizacyjnego powitali uczestników sejmiku, w tym 
zaproszonych gości i przedstawili program sejmiku. 

 

 

Seminarium "Mijające krajobrazy Pomorza" w Gdaosku. Foto: 

Ryszard J. Wrzosek 

Podkreślono, że obecny sejmik jest kontynuacją 
Pomorskiego Sejmiku Przedkongresowego   „ Pomorze – 
krajobrazy kultury i wartości”, który został zorganizowany 
przez Pomorskie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK 
w Gdyni dn. 28 września 2009 r. W sejmiku wzięło udział 
blisko 100 krajoznawców, głównie z województwa 
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pomorskiego. Województwa sąsiednie reprezentowali 
krajoznawcy współpracujący z pomorskimi jednostkami PTTK. 
Województwo kujawsko-pomorskie reprezentował Krzysztof 
Czerepowicki, przewodniczący Regionalnego Kolegium IK we 
Włocławku a województwo warmiosko-mazurskie - Alicja 
Gronek, przewodnik miejski. Specjalnym gościem sejmiku był 
dr Józef Partyka, przewodniczący Komisji Krajoznawczej ZG 
PTTK, wicedyrektor „Ojcowskiego Parku Narodowego” w 
województwie małopolskim. W imieniu Rektora UG 
uczestników powitał prof. UG dr hab. Tadeusz Palmowski, 
Dyrektor Instytutu Geografii UG. Pana Marszałka 
Województwa Pomorskiego reprezentowała Marta 
Chełkowska, Dyrektor Departament Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego, która pogratulowała PTTK zorganizowania 
pomorskiego sejmiku krajoznawczego. W imieniu Prezesa ZG 
PTTK gości przywitał Stanisław Sikora, Wiceprezes ZG PTTK i 
przewodniczący Pomorskiego Porozumienia Oddziałów PTTK 
w Gdaosku. Do uczestników sejmiku zwrócił się również  dr 
Piotr P. Woźniak, przewodniczący Oddziału Gdaoskiego PTG i 
współorganizator sejmiku. Na zakooczenie części oficjalnej 
Stanisław Sikora wręczył 3 wyróżnionym przez ZG PTTK 
osobom medale „Za pomoc i współpracę”. Medale otrzymali : 
prof. dr hab. Bernard Lammek, rektor UG, prof. UG dr hab. 
Tadeusz Palmowski, dyrektor IG i mgr inż. Leszek Jurys, 
dyrektor Oddziału Geologii Morza Paostwowego Instytutu 
Geologicznego w Gdaosku. Z uwagi na nieobecnośd na 
sejmiku Rektora UG, który był w delegacji, medal JM został 
wręczony wyróżnionemu drugiego dnia po sejmiku.  

Następnie Marta Chełkowska, Dyrektor 
Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 
podziękowała organizatorom sejmiku i wręczyła im albumy i 
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materiały krajoznawcze, które otrzymali:  Józef Partyka, 
Tadeusz Palmowski, Piotr. P. Woźniak, Urszula i Roman 
Boszkowie oraz Alicja i Ryszard J. Wrzoskowie a także 
turystyczne małżeostwo Janina i Stefan Żelazkowie z Oddziału 
Morskiego PTTK w Gdyni. 

 Pierwszej, przedpołudniowej sesji krajoznawczej 
przewodniczył Tadeusz Palmowski. Wygłoszono 6  
następujących referatów: 

1. Józef Partyka „Założenia programowe sejmików 
krajoznawczych - Mijające krajobrazy Polski” 

2. Jan Mordawski „Krajobrazy województwa 
pomorskiego” 

3. Leszek Jurys „Geneza krajobrazu Pojezierza i Pobrzeża 
Kaszubskiego” 

4. Aleksandra Kobiela, Piotr P. Woźniak „Głazy 
narzutowe w strefie podmiejskiej – na przykładzie 
gdaoskiej części Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego” 

5. Alicja Wrzosek „Krajobrazy kaszubskie wg Bernarda 
Chrzanowskiego 1910 r.” 

6. Ryszard J. Wrzosek „Zmiany krajobrazu Pobrzeża 
Kaszubskiego oczami krajoznawcy” 

Po krótkiej dyskusji uczestnicy sesji udali się na przerwę 
kawową, podczas której oglądali wystawę fotograficzną 
Romana Boszke z Pomorskiej Komisji Fotografii Krajoznawczej 
PTTK w Gdaosku. Wystawa, składająca się z 40 fotogramów 
nosiła nazwę „Helskie sosny”.   Drugiej, popołudniowej części 
sesji krajoznawczej przewodniczył Ryszard J. Wrzosek. 
Wygłoszono 6 następujących referatów: 
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1. Paweł Raczyoski „Dokumentowanie fotograficzne 
krajobrazu pomorskiego” 

2. Jarosław Samsel „Ryf Mew w obiektywie 
krajoznawcy” 

3. Marek Kowalewski, Witold Ciechanowicz „Lasy w 
krajobrazie województwa pomorskiego” 

4. Tadeusz Palmowski „Renesans morskich tradycji na 
Zatoce Puckiej” 

5. Dariusz Dębski „Budowle obronne w krajobrazie 
nadmorskim. Wpływ działalności człowieka na stan 
ich zachowania” 

6. Anna Dwikałowska „Odchodzące miejskie krajobrazy 
przemysłowe” 

Po referatach odbyła się dyskusja problemowa, w której 
poruszano zagadnienia związane z  degradacją krajobrazu 
pomorskiego w wyniku działalności człowieka i sił natury a 
także zwrócono uwagę na sposoby ochrony krajobrazu. 
Krótkiego podsumowania sesji krajoznawczej dokonali: prof. 
T. Palmowski i R. J. Wrzosek, który zapowiedział wydanie 
materiałów sejmikowych drukiem i w wersji multimedialnej 
ma płytkach DVD. Następnie J. Partyka wyraził swoją opinię o 
sesji krajoznawczej mówiąc, że była ona bardzo interesująca i 
stała na wysokim poziomie merytorycznym. Bezpośrednio po 
sesji jej uczestnicy, pod kierunkiem Alicji Wrzosek udali się do 
Muzeum Archidiecezjalnego w Gdaosku Oliwie. Jest to 
muzeum wnętrz historycznych z ekspozycją sztuki sakralnej, 
które mieści się we wnętrzu dawnego klasztoru cystersów 
(1186 –1831), od 1957 roku użytkowanego przez Gdaoskie 
Seminarium Duchowne. Uroczystego otwarcia muzeum dnia 
16 listopada 1975 r. dokonał kardynał Karol Wojtyła i biskup 
gdaoski Lech Kaczmarek. W latach 1993 – 1999 dokonano w 
zabytkowych wnętrzach prace konserwatorskie, dzięki którym 
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przywrócono ich pierwotne walory artystyczne i funkcjonalne. 
Po muzeum oprowadzała  pani dyrektor Alina Szpakiewicz. 
Następnie grupa udała się na cmentarz oliwski, gdzie złożono 
kwiaty i zapalono znicze na grobach wybitnych krajoznawców 
pomorskich, Franciszka Mamuszki i Romana Klima. Alicja 
Wrzosek przedstawiła sylwetki wybitnych krajoznawców, 
których pamięd jest bardzo żywa na Pomorzu i w kraju. 

 

Uczestnicy spotkania na spacerze Jarem Raduni. Foto: Ryszard J. 

Wrzosek 

W drugim dniu sejmiku 16 października 2011 r. Alicja i 
Ryszard Wrzoskowie jako przewodnicy zaprosili uczestników 
na wycieczkę krajoznawczą, szlakiem rezerwatu przyrody „Jar 
Raduni”. Uczestnicy dojechali pociągiem do Babiego Dołu a 
stąd pieszo udali się do kręgów kamiennych w Trątkownicy. 



151 

 

 

Cmentarzysko w Babim Dole - Borczu założyli w 1 wieku n.e. 
Goci, którzy przybyli tu ze Skandynawii. Charakterystyczne 
konstrukcje grobowe – kurhany otoczone były wieocami 
kamiennymi. Pomiędzy tymi kurhanami znajdowały się kręgi 
kamienne z głazów narzutowych, gdzie Goci odbywali 
zebrania i sądy. Następnie szlakiem niebieskim „Jaru Raduni” 
udano się w kierunku Borkowa. Rezerwat przyrody „Jar rzeki 
Raduni” jest rezerwatem krajobrazowym na wschodnim 
skraju Pojezierza Kaszubskiego, powołany w 1972 r. o 
powierzchni 84,24 ha. Obszarem chronionym jest odcinek 
przełomu Raduni, zwanego Przełomem Babidolskim, przez 
wzgórza morenowe z porośniętymi grądem i łęgiem stokami. 
Charakterystyczne jest tu występowanie również roślinności o 
charakterze podgórskim. Przejście piesze szlakiem „Jaru 
Raduni”, niezwykle urokliwe ale trudne zarazem. Przejście 
piesze 18 km odcinka zajęło krajoznawcom ponad 6 godzin. 
Tylko jedna osoba z uwagi na stan zdrowia nie przeszła całej 
trasy. Większośd uczestników wycieczki udokumentowała 
swoje przejście piesze na filmie i zdjęciach fotograficznych. Z 
Borkowa uczestnicy wycieczki krajoznawczej wrócili 
pociągiem do Trójmiasta. 

 Po sejmiku, 18 października 2011 r. prof. dr hab. 
Bernard Lammek, JM Rektor UG, który był jednym z patronów 
honorowych sejmiku, przyjął delegację PTTK w składzie:  
Stanisław Sikora, Alicja Wrzosek i Ryszard J. Wrzosek. Po 
wręczeniu przez S. Sikorę medalu PTTK „Za pomoc i 
współpracę”, JM Rektor podziękował za wyróżnienie i 
wysłuchał informacji o działalności programowej PTTK w 
regionie gdaoskim. W dyskusji podkreślono owocną 
współpracę PTTK z Uniwersytetem Gdaoskim, który 
udostępnia pomieszczenia uczelni na sejmiki i sesje 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pojezierze_Kaszubskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/1972
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prze%C5%82om_rzeki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Radunia_(rzeka)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Las_%C5%82%C4%99gowy
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krajoznawcze oraz wystawy PTTK. Wspólnie z Polskim 
Towarzystwem Geograficznym, którego Oddział Gdaoski 
znajduje się na UG, PTTK organizuje sesje naukowe i wycieczki 
metodyczne, zapisywane w kronikach od 1968 r. Członkowie 
PTTK są również członkami PTG i odwrotnie. Rektor UG 
podziękował za dobrą współpracę z PTTK i na dowód tego 
dokonał wpisu w kronice Komisji Krajoznawczej ZG PTTK. Na 
zakooczenie spotkania przedstawiciele PTTK wręczyli Panu 
Rektorowi UG materiały krajoznawcze z województwa 
pomorskiego. 

Krzysztof Tęcza 
Mijające krajobrazy Ziemi 
Jeleniogórskiej 
  

W sobotę 05.11.2011 roku odbyło się w Jeleniej Górze 
kolejne seminarium krajoznawcze z cyklu "Mijające krajobrazy 
Polski". Tym razem poświecone Ziemi Jeleniogórskiej. Zanim 
jednak do tego doszło odbyłem bardzo długą drogę. Otóż 
jeszcze w roku 2010, po VI Kongresie Krajoznawstwa Polski, 
który miał miejsce w Olsztynie, gdy tylko padła myśl 
organizowania takich seminariów przez Komisję Krajoznawczą 
ZG PTTK, pomyślałem sobie, że Jelenia Góra jest idealnym 
miejscem na takie spotkanie. Bo przecież zmiany jakie zaszły 
tutaj na przestrzeni tylko ostatniego półwiecza są tak wielkie, 
że wręcz niewyobrażalne. A przecież w poprzednich wiekach 
także one zachodziły. Teren górski jaki otacza Jelenią Górę 
sprzyja niejako zmianą naturalnym. Do tego zmiany granic 
paostwowych po II wojnie światowej, wymiana niemalże całej 
ludności, a co za tym idzie zmiany religijne, zmiany 
własnościowe, rozwój turystyki  oraz bazy wypoczynkowej. 
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Mało w którym regionie w tak krótkim czasie miało miejsce 
tak wiele zmian. Straty wojenne w substancji budowlanej, 
straty powojenne, wcale nie mniejsze, w substancji 
zabytkowej, zmiany poprzez zaniechanie opieki nad wieloma 
obiektami. To wszystko spowodowało tak wielkie ubytki, że 
wydawałoby się są one nieodwracalne. Jednak okazuje się, iż 
wcale tak nie jest do kooca. Wielu bowiem prywatnych 
inwestorów wykupuje ruiny i przywraca im ich pierwotny 
wygląd. A więc na powrót pojawiają się utracone kiedyś 
zabytki. Prace przy ich odbudowie nie kooczą się na 
zbudowaniu budynku. Często razem z nim przywraca się 
piękno otaczającym ich założeniom parkowym. Nieraz 
wystarczy tylko oczyścid wszystko z krzewów i chwastów jakie 
w międzyczasie wyrosły by po odnowieniu alejek 
spacerowych całośd znowu nabrała blasku i nadawała się do 
spacerów.  

 

 
Seminarium "Mijające krajobrazy Ziemi Jeleniogórskiej". Foto: 

Krzysztof Tęcza 
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Dlatego szybko podjąłem decyzję o zorganizowaniu 
takiego seminarium właśnie w Jeleniej Górze. Zwłaszcza, że 
działając w PTTK, prowadząc wycieczki Rajdu na Raty czy 
Krajoznawcze Spacery, rozmawiam z ich uczestnikami i widzę, 
iż interesują się oni właśnie tymi zmianami. Często sami 
zadają pytania dotyczące dawnego wyglądu mijanych 
obiektów. I właśnie ta ich postawa także była zachętą dla 
mnie do organizacji takiego spotkania. Zanim jednak do tego 
doszło musiałem zastanowid się nad tematami oraz nad 
wyborem odpowiednich osób mogących przedstawid te 
tematy. Musiałem także nabrad wprawy w organizacji tak 
dużego przedsięwzięcia. Dlatego gdy nadarzyła się okazja 
włączyłem się w organizację wraz z Elą Łobacz-Bącal 
podobnego seminarium w Żarach oraz drugiego we Wleniu. 
Tam współpracowałem z Pawłem Idzikiem. Muszę przyznad, 
że oba seminaria wyszły nam całkiem przyzwoicie.  

 Zabrałem się zatem za realizację pierwotnego 
pomysłu. Ponieważ znam wiele osób wykazujących się dużą 
wiedzą, znam także dorobek innych, nieznanych mi osobiście 
ludzi, którzy mają coś do zaoferowania, postanowiłem wybrad 
kilkoro z nich. Czytając wiele ich publikacji  wiedziałem jakie 
tematy są im bliskie. Dlatego mogłem już zrobid listę osób tak 
by ich udział pozwolił na różnorodnośd tematyczną. Następnie 
odwiedziłem wybrane osoby by zaprezentowad im cel 
organizowanej przeze mnie imprezy. By przekazad co 
chciałbym osiągnąd poprzez taką imprezę. Muszę z radością 
stwierdzid, że żadna z poproszonych przeze mnie osób nie 
odmówiła uczestnictwa w spotkaniu. Jest to o tyle ważne, iż 
praca włożona zarówno w zorganizowanie seminarium jak i w 
przygotowanie wygłaszanych referatów jest pracą czysto 
społeczną. Nikt za to nie otrzymał przysłowiowego grosza. 
Jednak sama myśl, że przekazana podczas spotkania wiedza 
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ludziom  interesującym się taką tematyką, trafi na podatny 
grunt, wystarczała nam wszystkim za nagrodę. Bo nie ma nic 
ponad to gdy nasz trud i wysiłek  dla innych odbierany jest 
pozytywnie. Może co prawda niektórym wydad się to dziwne 
ale są jeszcze ludzie którym się chce pracowad za darmo i 
dzielid wynikami tej pracy z innymi. 

   

 
Seminarium "Mijające krajobrazy Ziemi Jeleniogórskiej". Foto: 

Krzysztof Tęcza 

Aby dad wszystkim czas na przygotowanie oraz na 
zorganizowanie sobie wolnego dnia ustaliłem odległy termin. 
Ja zaś w tym czasie zająłem się szukaniem miejsca, w którym 
mógłbym zorganizowad takie spotkanie. Brałem pod uwagę 
kilka lokalizacji ale po rozmowie z kol. Andrzejem 
Mateusiakiem zdecydowałem się na Książnicę Karkonoską. 
Podczas rozmowy z jej dyrektor Panią Alicją Raczek ustaliliśmy 
wstępnie rezerwacje terminu i mogłem już umieścid  na 
stronach internetowych PTTK oraz zaprzyjaźnionych instytucji  
stosowny afisz. Teraz pozostało mi już tylko czekad do 
wyznaczonego dnia i oczywiście przypominad się osobom 



156 

 

 

mającym wystąpid. Ponieważ seminarium jest imprezą 
cykliczną o zasięgu ogólnopolskim udało się namówid Pana 
Prezydenta Miasta Jelenia Góra Marcina Zawiłę by objął 
Patronat Honorowy nad nią. Mało tego udało się uzyskad 
zgodę Pana Prezydenta, że on również wystąpi z referatem. W 
sumie muszę powiedzied, że słysząc od wielu ludzi opinię, iż 
Marcin Zawiła, potrafi pięknie opowiadad, zależało mi na jego 
wystąpieniu. Cieszyłem się zatem, że podjął tą myśl.  

Ponieważ seminarium zaplanowane było praktycznie 
na niemal cały dzieo logicznym wydało mi się zorganizowanie 
jakiegoś skromnego poczęstunku dla publiczności. Dzięki 
przyjęciu odpowiednich wniosków, otrzymałem 
dofinansowanie, które  mogłem przeznaczyd na ten cel.  
Chciałbym w tym miejscu podziękowad za wsparcie finansowe 
Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego, 
Starostwu Powiatowemu w Jeleniej Górze, Prezydentowi 
Miasta Jelenia Góra oraz Firmie Agro Elektro Gaz. Słowa 
podziękowania kieruję także pod adresem pracowników 
Oddziału „Sudety Zachodnie” za przygotowanie stosownych 
wniosków oraz ich rozliczenie. 

Muszę powiedzied, iż mimo wielu miesięcy 
przygotowao, czas wcale nie płynął wolno. Powiedziałbym 
nawet, że pędził. Na kilka dni przez planowanym terminem 
rozpocząłem ostatnie przygotowania. Obdzwoniłem lub 
odwiedziłem wszystkich upewniając się czy pamiętają jeszcze 
o swoich obietnicach. Okazało się, że tak. Przypomniałem się 
także w telewizji Dami, która objęła patronatem medialnym 
nasze spotkanie. Chodziło o to, żeby o naszej prezentacji 
dowiedzieli się także ci mieszkaocy, którzy nie mogli przyjśd 
na nią. Trzeba także było sprawdzid czy sprzęt w Książnicy 
współgra z naszymi czytnikami. Roźnie to bowiem bywa. Gdy 
wszystko było już dopięte na ostatni guzik pozostało tylko 
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czekad. Niepokoiłem się tylko w związku z planowanym 
występem zespołu Szyszak, gdyż wożą oni ze sobą duże ilości 
własnego sprzętu. Jak się później okazało nie było  z tym 
większych problemów. Zaraz po godzinie  ósmej sprzęt został 
poustawiany i sprawdzony. Powoli zaczynały przybywad osoby 
mające wygłosid referaty. Niedługo też pojawili się pierwsi 
widzowie. Powoli sala zaczynała się zapełniad. Moje obawy o 
frekwencję okazały się nieuzasadnione. Wyglądało, że 
zaproponowane tematy są na tyle interesujące, by pojawili się 
ciekawi ich słuchacze. Ponieważ od tej pory nie mogłem już 
prowadzid wszystkiego sam poprosiłem o pomoc swoją żonę 
Anię, która zajęła się sprawami mniej ważnymi ale 
potrzebnymi. Ja mogłem już zająd się zaproszonymi gośdmi i 
prowadzeniem całości. Z pomocą przyszedł mi także Piotr 
Leszczyoski, który starał się wykonad jak najwięcej fotografii.  

Wreszcie wybiła godzina dziesiąta. Nadszedł moment 
na który wszyscy czekaliśmy. Zabiegany nie zauważyłem, że 
na zabrakło miejsc. Dopiero teraz zwróciłem na to uwagę. 
Dostawiliśmy zatem szybko gdzie tylko się dało krzesełka. 
Mimo to częśd publiczności  nie mieszcząc się na sali  stała w 
drzwiach i na korytarzach. Takiego zainteresowania nikt się 
nie spodziewał.  Nie było co zwlekad. Przywitałem wszystkich i 
zaczęliśmy. Na początku wystąpił Pan Prezydent Marcin 
Zawiła. Ponieważ do kooca temat jego wystąpienia był 
tajemnicą nawet ja nie wiedziałem czego będzie ono 
dotyczyło. Pan Prezydent podjął ciekawy temat, niezmiernie 
rzadko poruszany publicznie. Zaczął opowiadad o zmianach 
jakie nastąpiły zaraz po wojnie, kiedy to następowała na tych 
terenach wymiana ludności. Wyjeżdżali stąd Niemcy a 
przyjeżdżali Polacy. Mało tego wszędzie jeszcze stacjonowali 
żołnierze radzieccy,  którzy uważali się za osoby 
niepodlegające żadnym przepisom czy władzy terenowej. 
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Robili co tylko chcieli. Obejmująca rządy władza 
komunistyczna starała się przedstawiad jak największą ilośd 
publikacji mówiącej, że wszystko jest tutaj piastowskie.  
Zaczęto wydawad wiele krótkich opisów i przewodników z 
informacjami o otaczających nas górach. Oczywiście 
"naprawiano" krajobraz z elementów niemieckich. Zachował 
się afisz wzywający do takich zmian. Zaczęto niszczyd pomniki, 
likwidowad niemieckie napisy czy zmieniad nazwy 
miejscowości i ulic. Niestety wiele z nich było zupełnie 
nietrafionych. Bo jeśli nowa nazwa była tłumaczeniem 
niemieckiej to wszystko było jak należy ale czasami trafiały się 
dziwolągi w zasadzie nie wiadomo dlaczego wymyślone. 
Najważniejszym w tamtych czasach była koniecznośd 
szybkiego zagospodarowania zakładów pracy, obiektów 
turystycznych i innych budowli i obiektów. Pan Prezydent 
wspomniał o Monografii Karkonoszy Tadeusza Stecia i 
Wojciecha Walczaka, która według niego miała ogromny 
wpływ na nowych mieszkaoców, na ich postrzeganie nowej 
dla nich okolicy. Powoli życie na tych terenach normalizowało 
się. Ludzie zaczynali pracowad, dzieci zaczynały chodzid do 
szkół, niektórzy zaczynali wykazywad zainteresowania 
hobbystyczne. Nie było w zasadzie wtedy większych 
problemów by  tworzyd nowe zbiory tematyczne. Wielu ludzi 
zaczęło zbierad pocztówki, które teraz po półwieku najlepiej 
oddają zmiany jakie zaszły w krajobrazie od tamtego czasu. 
Dzięki zebranym archiwaliom możemy odtworzyd historie 
niemal każdego obiektu w mieście. Brakuje nam jednak, 
nieraz zupełnie podstawowych, informacji o ludziach, którzy 
swoje życie chociaż na krotki czas związali z Jelenią Górą. Nie 
zauważamy tych osób a przecież  często to właśnie one 
odcisnęły jakiś ślad w historii naszego miasta. Często 
wydawałoby się, że mamy do czynienia ze zwykłym 
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mieszkaocem, przeciętnym pracownikiem czy w koocu niczym 
nie wyróżniającym się sąsiadem, a tymczasem życiorysy wielu 
z nich mogłyby posłużyd jako materiał na film akcji. Często nie 
zdajemy sobie sprawy, że tacy cisi bohaterowie mieszkają 
koło nas. A niestety ludzie nie są wieczni i szybko odchodzą. 
Dopiero wtedy odkrywamy ich prawdziwe życie. Jednak 
wtedy jest już za późno by poznad je do kooca. Dlatego 
zawsze należy pamiętad o ludziach, bo krajobraz bez ludzi to 
nie jest prawdziwy krajobraz. 

 
Seminarium "Mijające krajobrazy Ziemi Jeleniogórskiej". Foto: 

Krzysztof Tęcza 

Józef Partyka, Przewodniczący Komisji Krajoznawczej 
ZG PTTK, pokrótce przedstawił założenia tego typu 
seminariów. Zaprezentował różne rodzaje krajobrazów. 
Ukazał jak ważnym jest rejestrowanie zmian zachodzących w 
krajobrazie, którego nie da się na dłuższą metę manipulowad.  

Andrzej Raj pokazał zmiany jakie zaszły w krajobrazie 
Karkonoszy  w okresie ostatnich 25 lat. Ponieważ od, właśnie 
25 lat, pracuje on w Karkonoskim Parku Narodowym, 
wszystkie dostrzeżone zmiany zarejestrował aparatem 
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fotograficznym. Mogliśmy zatem porównad zdjęcia tych 
samych miejsc w różnym czasie. Wszędzie widad jedno: 
przyroda, jeśli jej nie przeszkadzad, radzi sobie sama. 
Wszędzie tam gdzie człowiek nie ingerował, ziemia zazieleniła 
się. Nawet po wielkich kataklizmach, kiedy to naukowcy 
zastanawiali się czy da się odbudowad zniszczony las, on sam 
powolutku wracał na utracone tereny. Oczywiście nie 
wszędzie. Bo tam gdzie działa człowiek proces odnowy 
roślinności zachodzi znacznie wolniej, jeśli nie jest wręcz 
zahamowany. Przykładem mogą tutaj byd szlaki turystyczne. 
Turyści rok rocznie powodują zwiększanie szerokości 
wydeptanych ścieżek, chodby przez to, że wychodzą w góry 
niewłaściwie ubrani. Sporo osób idzie w normalnym obuwiu, 
które nie chroni należycie przed kamieniami i dlatego schodzą 
oni ze szlaków by stąpad po miękkiej trawie. Dlatego Park 
zdecydował się walczyd z tym problemem i oprócz grodzenia 
wytyczonych szlaków buduje, oczywiście tam gdzie zachodzi 
taka potrzeba, nowe drewniane kładki, czy utwardza 
istniejące już ścieżki, stosując materiał naturalny czyli kamieo. 
Okazuje się, że nadmierna ilośd turystów potrafi wynieśd na 
butach ziemię powodując obniżenie szlaku turystycznego 
nawet o 1,5 metra. Mimo, iż teren KPN jest terenem 
chronionym również tutaj zachodzą zmiany w substancji 
budowlanej. Wybuchają pożary, nieremontowane obiekty 
ulegają destrukcji, niektóre z nich osiągają śmierd techniczną. 
Przykładem takich zmian jest zabudowa na Śnieżce czy 
nieliczne już, w porównaniu z czasem poprzednim, budowle 
na Równi  pod Śnieżką. Zmiany takie będą zachodzid cały czas. 
Dla nas najważniejsze jest by zmiany te nie były wynikiem złej 
woli ludzi, bo trzeba o tym wiedzied, że według aktualnego 
prawa krajobraz jest takim samym tworem przyrody jak 
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zwierzęta czy drzewa i z tego też powodu podlega takiej 
samej ochronie prawnej. 

Stanisław Firszt podjął w swoim wystąpieniu próbę 
prześledzenia zmian krajobrazu Kotliny Jeleniogórskiej od 
czasów wczesnego średniowiecza po czasy nowożytne. 
Stwierdził on, że ze względu na brak dobrej ziemi uprawnej 
większośd ludzi w dawnych czasach zamieszkiwała tereny 
nizinne. Tutaj mieszkali tylko ci, którzy musieli. Budowano 
zatem strażnice czy grody z potrzeb obronnych lub 
politycznych. O małej ilości stałych mieszkaoców w tych 
okolicach świadczy, według mówcy, fakt nieodnalezienia do 
tej pory ani jednego miejsca chowania ludzi w tamtym 
okresie. Powstające zamki obronne stwarzały 
zapotrzebowanie na pewne usługi co skutkowało 
powstawaniem osad świadczących te usługi. Powodowało to 
wycinanie drzew w celu pozyskania terenów pod lokalizację 
tych obiektów, ale także ze względów obronnych czy, w 
okresie późniejszym, ze względów gospodarczych. 
Powstawały wówczas huty szkła. Potrzebny był zatem do nich 
opał (drewno). Następowało wówczas tak duże wylesienie, że 
zmiany w krajobrazie widoczne były już z daleka. Powstanie 
Jeleniej Góry i jej rozwój także spowodował spore ubytki w 
drzewostanie. W zależności jednak od aktualnej koniunktury 
terenów zielonych to przybywało to ubywało. Na koniec 
Stanisław Firszt stwierdził dosyd odważnie, że przyroda (w 
domyśle las) nie jest naturalnym środowiskiem człowieka. 
Uważa on, że dzisiejszy człowiek pozostawiony samemu 
sobie, bez jedzenia i ubrania, nie przeżyłby w lesie nawet kilku 
dni. 

Ivo Łaborewicz, mając nieograniczony dostęp do 
dokumentów zgromadzonych w Archiwum Paostwowym w 
Jeleniej Górze, którym kieruje, za temat swojego wystąpienia 
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przyjął: Turystyka karkonoska okresu powojennego w 
materiałach Archiwum Paostwowego w Jeleniej Górze. I cóż 
się okazało. Dzięki przejmowaniu akt dawnych Rad 
Narodowych, Urzędów Miast i Gmin, Komisji Klimatycznych, 
Biur podróży np. Orbis, Polskiego Towarzystwa Tatrzaoskiego, 
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego czy Dolnośląskiej 
Spółdzielni Turystycznej, zgromadzono w Archiwum całkiem 
sporo dokumentów, na podstawie których można prześledzid 
rozwój turystyki na omawianym terenie. Wiele z tych 
dokumentów zostało pokazanych podczas prelekcji. Niektóre 
z nich wywołały spore zdziwienie. Nikt bowiem nie 
przypuszczał, że mogą zachowad się takie opracowania.  
Ujrzeliśmy wśród nich np. wykazy ludzi, którzy obejmowali po 
wojnie pensjonaty. Zachowały się także dokumenty związane 
z 50 - leciem oddziału PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej 
Górze. Zachowała się teczka Mieczysława Holza. Turyści na 
pewno pamiętają "Miecia" prowadzącego ich na popularne 
niedzielne wycieczki. Po tej prezentacji nasuwa się tylko jeden 
wniosek. Naprawdę warto korzystad ze zbiorów archiwalnych. 
Nieraz można w nich znaleźd bardzo ciekawe informacje. 

Cezary Wiklik, autor wielu opracowao o 
jeleniogórskich tramwajach, przedstawił historię  tego środku 
komunikacji jaki funkcjonował w Jeleniej Gorze już od 1897 
roku. Początkowo  kursowały tramwaje napędzane gazem. 
Fakt pojawienia się tego nowoczesnego, jak na tamte czasy 
środka lokomocji związany był z dużą ilością kuracjuszy 
przybywających do Jeleniej Góry i okolicznych miejscowości. 
Niestety ten rodzaj napędu nie wypalił. Już podczas próbnej 
jazdy kontrolerzy musieli wrócid z powrotem piechotą, gdyż 
tramwaj wypadł z szyn. W roku 1900 na tory wyruszył 
tramwaj o napędzie elektrycznym. Pierwsze jednostki 
napędowe dysponowały małą mocą, jednak w miarę upływu 
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czasu były coraz mocniejsze. Do przeszłości przeszły czasy 
kiedy pasażerowie musieli wysiadad z jadącego pod górkę 
tramwaju by go popchad.  Sied tramwajowa zaczęła prężnie 
rozwijad się. Powstawały nowe połączenia do odległych 
miejscowości, w tym podgórskich. Najbardziej malowniczo 
wyglądał przejazd tramwajem wyjeżdżającym z Cieplic na 
groble pomiędzy stawami. Równie malowniczo prezentowała 
się pętla w Podgórzynie, gdzie pasażerowie mogli  oczekiwad 
na kurs w obiekcie zbudowanym pod ogromną skałą.  Co 
ciekawe tramwaje posiadały wówczas specjalne wózki na 
narty i sanki i raczej nie zdarzało się by pozostawione w nich 
rzeczy zmieniały właściciela. Niestety mankamentem linii 
tramwajowych było to, że jak któryś nawalił powodowało to 
paraliż całej linii. Nie było bowiem możliwości budowy 
równoległych linii,  chociaż był kiedyś pomysł wyburzenia 
całej pierzei ul. 1-go Maja. Zamiast tego, pod koniec lat 60-
tych XX wieku, zdecydowano o likwidacji tramwajów. Pomysł 
wprowadzenia trolejbusów spalił na panewce i dzisiaj 
mieszkaocy Jeleniej Góry jeżdżą autobusami. I tak 29 kwietnia 
oraz 1 maja 1969 roku tramwaje kursujące po raz ostatni 
przewiozły niezliczone rzesze pasażerów. Każdy chciał 
przejechad się takim środkiem lokomocji, zwłaszcza, że te 
ostatnie kursy były darmowe. Ale do dnia dzisiejszego 
zachowały się w pamięci ludzi ciekawe sytuacje związane z 
historią tramwajów. Jedna, ta bardziej znana, swego czasu 
wzbudzająca nielichą sensacją, dotyczyła zdarzenia z naszej 
najnowszej historii. Otóż pewien pomysłowy człowiek, w 
swojej ułaoskiej fantazji, owinął stalową liną pomnik "Iwana" 
stojący na dawnym Placu Bieruta i ruszywszy ostro 
tramwajem był pewny, że dokona bohaterskiego czynu. 
Niestety człowiek ten okazał się nie znad podstawowych zasad 
i linę zawinął wokół cokołu. Zatem pomnik ani drgnął ale 
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tramwaj nie wytrzymał tego szarpnięcia. Druga ciekawa 
sprawa to historia kanara Antoniego Mazurkiewicza. Jest to 
jedyny znany mi przypadek, żeby pasażerowie wyrażali się o 
kanarze w samych dobrych słowach. Ba oni wręcz go 
uwielbiali. Dochodziło do tego, że gdy już ktoś został ukarany 
mandatem za jazdę na gapę to niemal czuł się wyróżniony 
faktem iż mandat wręczył mu Mazurkiewicz. Był to człowiek 
niezwykle miły i pomocny, mogący spokojnie służyd za wzór 
prawidłowego postępowania. 

 
Występ zespołu "Szyszak". Foto: Krzysztof Tęcza 

Po przerwie wystąpił zespół muzyczny "Szyszak" w 
składzie Aleksandra Jurczenko, Zbigniew Jurczenko, Maciej 
Gałęski, Witold Stambulski, Marek Piwowarski.  Zespół 
powstał w listopadzie 2010 roku. Od tej pory śpiewa utwory  
odnoszące się do Dolnego Śląska, jednak przede wszystkim 
związane z Karkonoszami.  Znakiem rozpoznawczym muzyków 
są koszule zachełmiaoskie zakładane na występy. Ponieważ 
zarówno muzyka jak i śpiew w ich wykonaniu są miłe dla ucha 
mają coraz więcej fanów. I właśnie z myślą o nich ukazała się 
właśnie pierwsza płyta. 
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Ratusz w Jeleniej Górze. Foto: Krzysztof Tęcza 

Przemysław Wiater opowiedział o znakach i księgach 
walooskich w Karkonoszach. Temat ten jest bardzo obszerny. 
Trzeba zatem to co się usłyszało potraktowad jako wstęp do 
przejrzenia publikacji autora jakie ukazały się wcześniej. Teraz 
ukazując różnicę pomiędzy wyobrażeniami jakie mają turyści 
o Walonach a ich prawdziwym obliczem  prosił by nie brad 
dosłownie pozostawionych przez nich znaków. Logicznym jest 
bowiem iż żaden poszukiwacz skarbów, jak o nich mówiono, 
nie będzie zostawiał informacji o miejscu ich znalezienia 
osobom postronnym. Tak samo jak to, że każdy myśląc o 
skarbie widzi co najmniej grudki złota. A tymczasem oni 
szukali różnych minerałów, gdyż każde znalezione złoże mogło 
doprowadzid do wzbogacenia się. 

Andrzej Mateusiak opowiedział wiele faktów z historii 
zamku Chojnik, który jest własnością Oddziału "Sudety 
Zachodnie" PTTK w Jeleniej Górze. Pokazał wiele ciekawych 
szczegółów jakich z reguły przebywający tu turysta nie 
zauważa. Opowiedział o ostatnich pracach remontowych  
przeprowadzonych w warowni. Właśnie udało się zakooczyd 
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wymianę dachu na schronisku. Uświadomił wszystkich jak 
wiele kłopotów ma zarządzający zamkiem by cokolwiek w nim 
naprawid. Raz, że jest to obiekt pod opieką konserwatorską, 
dwa że leży na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. 
Obecnie najpilniejszą sprawą jest położenie wodociągu. Nie 
jest to wcale takie proste ze względu na to, iż rury trzeba 
układad 1,70 pod ziemią, a często trafia się na litą skałę. 
Termin zakooczenia tych prac trzeba zgrad z terminem 
ukooczenia remontu drogi, w której będzie położony 
wodociąg. Remont drogi to z kolei zajęcie Parku. Aby jednak 
wykonad te prace trzeba zdobyd fundusze zewnętrzne, gdyż 
Oddział PTTK ledwie da radę zdobyd tzw. środki własne. Autor 
wystąpienia podkreślił bardzo wyraźnie, iż większośd prac 
wykonywanych na zamku czynionych jest dla bezpieczeostwa 
odwiedzających to miejsce turystów. I to jest prawda.  

Jarosław Szczyżowski przedstawił sylwetkę  człowieka, 
którego pasji zawdzięczamy wiele opisów. Był nim Will Erich 
Peuckert. Interesował się on przeszłością regionu, także tą 
związaną z zielarzami - laborantami, walooskimi 
poszukiwaczami skarbów czy w koocu z postacią 
karkonoskiego Ducha Gór. Spisał wiele legend i baśni. Po 
odnalezieniu znaków walooskich wykorzystał wskazówki 
zawarte w księgach walooskich i udało mu się znaleźd "skarb".  
Co prawda uzyskanego złota było tylko odrobinka ale 
udowodnił poprzez swój czyn, że stare przekazy nie są tylko 
czystą fikcją. Niestety w 1945 roku musiał opuścid te strony. 
Zmarł w 1969 roku, jednak obecnie ponownie odkryty, 
zyskuje uznanie dla wykonanej pracy czego wymownym 
dowodem jest chęd  utworzenie w Górach Izerskich szlaku 
jego imienia. Utworzona Gildia Przewodników Sudeckich 
obrała sobie tego wybitnego człowieka na swojego patrona. 
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Od prawej: Marcin Zawiła Prezydent Miasta Jelenia Góra i 

Krzysztof Tęcza - organizator seminarium. Foto: Piotr Leszczyoski 

Organizator spotkania Krzysztof Tęcza, ze względu na 
lekkie opóźnienie pominął przygotowaną wypowiedź i 
zaprezentował, zgodnie z ustalonym tematem: Chatki i 
schroniska turystyczne w Karkonoszach utracone w okresie 
powojennym. Pokazał zdjęcia nieistniejących już chatek: 
Morganki, stacji naukowej Polskiego Towarzystwa 
Geograficznego oraz Byczej Chaty, położonej co prawda poza 
Karkonoszami ale nie tak daleko. Ciekawe były zdjęcia stacji 
PTG, gdyż raczej małe są szanse by ktoś ją pamiętał. Co 
prawda wspominał ja w swoim opracowaniu Tadeusz Sted. 
Jednak zniknęła ona z krajobrazu w latach sześddziesiątych. 
Kolejne zdjęcia także mogły wzbudzid zaciekawienie, 
przedstawiały bowiem nieistniejącą chatkę na Suchej Górze 
(1959 r.), nieistniejący wyciąg narciarski w Kotle Smogorni 
(1960 r.) oraz zmiany jakie dokonały się dzięki pracom 
remontowym w Smogorniaku, Puchatce czy chatce AKT. 
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Kolejne zdjęcia ukazywały jak wyglądały w różnych okresach 
schroniska Księcia Henryka, Bronka Czecha i Na Przełęczy 
Kowarskiej. Pierwsze dwa spłonęły, ostatnie ze względu na zły 
stan techniczny nakazano rozebrad. Dzięki zaprzyjaźnionym 
ludziom światło dzienne ujrzały zdjęcia z pożaru schroniska 
Bronka Czecha na Polanie. Następne fotografie przedstawiały 
kilka obiektów, które uległy częściowej lub całkowitej 
zagładzie. W Szklarskiej Porębie znajdowało się schronisko 
nad wodospadem Kamieoczyka (spłonęło w 1984 r.) i 
przedwojenne schronisko znane po wojnie jako DW Polanka, z 
którego pozostały tylko gruzy. Na miejscu pierwszego 
zbudowano nowy obiekt służący turystom do dnia 
dzisiejszego. W Przesiece spłonął bar Pod Lipami. Zachowaną 
werandę wyremontowano i służy ona dalej. Niestety także 
zagładzie ulęgło bardzo ładnie położone schronisko w 
Miłkowie, wykorzystywane w okresie powojennym jako 
Prewentorium dla dzieci. Koocowe zdjęcia przedstawiały jak 
zmieniała się zabudowa Śnieżki, jak po kolei znikały ze szczytu 
poszczególne obiekty. Jak wyglądały dyski przed, w trakcie 
katastrofy budowlanej i po odbudowie. Aby jednak nie było 
tak pesymistycznie autor wystąpienia pokazał piękno 
najwyższego szczytu Karkonoszy w okresie zimowym. 

Ponieważ seminarium przedłużyło się nieco w 
stosunku do planowego czasu podziękowano publiczności za 
ich wytrwałośd, natomiast wszystkie osoby, które przyczyniły 
się do zorganizowania spotkania oraz zaproszonych gości 
poproszono w imieniu sponsora tej części spotkania, Firmy 
AgroElektroGaz, na dyskusję panelową, podczas której 
rozmawiano o pokazanych materiałach. 
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ROWEROWO 

 

Trzecia edycja konkursu fotograficznego PTTK Żary 

“Fotografując, staraj się pokazad to, czego bez ciebie nikt by 
nie zobaczył.”  

              Robert Bresson 
 

Obiektyw aparatu ma kształt doskonały: Koła. Koła 
rowerowego. 
                       M. K. 

 
ORGANIZATOR: KLUB TURYSTYKI AKTYWNEJ „RYŚ” PTTK ŻARY I 
ODDZIAŁ PTTK POWIATU ŻARSKIEGO  
 
PRZY WSPÓŁUDZIALE ŻARSKIEGO DOMU KULTURY  
 

KONKURS POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA ŻARY I 
NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA LIPINKI 

Celem konkursu jest zachęcenie do uprawiania turystyki 
rowerowej  oraz pokazanie piękna polskiej ziemi w sezonie 
rowerowym. 

KATEGORIE TEMATYCZNE 

1. Rower i ludzie (bo rower człowiekowi szczęście daje) 
2. Rowerowy recycling (drugie/inne życie roweru) 
3. Moja najpiękniejsza trasa (Polska z rowerem w tle)  
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REGULAMIN KONKURSU 

 Uczestnikiem konkursu może byd każdy fotografujący, 
bez ograniczenia wieku i miejsca zamieszkania 

 Uczestnik może zgłosid do konkursu maksymalnie 10 
zdjęd (w jednej albo dwóch/trzech kategoriach), 
zrobionych między 01.03.2012 a 30.10.2012 

 Zdjęcia mogą byd wykonane dowolną techniką 
 Konkursowe zdjęcia o formacie od 15cm x 21cm do 

30cm x 40cm powinny byd wykonane na papierze 
fotograficznym. Na odwrocie każdego zdjęcia należy 
umieścid metryczkę zawierającą numer zdjęcia wg 
karty zgłoszenia  oraz imię i nazwisko autora. 
Dodatkowo prace należy utrwalid w wersji 
elektronicznej na płycie CD (format jpg) z tytułami i 
numerami 

 Do koperty ze zdjęciami należy dołączyd płytę CD, o 
której mowa wyżej, oraz kartę zgłoszenia (wg 
załączonego wzoru). Przesyłki nie zawierające 
kompletu w/w elementów nie będą zakwalifikowane 
do udziału w konkursie 

 Uczestnik konkursu, składając pracę, zapewnia, że 
fotografie są jego dziełem i w żaden sposób nie 
naruszają praw osób trzecich 

 Prace należy przysład w płaskim i usztywnionym 
opakowaniu przesyłką poleconą lub dostarczyd 
osobiście na adres: Oddział PTTK Powiatu Żarskiego, 
Plac Kardynała Wyszyoskiego 11, 68 – 200 Żary 

 Termin nadsyłania prac: 15.11.2012 roku (decyduje 
data stempla pocztowego). 

 Dodatkowe informacje:   
Elżbieta Łobacz Bącal (koordynator konkursu): 
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tel. 602 777 969 
e-mail: elzbietabacal@interia.pl 
Oddział PTTK Żary: 
tel. 68 374 24 60 
e-mail: poczta@zary.pttk.pl 
strona oddziału: www.zary.pttk.pl 

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2012 
roku 

 Otwarcie wystawy nastąpi w grudniu 2012 r. w Małej 
Galerii ŻDK (Sala „Luna”) ul. Okrzei 33  

OCENA PRAC:  

 Oceny i kwalifikacji prac do ekspozycji dokona Jury 
powołane przez organizatorów  

 Organizatorzy przewidują następujące nagrody: 
GRAND PRIX - I nagroda - II nagroda - III nagroda oraz 
wyróżnienia  

 Jury ma prawo dokonad innego podziału nagród  
 Autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę 

otrzymują dyplom uczestnictwa i katalog  
 Prace nie spełniające warunków określonych w 

regulaminie nie będą podlegad ocenie  

UWAGI KOOCOWE:  

 Uczestnik, składając prace fotograficzne do konkursu, 
akceptuje warunki określone w niniejszym 
regulaminie  

 Uczestnik konkursu jednocześnie wyraża zgodę na 
przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie dla 
potrzeb przeprowadzenia konkursu 

mailto:poczta@zary.pttk.pl
http://www.zary.pttk.pl/
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 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnej 
reprodukcji prac w katalogu wystawy oraz w środkach 
społecznego przekazu w celu reklamy imprezy  

 Organizatorzy zastrzegają sobie również prawo do 
wykorzystania prac konkursowych we wszystkich 
przedsięwzięciach, których celem jest promocja Żar i 
PTTK  

 Organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenia prac 
wynikłe w trakcie przesyłki pocztowej na konkurs  

 

 Karta zgłoszenia 

KONKURS FOTOGRAFICZNY KTA „RYŚ” I PTTK ŻARY rok 2012 

 ROWEROWO 

 

Imię i 
nazwisko………………………………………………………………………………… 
Data i miejsce urodzenia………………………………………………………… 
PESEL……………………………………………………………………………………… 
Adres 
zamieszkania………………………………………………………………………….. 
Telefon……………………………………………………………………………………
e-mail…………………………………………………………………………………….. 
Klub, sekcja, 
stowarzyszenie………………………………………………………………………. 
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Numer  

zdjęcia 

Tytuł 

zdjęcia 
Kategoria 

Miejsce i 

data 

wykonania 

zdjęcia 

Format 

     

     

     

     

     

     

                                              

Przyjmuję warunki regulaminu konkursu „ROWEROWO”, co 
potwierdzam własnoręcznym podpisem: 

                                                      
……………………………………………………….. 
                                                                       /data i podpis uczestnika/ 
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Krzysztof Tęcza 
Wspomnienie o Stefanie Szczurowskim 

  
To już 5. lat jak odszedł od nas "Babcia" - Stefan 

Szczurowski. Przegrał nierówny pojedynek z rakiem. Ci co go 
znali wiedzą, że nie poddał się bez walki. Posiadał on 
zdolności, niezrozumiałe dla większości ludzi, które 
wykorzystywał w walce ze swoją chorobą. Okazały się one 
jednak zbyt małe.   

Pożegnaliśmy go w październiku 2006 roku. Ponieważ 
był osobą znaną ludziom gór, na jego pogrzeb przybyło wielu 
zarówno jego znajomych jak i przyjaciół, a także zwykłych 
chatkowiczów chcących, oddad mu cześd. W sumie zebrał nas 
się na jego ostatnim pożegnaniu spory tłumek. Byli także jego 
koledzy z GOPRu, gdyż przez wiele lat poświęcał się dla innych 
jako ratownik. Gdy złożyliśmy jego prochy do grobu matki nie 
było wspomnieo w normalnym znaczeniu. Oczywiście wszyscy 
go wspominali. Każdy czynił to jednak inaczej. Każdy bowiem 
inaczej go znał i postrzegał. Każdy także był z nim na innym 
stopniu zażyłości. Jednak wszystkich łączył smutek po utracie 
tak wspaniałego człowieka. Człowieka, który nieraz 
udowodnił, iż można czynid dobro dla innych ludzi. Człowieka 
do którego można było zwrócid się o taką pomoc i który nie 
odmówił jej okazania. To właśnie ta jego postawa zaskarbiła 
mu u innych szacunek wyrażany w bezwzględnym posłuchu 
podczas pobytu w chatce AKT. Nikt nie ważył się podważad 
wydawanych przez niego poleceo. Oczywiście nie ze strachu. 
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Jego nie można się było bad. Wynikało to ze zwykłego 
ludzkiego szacunku. Ale pamiętajmy, na taki szacunek trzeba 
sobie zapracowad. Niektórzy pracując  na to całe życie i tak 
nie dojdą do takiej pozycji jaką "Babcia" miał u nas. 

  

 
Stefan Szczurowski "Babcia". Foto archiwum GOPR Grupa 

Karkonoska 

Muszę tu powiedzied, że spotykałem się z n im już 
dawniej. Piszę z nim ponieważ jest różnica między 
określeniem spotykałem się z nim a spotykałem go. Bo na 
początku, oczywiście tak jak większośd osób przebywających 
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w chatce, spotykałem go. Później te relacje uległy małej 
zmianie. Ale zawsze tak jest gdy ludzie często przebywają 
razem w górach, w warunkach nieraz ekstremalnych. Bo, 
pamiętajcie, góry zbliżają do siebie. Góry potrafią także 
zmienid zaciętych wrogów w najlepszych przyjaciół. Może 
właśnie dlatego Babcia tak umiłował sobie góry. Może dlatego 
był człowiekiem niezwykle uczynnym. Ale nie dotyczyło to 
tylko relacji międzyludzkich. On kochał wszystkie stworzenia. 
Kochał nawet rośliny. Podam tu przykład. Kiedyś musiałem 
coś załatwid w jeleniogórskim KRUSie i gdy tam podjechałem 
zastałem Babcię, pracującego w tej instytucji, jak z pietyzmem 
głaskał jakieś kępki trawy. Zaciekawiony podszedłem do niego 
by spytad co on wyprawia. Stefan uśmiechnął się tylko  i po 
przywitaniu, zaczął mi opowiadad o świecie roślin. O tym, że 
rośliny, tak jak ludzie czują i pragną ciepła. Dlatego stara się 
uratowad usychające na trawniku roślinki. Nie wiem w sumie 
czy one przeżyły ale zapamiętałem tą sytuację i nie waham się 
przytaczad ją jako określenie jego nastawienia do 
otaczającego nas świata.  

Zresztą Babcia eksperymentował także na sobie. 
Pamiętam, chyba nasze ostatnie już spotkanie. Doszło do 
niego w chatce AKT, gdzie dotarłem, urywając się na chwilę z 
sanatorium. Gdy zjawiłem się w chatce nie było tam zbyt 
wiele osób. Jednak, na początku powstało małe poruszenie. 
Wchodząc chciałem, jak to było przyjęte, zdjąd brudne 
obuwie. Wprowadzono tam bowiem obowiązek chodzenia w 
kapciach. Nie było od niego żadnych wyjątków. Przytoczę tu 
pewną sytuację jaka wydarzyła się tam kiedyś. Był tłum ludzi, 
niektórzy zmęczeni wdrapywali się na stryszek by pójśd spad. 
Właśnie wtedy na ganek wyszedł Stefan. Zobaczywszy, że ktoś 
chce wejśd na górę w butach, zawrócił go każąc je zdjąd. 
Ponieważ zaczepiony człowiek uważał się za kogoś 
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ważniejszego (był to jeden z najstarszych wtedy stażem 
bywalców) odpowiedział do Babci: No co ty! Ja mam 
zdejmowad buty? Na to Stefan: A kim ty jesteś? Ty też masz 
obowiązek zdjąd buty! Tak też się stało. Prywatnie powiem że 
obaj doskonale się znali. Ale wracając do mojego spotkania. 

 

 
Bażynowe Skały. Ołtarzyk dla tych, którzy odeszli.  

Foto: Krzysztof Tęcza 

Gdy chciałem zdjąd obuwie, Babcia podszedł  mówiąc: 
Nie, nie zdejmuj butów. Chodź do nas, napijesz się herbaty. 
Słowa te wywołały lekkie zaciekawienie. Nikt bowiem z tam 
przebywających nie pamiętał mnie gdyż ładnych kilka lat już 
tu nie byłem. Ponieważ szykowano się właśnie do robienia 
smalcu, zaczęliśmy kroid słoninę, a gdy ta już skwierczała na 
patelni, spokojnie sobie rozmawialiśmy. Babcia zdradził mi 
wtedy jak się czuje, opowiedział co robią lekarze by 
powstrzymad chorobę, ale dodał zaraz jak wykorzystuje swoje 
zdolności by samemu przeciwstawiad się rakowi. Widad było, 
że stara się nie załamywad. Później temat rozmowy zszedł na 
bardziej prywatny grunt. Zdradził mi informacje o tym, że 
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postanowił zmienid swoje życie. Nie chciał byd dalej sam. 
Jednak starał się tego nie upubliczniad. Aby nieco osłodzid tą 
naszą rozmowę poczęstowałem wszystkich przyniesioną 
czekoladą "gorzką".  

 

 
Chatka AKT na Bażynowych Skałach. Foto: Krzysztof Tęcza 

Powyższe wspomnienia wtrąciłem tylko po to by 
przybliżyd iż Babcia był w koocu takim samym człowiekiem jak 
my. Miał swoje marzenia i ideały. Potrafił jednak je czasami 
naginad by pomóc innej osobie.  Nic zatem dziwnego, że aż 
tak dużo nas przyszło na jego pogrzeb. Nic dziwnego, że w 
odpowiednim momencie usłyszeliśmy wycie Goprowskich 
syren i nic dziwnego, że nad jego grobem niektórzy czuli 
potrzebę powiedzenia kilku słów o swoim przyjacielu. Nie 
było dla nas dziwne, że przysiedliśmy przy jego grobie i 
zanuciliśmy mu górskie pieśni, te które on śpiewał nam w 
chatce. Nie było także dla nas dziwne, że zgodnie z jego wolą, 
częśd jego prochów poniesiono w góry, pod Bażynowe Skały,  
gdzie wieczorem, w momencie gdy wstawały gwiazdy, zostały 
rozsypane, tak by mogły połączyd się z ukochaną przez niego 
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przyrodą. Tak by jego duch był od tej pory zawsze wśród nas i 
byśmy mogli czasami, siedząc przy ognisku, poczud jego 
bliskośd. Bo takich ludzi jakim był "Babcia" nie spotyka się 
często. Są oni rzadkim gatunkiem, żeby nie powiedzied … 
wymierającym.  
 

 Szymon Bijak 

Sesja Dolnośląski krajobraz 
kalejdoskopem jest... 

 

W listopadzie 2010 roku odbyła się w Krakowie 
pierwsza sesja popularno-naukowa z cyklu Mijające 
krajobrazy Polski. Pomysł serii seminariów krajoznawczych 
skupiających uwagę na zmianach zachodzących w otaczającej 
nas przestrzeni zaprezentowany został na VI Kongresie 
Krajoznawstwa Polskiego, a jego autorem jest przewodniczący 
Komisji Krajoznawczej ZG PTTK dr Józef Partyka. W 2011 roku 
odbyło się sześd takich sesji. Zainteresowani przemijaniem 
ojczystych krajobrazów spotkali się już w Jeleniej Górze, 
Gdaosku, Otwocku, Wleniu i Żarach. W dniu 10 grudnia 2011 
roku w gościnnych murach Wydziału Architektury Politechniki 
Wrocławskiej odbyło się wieoczące ten rok seminarium 
Dolnośląski krajobraz kalejdoskopem jest... Głównym 
organizatorem spotkania był prof. Krzysztof R. Mazurski, 
przewodniczący Komisji Krajoznawczej w latach 2001–2009 a 
honorowym patronatem wydarzenie objęła Dziekan 
Wydziału, prof. Elżbieta Trocka-Leszczyoska. 
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Sesję rozpoczął prof. Krzysztof R. Mazurski, który 
przedstawił informacje organizacyjne. Potem głos zabrała 
prof. Elżbieta Trocka-Leszczyoska, Dziekan Wydziału 
Architektury PWr, która powitała wszystkich przybyłych i 
życzyła owocnych obrad. Następnie dr Józef Partyka, 
przewodniczący Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, przedstawił 
koncepcję serii seminariów krajoznawczych Mijające 
krajobrazy Polski i zaprezentował skrótowo, gdzie odbyły się 
poprzednie spotkania. Na zakooczenie części oficjalnej Henryk 
Paciej, prezes O/Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego, 
wręczył w imieniu Porozumienia Oddziałów PTTK z woj. 
Opolskiego prof. Mazurskiemu i dr. Partyce, byłemu i 
obecnemu przewodniczącemu Komisji Krajoznawczej ZG 
PTTK, okolicznościowe medale. 

Pierwszą częśd referatową otworzyło wystąpienie 
prof. Krzysztofa R. Mazurskiego dotyczące pojęcia krajobrazu i 
różnych aspektów jego wyceny i oceny. Prelegent omówił 
różne formy krajobrazu przyrodniczego i kulturowego, które 
bogato zilustrował zdjęciami z całego Dolnego Śląska. 
Następnie prof. Alina Drapella-Hermansdorfer przedstawiła 
na przykładzie Parku Szczytnickiego we Wrocławiu 
zagadnienie krajobrazu, który może podlegad 
zakonserwowaniu lub ewolucyjnym zmianom. Pokazała jak 
Park zmieniał się od ogrodów przy rezydencji magnata do 
rozległego kompleksu sektorów tematycznych. Kolejny 
mówca, dr Krzysztof Widawski, zabrał uczestników 
seminarium na swoistą podróż w czasie, przedstawiając jak 
zmieniał się z czasem krajobraz kulturowy Dolnego Śląska i 
jakie wydarzenia lub postaci miały na te procesy wpływ. Na 
zakooczenie tej części spotkania dr Roman Wytyczak 
przedstawił relikty średniowiecznego sposobu 
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gospodarowania w dzisiejszym krajobrazie. Jak się okazuje np. 
w Górach Sowich do dziś można prześledzid i odtworzyd 
łanowy układ pól, jaki powstał przy lokacji poszczególnych 
wsi. 

 

Organizator seminarium krajoznawczego we Wrocławiu Krzysztof 

R. Mazurski w towarzystwie Pani Dziekan. Foto: Józef Partyka 

Jako pierwsza po przerwie wystąpiła prof. Barbara 
Lubicz-Miszewska, która poprowadziła wirtualny spacer po 
Wrocławiu szlakiem znaków i symboli z przeszłości miasta, 
ukazując jak wartościowe może byd odkrywanie oraz 
interpretowanie różnych detali w przestrzeni miejskiej. 
Kolejne wystąpienie dotyczyło architektury sudeckich 
schronisk. Tę ciekawie zapowiadającą się prezentację prof. 
Jacka Suchodolskiego skutecznie storpedowała awaria 
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rzutnika, ale mimo to – przy użyciu innego sprzętu –mogliśmy 
się zapoznad z całą gamą obiektów oferujących nocleg 
turystom przemierzającym Sudety wczoraj i dziś. Z kolei prof. 
Grażyna Balioska udowodniła jakże istotny element 
dolnośląskiego krajobrazu, jakim są, a raczej były, uzdrowiska. 
Bogato ilustrując wystąpienie prelegentka przedstawiła 
główne ośrodki balneologiczne regionu oraz to jak się 
zmieniały na przestrzeni lat. Kolejnym referentem był dr inż. 
Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego, 
który omówił zagadnienie przebudowy karkonoskich 
drzewostanów oraz zmiany powierzchni leśnej w tym paśmie 
w ciągu ostatnich 20–30 lat. Częśd referatową zakooczyła mgr 
inż. Hanna Ojrzyoska, która przedstawiła bardzo interesujące 
zagadnienia związane z przemianami przestrzennymi i 
architektonicznymi, jakie zachodzą w sudeckich wsiach. 
Poruszyła bardzo ważną dla krajoznawcy kwestię 
autentyczności/autentyzmu krajobrazu, który cały czas 
ewoluuje poddawany presji uwarunkowao zewnętrznych.  

Na koniec sesji Witold Papiernik, stały 
współpracownik magazynu Sudety, przedstawił niespodziankę 
– zestaw panoram najważniejszych dolnośląskich szczytów 
(Śnieżki, Śnieżnika i Ślęży) oraz Wrocławia wykonanych w 
różnych okolicznościach. 

 

Wrocławskie seminarium Dolnośląski krajobraz 
kalejdoskopem jest... należy uznad za godne zakooczenie 
tegorocznych sesji z cyklu Mijające krajobrazy Polski. Ciekawe 
i przedstawione w interesujący sposób zagadnienia 
niewątpliwie wniosły wiele do dyskusji nad współczesnymi 
przemianami krajobrazu w naszym kraju. Bo krajoznawstwo 
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to nie tylko wycieczki i oglądanie zabytków, lecz także 
poznawanie kraju w różnych jego krajobrazach także i tych, 
które należą już do przeszłości, by – wypełniając przesłanie 
Aleksandra Janowskiego – „znaleźd czas i siłę do pracy 
krajoznawczej, bo ta daje klucz do zaklętych dróg narodowych 
skarbów”.  

                                                                                                                                                          

Krzysztof Tęcza 
Jeleniogórska Ścieżka Filmowa 
  

Właśnie minęło 115 lat od pierwszego publicznego 
pokazu filmów , jaki miał miejsce 10.11.1896 roku w Domu 
Koncertowym (obecnie Jeleniogórskim Centrum Kultury  przy 
ul. Bankowej). Zaprezentowano wówczas publiczności pięd 
krótkich filmów przedstawiających: ruch uliczny w Paryżu, 
życie w nadmorskim kąpielisku, pobyt rosyjskiego cara w 
Paryżu, defiladę wojskową oraz tancerki. Ponieważ był to 
pierwszy tego typu pokaz w Jeleniej Górze, częśd gości 
dysponowała zaproszeniami, a częśd musiała wykupid bilet. 
Zapewne pokaz ten spodobał się publiczności, gdyż od tej 
pory podobne projekcje miały miejsce w Jeleniej Górze ilekrod  
operatorzy dysponowali nowym repertuarem. Oczywiście 
miały one miejsce w różnych lokalach. Dopiero w 1909 roku 
powstało pierwsze kino "Welt-Theater", znane w okresie 
powojennym jako "Marysieoka". Dla dociekliwych podam od 
razu, ze wbrew pierwszym skojarzeniom nazwę taką wymyślił 
pierwszy powojenny kierownik kina Józef Krakowski, na cześd 
swojej żony Marii.  

W 1912 roku powstało drugie kino o nazwie 
"Kronprinz-Lichtspielhaus", umieszczone w sali tanecznej 
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istniejącego od połowy XIX wieku zajazdu "Kronprinz". 
Funkcjonowało ono do 1917 roku, kiedy to zmarł jego twórca 
Franz Hadrich. Dopiero w 1951 roku uruchomiono tu 
ponownie nowe kino nazwane "Turysta". Było to miejsce, do 
którego przychodziły głównie dzieci i młodzież. 

  

 
Spotkanie w Archiwum Paostwowym w Jeleniej Górze. Foto: 

Krzysztof Tęcza 

W 1913 roku, po remoncie kamienicy przy obecnej ul. 
Krótkiej, otworzono kino "Apollo Theater". Według 
dokumentów pierwszy pokaz filmowy zorganizowano tu dużo 
wcześniej bo 30 .04.1897 roku. Ze względu na regularnośd 
projekcji  uważa się, iż jest to najstarsze stałe kino w mieście. 
Po wojnie nazwano je "Tatry". Obecnie nowy właściciel 
zmienił nazwę na "Grand". 

Pierwsze w historii "prawdziwe" kino zbudowano w 
1937 roku i nazwano je "Capitol". Było ono nie tylko 
najnowocześniejsze ale i największe. Mogło pomieścid 666 
osób. Po wojnie, wykorzystując zachowane litery neonu, 
zmieniono nazwę na "Lot" i było to tzw. "kino premierowe". 
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Muszę tu jednak wspomnied o uruchomionym w 1957 roku 
kinie "Śnieżka", dysponującym aż 754 miejscami. Nie było to 
jednak tak nowoczesne kino jak "Lot". Działało ono na terenie 
jednostki wojskowej i zaprzestało działalności  wraz z 
likwidacją garnizonu. Na dzieo dzisiejszy nie działają także, z 
opisanych powyżej, kino "Turysta" i "Marysieoka". Nie 
wspominam tutaj oczywiście o kinach znajdujących się w dniu 
dzisiejszym w Jeleniej Gorze, które powstając znajdowały się 
w samodzielnych miejscowościach wchodzących obecnie w 
skład Jeleniej Góry. Oprócz wymienionych kin na uwagę 
zasługuje fakt istnienia kin objazdowych oraz wyświetlania 
filmów np. w kościołach, salach domów kultury czy w salkach 
różnych firm. 

 

 
Niezwykła fryzura. Foto: Krzysztof Tęcza 

Wródmy jednak do dnia dzisiejszego. Aby uczcid tak 
ważną dla mieszkaoców rocznicę postanowiono zorganizowad  
"Jeleniogórską Ścieżkę Filmową". Wydarzenie to obejmuje 
zarówno wystawę w Archiwum Paostwowym przy ul. 
Podchorążych jak i projekcje ruchomych obrazów w JCK, przy 



186 

 

 

ul. Bankowej, a więc w tym samym miejscu, w którym miała 
miejsce pierwsza projekcja 115 lat temu.  

Na wystawie zaprezentowano zbiory dotyczące 
opisywanych wyżej kin. Możemy nie tylko zapoznad się z 
historią każdego z nich ale także obejrzed plany obiektów, w 
których one działały. Oczywiście zobaczymy różne pamiątki 
jak: bilety, opisy, programy, zdjęcia, ale i ciekawostki , chodby 
dwa ogłoszenia prasowe z "Hirschberger Tageblatt" z 1896 
roku informujące o pierwszych pokazach filmowych. Oba niby 
jednakowe, różnią się datami: pierwsze jest z 9 listopada, 
drugie z 10 listopada. Ale jest na nich pewien błąd. Na 
pierwszym widnieje Pinomatograph, na drugim 
Kinematograph.  Dla wprowadzenia atmosfery panującej na 
dawnej sali kinowej uruchomiono prawdziwy projektor. I 
mimo, iż nie było w nim taśmy filmowej, to sam trzask 
aparatu przybliżał atmosferę jaka panowała w dawnych 
kinach. Aby umilid przybyłym czas występował duet Piotr i 
Sebastian, którzy grali i śpiewali największe standardy 
filmowe, zarówno te starsze jak i zupełnie nowe. Warto było 
posłuchad.  

Na drugą częśd projektu zaproszono przybyłych  do 
JCK "Kwadrat", dawnego " Konzerthaus", czyli miejsca w 
którym miała miejsce wspomniana projekcja "żywych 
fotografii" przed 115 laty. Tutaj gospodarzem był kierujący 
JCK Waldemar Wilk. I tak jak podczas wystawy w Archiwum 
Paostwowym, Ivo Łaborewicz, wprowadził nas w świat 
zachowanych dokumentów związanych z kinem, tak tutaj, 
Waldemar Wilk, przedstawił wszystkim, a niektórym 
(starszym widzom) przypomniał jaka jest różnica pomiędzy 
kinem sprzed lat a kinem obecnym, w którym podstawową 
role odgrywają komputery. Z jego słów wyłaniał się obraz 
święta, obraz magii. Bo dawniej wyjście do kina to był cały 
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rytuał. Widzowie szykowali się do tego już w domu. Często na 
taką okazję ubierali się odświętnie. A podczas projekcji 
wyzwalały się prawdziwe emocje. I osoby zgromadzone na 
widowni nie wstydziły się okazywad tych emocji. Oczywiście 
mówimy tutaj o pozytywnych emocjach. Po wprowadzeniu 
rozpoczęto projekcję filmów braci Augusta i Ludwika Lumiere, 
miedzy innymi  "Przyjazd pociągu na stację". Pokazano także 
film Bustera Keatona "Młody Sherlock Holmes" oraz wyniki 
sondy,  podczas której jego twórcy, Agnieszka Romanowska i  
Maciej Bartkiewicz, zadawali przechodniom pytania dotyczące 
kina. Odpowiedzi jakie padały nieraz były zaskakujące.  

Organizatorami powyższych wydarzeo są Książnica 
Karkonoska, Archiwum Paostwowe, JCK "Kwadrat" i  
Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry. Słowa uznania za 
włożoną pracę by doprowadzid wszystko do pomyślnego 
finału należą się imiennie dla osób zaangażowanych w nie 
bezpośrednio. Są to: Agnieszka Romanowska, Ivo Łaborewicz, 
Krzysztof Kuczyoski, Waldemar Wilk, Maciej Bartkiewicz i 
Natalia Zatka. 

 
Antoni Szczucioski 
Stanica 
  

Na granicy Drawieoskiego Parku Narodowego nad 
jeziorem Granica jest stanica Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego. Z tej stanicy wyrusza wiele 
spływów na 40 kilometrowy odcinek rzeki Drawy, płynący 
przez Park Narodowy. Dobrze oznakowana trasa wodna, 
zagospodarowane pola namiotowe, to wszystko, co jest w 
tym Parku zrobione ręką człowieka. Reszta to "dzieło 
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przyrody". Piękne i groźne, ale może właśnie dlatego tak 
pociągające. Do bezpiecznego przepłynięcia tego odcinka 
konieczny jest hart ducha, umiejętnośd posługiwania się 
wiosłem i dobrej jakości kajak, kapok i koniecznie ratownik. 

Po raz szósty w dniach 17 do 31 lipca 2011 roku ruszył 
spływ, organizowany przez Stowarzyszenie "Cross", na  trasie 
od Czaplinka do Krzyża rzeką Drawą. Czyli niemal od źródeł do 
ujścia do Noteci. Na starcie wszyscy wiedzieli, że rzeka Drawa 
to nie przelewki. Im bliżej drawieoskiego Parku, tym bardziej 
rosło napięcie.  Załogi kajaków stanowili niewidomi i ich 
przewodnicy. Na miesiąc przed spływem całe przedsięwzięcie 
stanęło pod znakiem zapytania. Ratownicy mający 
poprowadzid spływ nie uzyskali możliwości wyjazdu. 
Rozwiązaniem powstałego problemu zajął się kierownik 
stanicy Zbigniew Zębala. Wymyślił on następującą rzecz.  Na 
odcinek z Czaplinka do Drawna wysłał dwóch ratowników, a 
na odcinek Parku wysłał jeszcze dwóch. Młodzi chłopcy z 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Drawnie: 
Adam, Łukasz, Sebastian i Dawid, doskonale wywiązali się ze 
swoich, wcale niełatwych obowiązków. Traktowali oni grupę 
jak każdych innych spływowiczów. Bez uprzedzeo i 
zahamowao, że płyną niewidomi i słabo widzący. Wszyscy 
musieli płynąd w kapokach, co bardzo wyraźnie przypomniał 
Adam przed wpłynięciem do Parku - wszyscy płyną w 
kapokach, kto nie ma kapoka idzie piechotą. 

Od jeziora Lubie zmieniliśmy kajaki, z turystycznych na 
bardziej odporne na przeszkody i lżejsze do przenoszenia. 
Najpiękniejsze było to, że przez cały czas płynięcia jako 
Komandor wiedziałem, że mam dobry sprzęt, bardzo dobrych 
ratowników, zgrane załogi i coś w rodzaju organizacyjnego 
parasola awaryjnego w formie telefonu do Zbigniewa. 
Wszystko to pozwoliło na sprawną i bezpieczną realizację 
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spływu nie tylko do przodu, ale nawet wstecz. Z jeziora Wiry 
zamiast wylądowad na polu biwakowym w Prostyni 
dotarliśmy do Drawna, do przytulnych domków zamiast 
namiotów. A noc była wówczas nie tylko chłodna ale i 
deszczowa. Szkoda nam było ciekawego i spokojnego etapu z 
Prostyni do Drawna. Moje zmartwienie rozwiał Zbigniew. Na 
drugi dzieo po śniadaniu przewiózł on ludzi i kajaki na miejsce 
startu zaległego etapu i dodatkowo zapewnił, że przestanie 
padad.  I tak się stało. Na zakooczenie tego pięknego dnia na 
kolację pojawił się całkiem zgrabny prosiaczek pieczony w 
piecu chlebowym. 

Po krótkim wypoczynku ruszyliśmy na wspomniane 
wyżej 40 kilometrów Drawy na terenie Parku. Ratownicy 
uzgodnili szyk płynięcia. Załogi ruszyły na rwącą rzekę 
najeżoną przeszkodami, które można było przeskoczyd, 
przecisnąd się pod przeszkodą lub ominąd przenosząc kajaki. 
Cała czwórka ratowników miała co robid. Kilka załóg już na 
wcześniejszych etapach zakosztowało atrakcji związanych z 
wywrotkami. Szybko dołączyli do nich inni. Dzięki sprawnej, 
fachowej interwencji ratowników wszyscy wyszli cało z 
opałów i nawet prowiant umieszczony w szczelnych 
pudełkach nie zamókł. 

Stan sprzętu pływającego został pomniejszony o 
jedno złamane wiosło. Na szczęście było zapasowe. Na polach 
biwakowych często brakowało zasięgu. Tak więc by skorzystad 
z telefonu często trzeba było pokonad kawał drogi. Nie 
sprawiało to jednak większych utrudnieo.  Nikt się nie tym nie 
martwił. Zwłaszcza, że pogoda dopisała. Animusz i apetyty 
też. Gdy przepływaliśmy granicę Parku, za którą Drawa 
łagodniała, a kilometry były liczone malejąco do ujścia rzeki, 
wielu żałowało, że to już koniec. 
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Gdy teraz przypomnę sobie nasze zmagania z nurtem 
Drawy, aż ciarki mi chodzą po plecach, na myśl co by było 
gdyby nie to czego dokonał Zbigniew Zębala i jego ratownicy. 
A muszę powiedzied, że nie byliśmy jedyną grupą osób 
niepełnosprawnych jaka przebywała w stanicy. Były tam 
również dzieciaki na wózkach inwalidzkich. Wszystko to 
pokazuje, że można bez wielkiej teorii i rzutkich haseł robid 
spokojnie dobrą i pożyteczna robot. Kiedy dopłynęliśmy do 
celu i kajaki były już na przyczepach, każdy z uczestników 
uścisnął prawicę ratownikom. A trzeba przyznad, że wielu z 
nich mogło by byd rodzicami tych młodych ludzi. Ba nawet ich 
dziadkami. 

Pisząc ten tekst składam podziękowania Koledze 
Zbigniewowi Zębali, z postawy którego Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze powinno byd dumne. 
 

                                                                                                                                                           

Krzysztof Tęcza 
Sprawozdanie ze wspólnego zebrania 
KK i R d\s TON w Staniszowie 

 
W dniu 05 listopada, po uczestnictwie w seminarium 

krajoznawczym "Mijające krajobrazy Ziemi Jeleniogórskiej", 
miało miejsce kolejne zebranie Komisji Krajoznawczej ZG 
PTTK, tym razem w Staniszowie koło Jeleniej Góry. Oprócz 
członków KK i osób współpracujących przyjechali tutaj 
członkowie Rady d\s Turystyki Osób Niepełnosprawnych. 
Przewodnicząca Rady, kol. Maria Maranda przybyła w 
towarzystwie Heleny Bęben-Jaworskiej i Antoniego 
Szczucioskiego (z opiekunem). Ze strony KK brakowało tylko 
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Bernadety Zawilioskiej, Henryka Pacieja i Mirosławy 
Wojciechowskiej. Obecni byli: Józef Partyka, Małgorzata 
Pawłowska, Alicja Wrzosek, Szymon Bijak, Maciej Maślioski i 
Krzysztof Tęcza. Ponadto przybyli Zbigniew Lewandowski, 
Wojciech Napiórkowski oraz Grażyna Orłowska-Rybicka. 

 

 
Zebranie KK i Rady d\s TON PTTK w Staniszowie. Foto: Krzysztof 

Tęcza 

Muszę tutaj cofnąd się do dnia poprzedniego, gdyż 
częśd uczestników spotkania, ze względu na połączenia 
komunikacyjne, musiała wyjechad odpowiednio wcześniej. 
Ponieważ w Staniszowie wyremontowano i przebudowano 
obiekt po byłej szkole czyniąc z niego nowoczesne schronisko 
młodzieżowe mogące jednorazowo przyjąd prawie 
pięddziesiąt osób, chciałem pokazad to nowe miejsce 
noclegowe. Dogadałem się zatem z pracownikami gminy 
Podgórzyn, by zapewnili nam noclegi właśnie w tym budynku. 
Wynikało to z tego, że właśnie ukooczono tutaj prace 
budowlane i w schronisku organizowano dopiero "życie 
turystyczne". Muszę dodad, że miejsce położenia obiektu  jest 
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wyjątkowe. Wieś Staniszów już od kilkuset lat uważana jest 
przez przybywających tu podróżników i turystów za 
najpiękniejszą w Kotlinie Jeleniogórskiej. Do tego sam 
budynek, ze sporym zagospodarowanym placem, usytuowany 
jest przy zboczu Witoszy, jednego ze Wzgórz Łomnickich, 
będącego głównym celem odwiedzających tą miejscowośd 
osób. To właśnie w jaskiniach jakie znajdują się powyżej, żył 
Hans Rischmann nazywany latającym prorokiem. Ze względu 
na sprawdzalnośd jego przepowiedni stawia się go na równi z 
Nostradamusem. A po za tym jest to miejscowośd, do której 
właśnie się przeprowadzam. Zrozumiałe zatem, że chciałem 
pokazad wszystkim jak wiele jest tu atrakcji krajoznawczych. 

 

 
Uczestnicy spotkania prze schroniskiem w Staniszowie. Foto: 

Krzysztof Tęcza 

Jak już wspomniałem częśd osób przybyło dzieo 
wcześniej, w związku z czym co chwilę jeździłem na dworce: 
kolejowy i autobusowy, by pomagad im w dostaniu się na 
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miejsce noclegu. Niestety zaliczyłem jedną wpadkę. Otóż 
zadzwoniła do mnie kol. Alicja Wrzosek z informacją, że ma 
lekkie spóźnienie i niebawem będzie wyjeżdżała z Wrocławia. 
Prosi zatem o pomoc w dotarciu do Staniszowa. Ja w tym 
czasie, załatwiając sprawy organizacyjne,  gdy wracałem 
samochodem boczną drogą prowadzącą  skalnym wąwozem, 
zobaczyłem wystające z liści nogi. Ponieważ było tam bardzo 
wąsko, nie było możliwości zjechad na bok. Na szczęście 
odpowiednie systemy zamontowane w samochodzie 
zadziałały, więc w porę zatrzymałem się. Okazało się, że to 
amator nalewek, nie mogąc dojśd do domu, ułożył się na 
zakręcie drogi w nawianych tutaj liściach. Nie chcąc dopuścid 
by ktoś inny rozjechał leżącą osobę, a nie mogąc  go przenieśd 
na pole, zadzwoniłem na numer alarmowy z prośbą o pomoc. 
Zanim to nastąpiło musiałem jednak zaczekad na wypadek 
gdyby ktoś jechał tą drogą. Właśnie wtedy zadzwoniła do 
mnie Alicja i szczerze mówiąc będąc rozkojarzonym jakoś jej 
słowa nie dotarły do mnie. Gdy zjawił się patrol policyjny od 
razu zażądano ode mnie dokumentów, bo a nuż gdy 
delikwent otrzeźwieje, zaskarży mnie np. o pobicie. Ciekawe 
podejście do sprawy. Oczywiście wysłuchałem lekkich 
pretensji, że mogłem zadzwonid na pogotowie a nie policję, 
bo oni i tak teraz muszą wezwad karetkę. Czyli wyszło na to, 
że źle postąpiłem. Ponieważ trochę mnie to ubodło 
powiedziałem kilka słów i zamierzałem jechad dalej. W 
momencie, gdy przejeżdżałem koło policjantów, jeden z nich 
zapukał w szybę i powiedział do mnie: Dziękujemy za 
obywatelską postawę. No, chociaż tyle. 

Zatem gdy wróciłem do schroniska zająłem się 
osobami już przybyłymi i umknęła mi ta rozmowa. Jak sobie o 
niej przypomniałem wyszedłem na dwór by oddzwonid na 
wyświetlony numer w telefonie. Okazało się, że grube mury 
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budynku skutecznie eliminują każdy sygnał telefoniczny. 
Żaden telefon, poza stacjonarnym, tutaj nie działa. Zanim 
znalazłem numer z jakiego do mnie dzwoniono, podjechała 
taksówka, z której wysiadła bardzo wzburzona Alicja. Nie 
wiedząc o moich przygodach nie chciała dłużej czekad  na 
dworcu. Ponieważ nie odbierałem, siłą rzeczy, telefonów 
(połączenia nawet się nie wyświetlały), nie wiedziała co się 
dzieje. Na szczęście, jak na wprawionego turystę przystało, 
dotarła szczęśliwie do Staniszowa. 

 

 
Od lewej: Krzysztof Tęcza, Józef Partyka i Alicja Wrzosek na 

szczycie Witoszy. Foto: Krzysztof Tęcza 

Z samego rana wyruszyliśmy do Jeleniej Góry. Ja 
zabrałem się do ostatnich prac przy seminarium, a pozostali 
poszli sobie na spacer po starym mieście. Wkrótce dotarli 
także kolejni uczestnicy spotkania. Seminarium, mam 
nadzieję, udało się i zadowoleni ale zmęczeni udaliśmy się do 
Staniszowa. 
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Wieczorem zaczęliśmy połączone zebranie KK i Rady 
ds. TON. Na wstępie Józef Partyka ogłosił minutę ciszy w 
związku z odejściem IKP Edwarda Jabłooskiego. Bez 
problemów przyjęto zaproponowany plan zebrania oraz 
protokół z poprzedniego spotkania. Rozpoczęto 
najważniejszy, w dniu dzisiejszym punkt zebrania, czyli 
dyskusje na temat współpracy KK z Radą d\s TON. 
Przewodnicząca Rady Maria Maranda naświetliła problemy, 
jakie osobom niepełnosprawnym przeszkadzają  w 
uprawianiu turystyki. Powiedziała, że wciąż potrzebne jest 
wsparcie i pomoc innych komisji, gdyż nie we wszystkim 
turyści niepełnosprawni mogą sobie poradzid. Stwierdziła, że 
wciąż zwiększa się w Polsce ilośd osób niepełnosprawnych, a 
więc takich, które potrzebują pomocy. Jednocześnie wciąż 
zwiększa się odsetek osób niepełnosprawnych chcących 
uprawiad turystykę. Celowym zatem jest organizowanie coraz 
większej ilości wspólnych imprez. Jest przeciwna 
organizowaniu imprez tylko  dla osób niepełnosprawnych. 
Stwierdziła, iż często deklaracje o współpracy przy 
organizowaniu turystyki dla osób niepełnosprawnych 
pozostają tylko w sferze właśnie deklaracji. Nic z nich zatem 
nie wynika. 

Niestety, jakby na drugim koocu bieguna, była 
wypowiedź Alicji Wrzosek.  Podała ona na swoim przykładzie 
jak wyglądały liczne próby współpracy przy organizacji takich 
imprez. Większośd tych prób kooczyła się albo brakiem 
jakiegokolwiek zainteresowania ze strony  środowiska osób 
niepełnosprawnych albo osoby próbujące współpracowad 
odczuwały co najmniej chłód ze strony, której chcieli pomóc. 
Dlatego po iluś kolejnych próbach zapał minął, zrodziła się 
niechęd a nawet pojawiły się myśli, czy w ogóle ta druga 
strona chce takiej współpracy. Dlatego, zrażona takim 
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traktowaniem jej wysiłków i nieliczeniem się z jej czasem jaki 
poświęcała na tego typu próby, zrezygnowała z 
podejmowania dalszych kontaktów. 

 

 
Widok na Karkonosze z zadowolonymi zdobywcami Witoszy na 

pierwszym planie: od lewej Zbigniew Lewandowski, Grażyna 

Orłowska-Rybicka i Anna Tęcza. Foto: Krzysztof Tęcza 

Widad zatem, że sprawa jest niezwykle delikatna. Bo 
rozumiemy, że ze względu na zwiększającą się ilośd osób 
niepełnosprawnych sprawa ich udziału w życiu turystycznym 
jest coraz bardziej paląca. Ale nie może byd tak, że wysiłki 
osób wychodzącym im naprzeciw będą lekceważone. Bo jeśli 
nie chce się takiej pomocy to trzeba otwarcie o tym 
powiedzied. Wtedy nikt nie będzie "na siłę" nikogo 
uszczęśliwiad. 

Maciej Maślioski zaproponował by na kursach 
instruktorskich zorganizowad specjalne szkolenie przybliżające 



197 

 

 

tematykę pracy z osobami niepełnosprawnymi. 
Zaproponował aby pierwsze takie szkolenie odbyło się już na 
CZAKu w Sosnowcu. Należy jednak sprawę potraktowad 
niezwykle delikatnie dlatego, że wprowadzanie takich szkoleo 
jako obowiązkowych może spowodowad brak 
zainteresowania nimi. A przecież bez tego szkolenia na IK są 
słabo obsadzane. Najlepszym wyjściem byłoby 
zorganizowanie takiego szkolenia jako dodatkowego z 
informacją, iż jest ono przygotowane dla osób interesujących 
się tą tematyką. Wtedy dowiedzielibyśmy się jakie są 
prawdziwe potrzeby organizowania takich szkoleo. Prawda 
jest taka, że osoba mająca pracowad z osobami 
niepełnosprawnymi musi czud taką potrzebę. Musi tego po 
prostu chcied. Bo w przeciwnym razie nic z tego nie wyjdzie. 
Praca z niepełnosprawnymi jest właściwie jakąś misją. Nie 
można zatem załatwid tego nakazowo. 

Grażyna Orłowska włączając się  w dyskusję  
przytoczyła przykład Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej, w 
której organizuje się wiele imprez dla dzieci 
niepełnosprawnych. Ale działania te czynią właśnie osoby  
chcące udzielad się w takiej pracy. Dlatego, aby nikogo nie 
zmuszad do czegoś co nie jest w polu jego zainteresowania, 
zaproponowała by zebrad osoby chcące wejśd w tą tematykę i 
zorganizowad dla nich oddzielne szkolenie. Wtedy jest szansa, 
że coś po takim szkoleniu pozostanie, że nie skooczy się to 
tylko na szkoleniu. 

Kolejnym głosem w tej sprawie była wypowiedź 
Szymona Bijaka. Uznał on, że szkolenie nowych Instruktorów 
Krajoznawstwa  d\s osób niepełnosprawnych, bo taka 
sugestia też się pojawiła, niekoniecznie zyskałoby uznanie czy 
znalazłyby się osoby tym zainteresowane. Lepszym wyjściem 
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jest edukowanie już istniejącej kadry, jednak bez nacisków na 
obowiązek brania udziału w takich szkoleniach. 

Helena Bęben-Jaworska przedstawiła prezentację pt. 
Zdobywanie wiedzy krajoznawczej poprzez dzieci i młodzież 
niepełnosprawną w trakcie uprawiania różnych form 
turystyki. W prezentacji tej pokazała, że warto jest zabiegad o 
imprezy pomagające w zdobywaniu wiedzy krajoznawczej 
przez osoby niepełnosprawne umysłowo. Podkreśliła, że sama 
prowadzi tego typu imprezy i jest świadkiem jak dzieci szybko 
przyswajają sobie odpowiednio podaną wiedzę. Zwróciła 
uwagę, że dzieci te są bardzo różne. Jedne są 
niepełnosprawne umysłowo, drugie są niepełnosprawne 
fizycznie. I dlatego trzeba przy organizowaniu zajęd dla takich 
osób brad to pod uwagę. We Wrocławiu organizuje się 
imprezy tematyczne. Raz uczestnicy przebierają się w stroje z 
epoki, tak by brad czynny udział w przedstawieniach. Innym 
razem dzięki pomocy grup miejscowej młodzieży biorą udział 
w przedsięwzięciach tam odbywających się. Czasami dzieci 
biorą udział np. w posiedzeniach rady we wrocławskim 
ratuszu. Ale także czynione są wyjazdy chodby do Centrum 
Edukacji Ekologicznej Karkonoskiego Parku Narodowego, 
które jest świetnie przystosowane do tego typu 
przedsięwzięd. Także wykorzystuje się umieszczane ostatnio 
w mieście miniatury zabytków. Ma to głównie duże znaczenie 
dla osób niedowidzących czy niewidomych. Również w Parku 
Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach dzieci 
niewidome mogą oglądad zgromadzone tam obiekty poprzez 
dotyk. Od kilku lat organizowane są Olimpiady Krajoznawcze. 
Mimo początkowych obaw zdobyły one sobie uznanie i dzieci 
coraz liczniej biorą w nich udział. 

Antoni Szczucioski, będąc sam osobą niewidomą, 
przekazał jak wielkie pragnienie do "wiedzy" mają właśnie 



199 

 

 

takie osoby. Jako Instruktor Harcerstwa zajmował się grupami 
osób podobnych jemu. Może dlatego łatwiej było mu 
nawiązad z nimi kontakt. Wiedziały one bowiem, że on czuje 
tak samo jak oni. Od ponad trzydziestu lat, działając z 
niewidomymi , wie że inaczej trzeba działad  z młodzieżą a 
zupełnie inaczej z osobami dorosłymi. Wszystkie te 
doświadczenia zdobyte przez lata pracy przeniósł na grunt 
PTTK, tak by teraz pomagad osobom z taką samą 
niepełnosprawnością, by poprzez uczestnictwo w różnych 
rajdach czy spływach kajakowych, mogli oni realizowad się 
turystycznie. I z tego co nam przedstawił wygląda, że udaje 
mu się to znakomicie.  Kol. Antoni przedstawił także nową 
metodę przekazywania osobom niewidomym obrazu za 
pomocą dźwięków. Jest to audiodeskrypcja. Twierdzi, że 
dzięki tej metodzie jest w stanie zobaczyd nawet to czego nie 
widzą osoby widzące. Stwierdził, iż ustawiane ostatnio różne 
makiety, bardzo pomagają osobom niewidomym zobaczyd 
przedstawiane zabytki. Są nawet specjalne tablice 
pomagające "dojrzed" wiele szczegółów. Przyrównuje je do 
bardzo szczegółowych opisów czynionych dla ludzi zdrowych. 
Na koniec pokazał nam breloczek wykonany tak, że osoba 
niewidoma bez problemu może opisad co on przedstawia.  I 
jeszcze jedno, przekazał nam rzecz niezwykle istotną i mającą 
olbrzymie znaczenie w kontaktach pomiędzy osobami 
zdrowymi a niepełnosprawnymi. Otóż osoby 
niepełnosprawne zaufają w o wiele większym stopniu 
organizatorowi, jeśli jest on także niepełnosprawny. W 
stosunku do organizatora będącego osobą zdrową będą 
pozostawad w pewnym dystansie. 

Małgorzata Pawłowska  przypomniała, że już dawniej 
w PTTK były prowadzone ciekawe akcje np. „Turystyka dla 
Wszystkich”. Obecnie każdy z krajoznawców powinien 
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lobbowad na rzecz krajoznawstwa i turystyki dla wszystkich. 
Dzięki bowiem takim działaniom można znacząco poprawid 
jakośd życia turystów niepełnosprawnych. 

Józef Partyka uznał za konieczne utworzenie podczas 
CZAKu specjalnej trasy dla osób niepełnosprawnych i w 
podeszłym wieku. Bo, widad to było w roku obecnym, że częśd 
z takich osób, w pewnym momencie pozostawała przy 
autokarze, tak by nie spowalniad innych. Świadczy to właśnie 
o tym, że nie zawsze wspólne wycieczki są wskazane. Dzisiaj 
można skorzystad z wielu udogodnieo. Są specjalne 
samochody ułatwiające komunikacje osobom 
niepełnosprawnym. I należy to wykorzystad. Trzeba tylko 
sobie zadad pewne pytanie. Bo przed podjęciem się 
organizacji takiej trasy musimy wiedzied czy i ile takich osób 
będzie na imprezie. A czy zadane wprost pytanie na karcie 
zgłoszeo: Czy jest Pan\i osobą niepełnosprawną?; nie będzie 
odebrane jako nietakt. Czy będzie to akceptowane i 
normalne. 

Józef Partyka przedstawił trasy zaproponowane na 
przyszłoroczny CZAK, który rozpocznie się 21 sierpnia 2012 
roku w Sosnowcu. Podał dosyd szczegółowy plan na każdy 
dzieo zlotowy. Podał także, że Forum odbędzie się tym razem 
po śniadaniu, następnie po obiedzie będzie miała miejsce 
krótka wycieczka i wieczorem biesiada turystyczna, gdyż 
dochodziły głosy, że brakuje tego uczestnikom. W programie 
będzie także wystosowane zaproszenie do wszystkich 
chętnych by wzięli udział w dyskusji w sprawie turystyki dla 
osób niepełnosprawnych. 

Przewodniczący KK przypomniał także o propozycji 
kol. Pękali w sprawie zorganizowania Krajoznawczego Zlotu 
Kresowego. Pomysł ten wywołał duże zainteresowanie. 
Dlatego postanowiono rozpocząd bardziej konkretne 
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rozmowy mające na celu doprowadzenie do realizacji tego 
pomysłu. Odbędą się one 26 listopada 2011 roku w Kielcach. 
Zaproponował by z KK wziął w nich udział Szymon Bijak. A ten 
wyraził na to zgodę. Czekamy zatem na relację z tych rozmów. 

W sprawie koncepcji podręcznika krajoznawstwa 
zaproponowano powierzyd to zadanie Pawłowi Andersowi 
(autorowi pomysłu) oraz Krzysztofowi R. Mazurskiemu. 

Sprawy współpracy z Oddziałowymi Komisjami 
Krajoznawczymi wciąż posuwają się do przodu, jednak są to 
bardzo malutkie kroczki. Niestety wciąż nie możemy 
przełamad "nieśmiałości" w jednostkach terenowych w 
nawiązywaniu tych kontaktów. Członkowie KK nie są w stanie 
odwiedzid wszystkich. Mimo to gdy tylko mają okazje zawsze 
starają się to czynid. Kol. Alicja Wrzosek była ostatnio w 
Szczecinie i Elblągu. Kol. Krzysztof Tęcza odwiedził Lwówek 
Śląski, Kołobrzeg i i spotkał się z działaczami z Koszalina oraz 
Żar. 

Maciej Maślioski zdał krótką relację z uroczystości 
wręczania nagród na XX Ogólnopolskim Przeglądzie Książki 
Krajoznawczej i Turystycznej w Poznaniu, gdzie oprócz niego 
był także Krzysztof Tęcza, którego relacja zamieszczona jest na 
stronie internetowej Przeglądu.  Podkreślił on, iż obecna była 
także kol. Maria Maranda, organizatorka pierwszego 
Przeglądu. Grażyna Orłowska dodała, że zgłoszone książki 
trafiły już do naszej biblioteki w Warszawie. 

Maciej zdał także relację z sesji na Kalatówkach, na 
którą został wydelegowany przez KK. Niebawem ukaże się 
publikacja z tego spotkania. 

Prace przy tworzeniu dalszych regionalnych kanonów 
krajoznawczych wciąż posuwają się do przodu, jednak na razie 
nie widad efektów w postaci nowych publikacji. Mamy 
nadzieję, że niebawem ukażą się kolejne pozycje. 
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Małgorzata Pawłowska i Wojciech Napiórkowski 
kontynuują wizyty w Regionalnych Pracowniach 
Krajoznawczych. Tym razem odwiedzili Płock, Łódź i Kalisz. 
Ujawniły się kłopoty w Szczecinie oraz w Poznaniu gdzie 
podniesiono kilkunastokrotnie czynsz za najmowany lokal. W 
związku z kłopotami finansowymi w pracowni w Katowicach 
KK podjęła jednogłośnie uchwałę wyrażającą zgodę na 
przesunięcie przekazanych środków finansowych na 
opłacenie czynszu za zajmowany lokal w miesiącach styczeo-
maj. Jednocześnie ustalono termin przyszłorocznego szkolenia 
kierowników RPK. Odbędzie się ono  w dniach 13-15 kwietnia 
2012 roku w Kaliszu. 

Wyjątkowo, po raz pierwszy, nie wpłynęły od RKIK 
żadne wnioski o mianowania na wyższe stopnie 
instruktorskie. Jest to niepokojące. Zatem KK apeluje do RKIK 
aby rozejrzały się, które z osób z ich terenu spełniają 
określone regulaminem, wymagania i by przysłały stosowne 
wnioski. Przecież ludzie ci będą dalej pracowad  na tym 
samym terenie, myślimy zatem że Regionalne Kolegia 
powinny dążyd do powiększania grona IKP czy ZIK. 

Szymon Bijak zaproponował by wydad Vademecum 
Instruktora Krajoznawstwa. Po długiej dyskusji KK przyjęła 
przedstawioną propozycję i zaproponowała by prace nad tą 
pozycją prowadził zgłaszający czyli Szymon Bijak. Oczywiście 
w miarę potrzeb inni członkowie KK będą mu w tym pomagad. 

Józef Partyka zdał krótką relację z XV Forum 
Publicystów Krajoznawczych, którego bazą wypadową była 
tym razem miejscowośd Jaszkowo. Jak zwykle organizatorem 
Forum był Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych z 
Poznania. W tym roku impreza przebiegła nie tylko sprawnie 
ale i z wielkim rozmachem. Program był tak bogaty, że ledwo 
dopinał się czasowo. Obszerną relację z Forum, autorstwa 
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innego uczestnika, Krzysztofa Tęczy, można przeczytad na 
stronie KK. 

Padła także informacja o organizowanej 3 grudnia w 
COTG w Krakowie sesji krajoznawczej poświęconej Sudetom. 
Swój referat zaprezentuje w niej przedstawiciel Komisji, 
Krzysztof Tęcza. 

Z kolei 10 grudnia we Wrocławiu odbędzie się kolejne 
seminarium krajoznawcze z cyklu "Mijające krajobrazy  
Polski".  Jego organizatorem jest Krzysztof R. Mazurski. 

Na koniec ustalono jeszcze termin następnych zebrao 
KK. Odbędą się one: 4 lutego 2012 roku w Warszawie, 13 
kwietnia w Kaliszu (podczas szkolenia kierowników RPK) i 22 
sierpnia w Sosnowcu (podczas CZAKu). 

Ponieważ większośd członków KK pozostała na noc w 
Staniszowie, z samego rana wyruszyli pokonując kilkaset 
kamiennych stopni prowadzących na Witoszę. Po drodze 
zwiedzili jaskinie a na szczycie cieszyli się ze wspaniałego 
widoku jaki rozpościera się tam na Karkonosze. Wszyscy byli, 
myślę że mogę użyd tego słowa, zauroczeni tym co zobaczyli. 
A i nawet wykazali się dobrą kondycją. Jedynie prowadzący 
Krzysztof Tęcza musiał dwukrotnie przemierzyd wspomnianą 
trasę, gdyż częśd osób wyjeżdżała wcześniej a częśd nieco 
później. Mogli zatem oni sobie dłużej pospad. 
                                                                                                                                                            
 

Ogólnopolska Odznaka Krajoznawcza 
PTTK "Szlakiem Andrzeja Scheera" 
  

Odznaka poświęcona jest Andrzejowi Scheerowi 
(1949 - 2010) - założycielowi (1985 r.) Ogólnopolskiego Klubu 
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Badaczy i Miłośników Krzyży Pokutnych i Rzeźb Przydrożnych 

 
Andrzej Scheer. Foto: Archiwum rodziny  Andrzeja 
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przy Oddziale PTTK w Świdnicy, zwanego Bractwem 
Krzyżowców. Do Bractwa należeli pasjonaci z odległych 
zakątków kraju i z zagranicy. Brat Andrzej, podczas 46 Biesiad 
Pokutnych, promował wiedzę krajoznawczą poprzez 
popularyzację dawnego prawa średniowiecznego, jakim były 
elementy tego prawa w polskim krajobrazie w postaci: krzyży 
pokutnych, pręgierzy, szubienic, stołów sądowych, wież 
głodowych itp. Oraz rzeźb przydrożnych, kamieni granicznych 
i słupów pocztowych. 
Regulamin 
 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału 
Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie 
turystów z działalnością Andrzeja Scheera. 
 2. Odznaka jest jednostopniowa. 
 3. Osoby, które posiadają Odznakę Krzyże Pokutne w Polsce, 
obojętnie w jakim stopniu, przysługuje przyznanie w\w 
odznaki (należy podad nr weryfikacji stopnia odznaki). 
 4. Do zdobycia odznaki należy obowiązkowo zwiedzid: 
 - 5 zabytków Świdnicy 
 - 5 krzyży pokutnych w Świdnicy 
 - miejsce pochówku 
 - dowolnych 5 krzyży pokutnych, zwiedzanych podczas 46 
Biesiad pokutnych, wymienionych w załączniku do regulaminu 
odznaki 
 - Będą honorowane obiekty krajoznawcze zwiedzane przed 
datą wejścia regulaminu w życie. 
 5. Czas zdobywania jest nieograniczony. 
 6. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęd ( z 
osobą ubiegającą się o odznakę) z miejscowości oraz 
potwierdzenia kadry programowej należy prowadzid w 
dowolnie opracowanej formie Kroniki odznaki. 
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 7. Na pierwszej stronie Kroniki należy zamieścid dane 
osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o 
odznakę. 
 8. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w 
Chełmie. 
 9. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesład na adres: 

Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D\15, 22-109 
Chełm - 6. 
 10. Zweryfikowaną Kronikę odznaki wraz z odznaką, 
weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką 
pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania 
zwrotnych kopert i znaczków pocztowych. 
 11. O odznakę mogą ubiegad się turyści uprawiający różne 
formy turystyki kwalifikowanej. 
 12. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację 
regulaminu odznaki. 
 13. Regulamin odznaki został wprowadzony w życie Ustawą 
Zarządu oddziału wojskowego PTTK w Chełmie, nr 6\2011 z 
dnia 01.12.2011 r. i obowiązuje z dniem podpisania. 
  

Załącznik do Regulaminu Ogólnopolskiej Odznaki 
"Szlakiem Andrzeja Scheera" 
  
1. Świdnica - miejsce urodzenia, pracy i pochówku 

Andrzeja Scheera 
 a. kościół św. Trójcy (tzw. kościół pokoju) pl. Pokoju 
 b. katedra św. Wacława i Stanisława, pl. Jana Pawła II 
 c. kościół św. Krzyża, ul. Westerplatte 
 d. kościół św. Józefa, ul. Kotlarska 19 - 21 
 e. kościół NMP Królowej Polski, ul. Prądzyoskiego 
 f.  kościół św. Andrzeja Boboli 
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 g. cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy, ul. Łukasioskiego 
49 
 h. zabytkowe kamienice w obrębie Rynku, ul. Grodzkiej, 
ul. Łukowej, ul. Długiej 
 i. Ratusz Miejski, ul. Rynek 37 
 j. budynek dawnego Gimnazjum Miejskiego, ul. 
Franciszkaoska 7 
 k. budynek teatru Miejskiego, ul. Rynek 45 
 l. budynek Poczty Głównej, pl. Grunwaldzki 1 
 m. gmach Sądu Okręgowego i Prokuratury Okręgowej, 
pl. Grunwaldzki 
 n. gmach Banku Zachodniego WBK, pl. 1000-lecia 1 
 o. dawne Muzeum miejskie, ul. Muzealna 4 
 p. krzyż pokutny (z Bagienic) w Muzeum Dawnego 
Kupiectwa 
 q. krzyż pokutny, pl. św. Małgorzaty, naprzeciwko 
budynku nr 6 
 r. dwa krzyże pokutne przy drodze polnej do Tomkowej 
w rejonie wiaduktu kolejowego 
 s. krzyż pokutny - u zbiegu ulic Wałbrzyskiej i Pionierów 
 t. krzyż pokutny - ul. Westerplatte 
 u. miejsce pochówku - cmentarz przy ul. Brzozowej w 
Świdnicy 

2. Wrocław - miejsce studiowania i pracy społecznej 
3. Szklarska Poręba - zarządzanie i kierowanie Studencką 

Bazą Turystyczną "Pod Ponurą Małpą" 
  
Wykaz Biesiad Pokutnych 
1 BP   Świdnica                        05-07.09.1986 
2 BP   Żagao                             04-06.09.1987 
3 BP   Szalejów Dolny             15-17.04.1988 
4 BP   Krzeszów                        02-04.09.1988 
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5 BP   Bujaków                         21-23.04.1989 
6 BP   Sobótka                          22-24.09.1989 
7 BP   Nysa                                18-20.05.1990 
8 BP   Jawor                              28-30.09.1990 
9 BP   Lubsko                            31.05.-02.06.1991 
10 BP Henryków - Ziębice          04-06.10.1991 
11 BP Zgorzelec                           30.04.-03.05.1992 
12 BP Wschowa                           25-27.09.1992 
13 BP Racibórz                             10-13.06.1993 
14 BP Żegocina                             07-10.10.1993 
15 BP Teplice nad Metuji            09-12.06.1994 
16 BP Środa Śląska                      29.09.-02.10.1994 
17 BP Głuchołazy                         15-18.06.1995 
18 BP Legnica                                06-08.10.1995 
19 BP Dzierżoniów                       24-26.05.1996 
20 BP Jelenia Góra                       04-06.10.1996 
21 BP Brzeg Dolny                        09-11.05.1997 
22 BP Brzeg Opolski                     03-05.10.1997 
23 BP Mokrzeszów                      24-26.04.1998 
24 BP Głogów                               18-20.09.1998 
25 BP Bożków                               23-25.04.1999 
26 BP Rakowice Wielkie              08-10.10.1999 
27 BP Strzegom                             26-28.05.2000 
28 BP Trzebieszowice                   06-08.10.2000 
29 BP Ludów Polski                      20-22.04.2001 
30 BP Nowa Sól                             28-30.09.2001 
31 BP Lubawka                              31.05.-02.06.2002 
32 BP Prudnik                                27-29.09.2002 
33 BP Lubomierz                           06-08.06.2003 
34 BP Szklary Górne                     12-14.09.2003 
35 BP Różanka                               28-30.05.2004 
36 BP Krzyżowice                          10-12.09.2004 
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37 BP Cieszyn                                 26-29.05.2005 
38 BP Bolków                                 30.09.-02.10.2005 
39 BP Kudowa Zdrój                     28.04.-02.05.2006 
40 BP Paczków                               15-17.09.2006 
41 BP Świeradów Zdrój                24-27.05.2007 
42 BP Jelcz Laskowice                   14-16.09.2007 
43 BP Pietrowice Głubczyckie     22-25.05.2008 
44 BP Bystrzyca Kłodzka               19-21.09.2008 
45 BP Łęknica                                 28-31.05.2009 
46 BP Pszczyna                               18-20.09.2009  

 

Krzysztof Tęcza 
Medal PTTK dla Prezydenta Miasta 
Jelenia Góra Pana Marcina Zawiły 
  

Zapewne nie będzie zaskoczeniem dla nikogo gdy 
powiem, że działalnośd prowadzona przez działaczy Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego skierowana jest 
przede wszystkim do mieszkaoców miejscowości, w której ma 
swoją siedzibę dany oddział. Bo to właśnie dla nich 
organizowane są wszelkiego rodzaju rajdy, zloty, spływy, 
wycieczki, konkursy krajoznawcze itp. W dużej mierze imprezy 
te kierowane są do dzieci i młodzieży. Na pewno nikt też nie 
będzie negował faktu, że właśnie podczas takich imprez 
młodzież nie tylko poznaje okolicę swojego miejsca 
zamieszkania ale także uczy się i czasami odkrywa w sobie 
pasję zmieniającą nieraz ich życie. Oczywiście zmieniającą na 
plus. Bo młody człowiek odkrywając piękno natury wyzwala w 
sobie chęd poznawania, chęd odkrywania a także chęd 
przebywania w gronie osób o podobnych zainteresowaniach. 
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Na pewno takie nastawienie do życia zaprocentuje w okresie 
dorastania i wpłynie pozytywnie na całe ich życie dorosłe. 
Pozytywna rola turystyki w życiu nas wszystkich jest bowiem 
niezaprzeczalna.  

 

 
Przesieka. Od lewej: Prezydenta Miasta Jelenia Góra Pan Marcin 

Zawiła, Wiceprezes Oddziału „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze 

Andrzej Zawiła, członek Komisji Krajoznawczej ZG PTTK Krzysztof 

Tęcza i Prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 

Lech Drożdżyoski. 

Aby jednak wspomniane imprezy mogły się odbywad 
musi byd spełnionych kilka warunków. Po pierwsze muszą byd 
działacze chcący społecznie podejmowad się organizacji takich 
imprez. Po drugie, właśnie ze względu na społeczny charakter 
tych prac, muszą znaleźd się sprzymierzeocy dla takich 
poczynao. I nie chodzi tutaj tylko o instytucje ale przede 
wszystkim o ludzi nimi zarządzającymi. Bo każda instytucja to 
przecież ludzie. Miasto Jelenia Góra ma to szczęście, że jest tu 
wiele firm czy instytucji oraz organizacji wspierających 
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działania podejmowane przez Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze. Wspierają te działania jak tylko 
mogą i potrafią, zarówno finansowo jak i np. dobrym słowem, 
przychylnością i pomocą w sprawach organizacyjnych. Bo 
przecież zarówno działania PTTK jak i miasta Jelenia Góra są 
zbieżne i dążą do tych samych celów. Różnica polega tylko na 
tym, że PTTK posiada wyszkoloną kadrę potrafiącą odnaleźd 
się na polu turystyki i krajoznawstwa, natomiast urzędnicy 
mają środki (niekoniecznie finansowe). Ale najważniejsze jest 
by współpracując pamiętad, że wszystko co czynimy dla 
naszych mieszkaoców. Dlatego nieocenioną jest pomoc ludzi 
nastawionych przychylnie do tych działao. A ponieważ do 
takich życzliwych osób, już od wielu lat, zalicza się Prezydent 
Miasta Jelenia Góra, PTTK postanowiło wyróżnid  Pana 
Marcina Zawiłę Dyplomem i Medalem "Za współpracę". 

 

 
Prezes PTTK Lech Drożdżyoski wręcza Prezydentowi Miasta Jelenia 

Góra, Panu Marcinowi Zawile, medal PTTK. 
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Uroczyste przekazanie wyróżnienia odbyło się 19 
listopada 2011 roku w Przesiece, gdzie w Rezydencji  
"Markus" swoje święto obchodzili ratownicy Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupy Karkonoskiej. 
Dzięki ich życzliwości przybyły specjalnie na tą okazję Prezes 
PTTK Lech Drożdżyoski mógł przekazad przyznane wyróżnienie  
Panu Marcinowi Zawile. Mógł także dołączyd do gratulacji  
wyrazy uznania za jego dotychczasową pomoc przy 
wspieraniu wszelkich imprez organizowanych pod szyldem 
PTTK. Prezesowi Drożdzyoskiemu w tak wspaniałej 
uroczystości towarzyszyli Andrzej Mateusiak wiceprezes 
Oddziału "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Gorze i Krzysztof 
Tęcza przedstawiciel Komisji Krajoznawczej ZG PTTK w 
Warszawie. 

  

 
Przesieka. Spotkanie z okazji święta ratowników GOPR Grupy 

Karkonoskiej. Foto: Krzysztof Tęcza 

 
Mamy nadzieję, że to wyróżnienie będzie sygnałem 

dla innych, że warto wspierad działaczy PTTK organizujących 
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wolny czas dla naszych mieszkaoców. Że nie jest to tylko 
działanie okazjonalne i że okazywana przychylnośd będzie 
miała miejsce także w następnych latach. 

Gratulujemy Panu Prezydentowi Marcinowi Zawile, 
ale także gratulujemy Polskiemu Towarzystwu Turystyczno - 
Krajoznawczemu za to, że podejmowane działania znajdują 
przychylnośd takich osób. Dzięki temu wygrani są mieszkaocy 
Jeleniej Góry.  

 
Mieczysław Wojecki 
Rodowód nazwy "Lubsko" 
  

Niemieccy koloniści i przybysze z Niemiec w XIII wieku 
i później, zwłaszcza w XVII wieku – po swojemu postępowali 
wobec zastanych nazw: albo je tłumacząc (kalki), albo obok 
używanej nazwy dawnej ustawiali swoją, albo zakładając na 
pniu nową osadę nazywali ją od zasadźcy, sołtysa, dobrodzieja 
itp. Co w otoczeniu słowiaosko-łużyckim, jak gdzie indziej 
wśród Słowian bywało asymilowane, przyswajane, stąd 
Hermanejce, Bukowina – Bukojna… Podobnie było z 
Łubaszcią, jeśli przyjąd, że tak zwała się rzeka i odpowiednio 
nad nią główne i chyba najstarsze osiedle: Łubszcio = Łubszo. 
Tych zaś, co łupili z kory drzewa, głównie lipy, zwano 
Łubnicami, a miejsce dokąd dostawiali swój leśny urobek a 
więc targowisko, gdzie sprzedawano wyrobione z kory łubki i 
pałuby zwano wkrótce Łubniszcio albo Łubszcio, a rzekę którą 
masowo spławiano, do jej słynnego nazwą Guby (stąd Gubin) 
ujścia, towar ten zwano Łubszd, zapisaną na Lubst jak dla 
Borowiszcia albo Borjszcja nad Nysą Łużycką dano niemieckie 
Forst. Z kory łupionej z drzew, na sposób przemysłowy, 



214 

 

 

wykonywano naczynia niezbędne w gospodarstwie 
domowym, a także rybo łownym i "okrętowym". Stosowano 
ją tez do oprawy sit, do oprawy koła młyoskiego - mielącego i 
jako strychową podłogę czy połowę poddasza (łubja - pałuba). 
Forma zaś -szcza- i -st- naprowadza nas nazwę miejscową, 
gdzie przedmioty łubiane przemysłowo wykonywano do 
Lubska, stąd nazwa miejscowa pierwotnie była Łubsk(o), 
zgodnie z oznaczeniem przez właściwy ku temu w 
słowotwórstwie sufuks-sk(o). Tak więc nasze miasto wywodzi 
swą nazwę od łubów. Kiedy w mieście tym zaczęto uprawiad 
jeżynę, jakiej przedstawicielem głównym była winna latorośl, 
to byd może nadano mu z czasem nowsze miano - modne, bo 
niemieckie (język handlowy) Letnie - Pole = Sommerfeld, 
zeslawizowane wnet przez lud za Zemsz (zemry). I taką nazwę 
nasze miasto nosiło przez rok, zaraz po wyzwoleniu w 1945 
roku. 

Dzisiejsze Lubsko (jako osada) po raz pierwszy zostało 
wymienione w dokumencie Ottona III z roku 1000, pod nazwą 
Tomarini (łużyckie Zemrin, później Zemr). Na obszarze 
plemiennym Nice pełniło ono (obok Niemczy, Późna, Jesienia, 
Biecza, Jasienicy i Ziębikowa) funkcję kulturową. Było 
miejscem, w którym czczono boginię urodzaju zwaną Mareną 
\ Moroną. Na pierwszy rzut oka trudno dopatrzyd się związku 
etymologicznego między Tamarini a Zemrinem czy Zemrem. A 
związek taki istnieje. Według długosza Marzanna pojmowana 
jest jako kukła, którą topiono w pierwszy dzieo wiosny. W 
różnych stronach Słowiaoszczyzny zwana była Marą, Moreną, 
Murieną  (z wywodem nazwy z prasłowiaoskiego mar, mor = 
śmierd, polskie – mór). W nazwie miejscowości Tamarini 
podobnie jak i w imieniu bogio czy to Mareny, czy Marzanny, 
zawarty jest prasłowiaoski rdzeo – mar – oznaczający śmierd. 
Również w późniejszych łużyckich formach nazwy miasta: 
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Zemrini, Żemrin i Żemrz mamy ten sam rdzeo w formie - zemr 
- oznaczający również śmierd. Wystarczy tu przytoczyd ze 
słownika takie łużyckie wyrazy jak: zemred = umrzed, zemrece 
= zgon czy zemrwed, zemrety – zmarły, nieboszczyk o 
wspólnym rdzeniu zemr, który występuje w łużyckiej nazwie 
miasta Zemrin, Zemrz ("z" poczatkowo było miękkie, później 
uległo stwardnieniu). Ta identycznośd semantyczna 
prasłowiaoskiego – mar- i łużyckiego - zemr - (porównaj 
polskie – mór) jest niezbitym dowodem na to, że nazwa 
miejscowa Tamarini z tysięcznego roku oznacza miejscowośd 
znaną w XVIII wieku jako Zemrin, a w XX jako Zemr, czyli 
dzisiejsze Lubsko. 
 

                                                                                                                                                           

Krzysztof Tęcza 
Sympozjum górskie w Krakowie 
  

Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK 
zorganizowała 3 grudnia 2011 roku w Centralnym Ośrodku 
Turystyki Górskiej w Krakowie Sympozjum, którego tematem 
przewodnim były Sudety. Spotkanie poprowadził 
przewodniczący KTG Jerzy Gajewski. Stwierdził on, że 
zaproponowanie aby przybliżyd właśnie Sudety było 
działaniem celowym , gdyż ostatnio zbyt mało czasu poświęca 
się tej części Polski. Dlatego do Krakowa przybyli ludzie na co 
dzieo związani z Sudetami. I to właśnie oni zaprezentowali 
wybrane przez siebie tematy, oczywiście w skrótowej wersji, 
tak by zachęcid słuchaczy do dalszego, już samodzielnego 
drążenia tematów, które ich zainteresują. 
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Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie. Foto: Krzysztof 

Tęcza 

Pierwszy wystąpił Jacek Pielich. Omówił on rozwój i 
powolny upadek linii kolejowych w Sudetach. Za początek 
połączeo kolejowych na omawianym terenie uważa się rok 
1843, kiedy to ułożono tory do Świebodzic. Dziesięd lat 
później pociągi dotarły do Wałbrzycha. Powoli linie kolejowe 
zaczęły zastępowad osobowe połączenia dyliżansowe. W 
ciągu dwudziestu lat powstał podstawowy szkielet linii 
kolejowych na Dolnym Śląsku. Dzięki potrzebie połączenia 
Berlina z Wiedniem powstała Śląska Kolej Górska. Trzeba 
oczywiście byd świadomym tego, że wszędzie tam gdzie 
pojawiało się nowe połączenie kolejowe rozwijała się 
aktywnośd gospodarcza. Dostępnośd bowiem do nowego 
środka transportu pozwalającego przemieszczad olbrzymie 
masy towaru, a przede wszystkim kopalin, powodowała 
powstawanie na trasach ułożenia linii kolejowych nowych 
zakładów produkcyjnych. Oczywiście, jeśli chodzi o zakłady 
wydobywcze, to do nich budowano odnogi głównych linii. 
Budowa nowych połączeo kolejowych w terenie górskim nie 
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należała do prac tanich ani łatwych. Widad to doskonale na 
odcinku Wałbrzych Główny - Kłodzko, gdzie m. in. zbudowano 
trzy tunele, w tym najdłuższy w Polsce mający 1601 metrów. 
W dniu dzisiejszym odcinek ten jest dla turystów bardzo 
atrakcyjny ze względu na jego malowniczośd. Dzięki 
dopuszczeniu do finansowania nowych połączeo kolejowych 
firm i osób prywatnych zaczęły powstawad koleje regionalne 
czy powiatowe. Powstała wtedy np. Kolej Sowiogórska, 
będąca jedyną wykorzystującą  dodatkowo zębatkę. 
Oczywiście nie był to jakiś kaprys tylko koniecznośd. Ze 
względu na stromośd lokomotywa bez zębatki (dodatkowa 
trzecia szyna) nie dała by rady pokonad tego odcinka trasy.  

Wydawało się, iż nic nie powstrzyma tak 
dynamicznego rozwoju kolei. Jednak tak nie było. Rok 1910 
uznaje się za szczyt tego rozwoju. Później tempo budowy 
nowych linii kolejowych nieco osłabło. Od 1914 roku 
rozpoczęto elektryfikację linii kolejowych w Sudetach. Jednak 
nietrwało to zbyt długo. Koniec II wojny światowej był także 
koocem prywatnych linii kolejowych. Był także początkiem de 
elektryfikacji tych linii. Rosjanie zaczęli demontowad  całą 
strukturę kolejową. Zamykano także dla ruchu pasażerskiego 
połączenia kolejowe w pobliżu granicy paostwowej. Dopiero 
w latach 1965 - 66 dokonano ponownej elektryfikacji linii z 
Wrocławia do Jeleniej Góry. Niestety przez następne 
dwadzieścia lat nie prowadzono dalszych prac 
elektryfikacyjnych. Od lat 90-tych XX wieku następuje 
ograniczanie przewozów towarowych dla których konkurencją 
staje się transport samochodowy. Nierentowne linie są 
likwidowane. Gdy porównamy mapy połączeo kolejowych z 
roku 2011 i tą sprzed 130 lat to okaże się, iż obecnie istniejące 
połączenia kolejowe niemalże pokrywają się z tymi z 
początków budowy kolei. Smutne to ale prawdziwe. 
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Rysunek 1Osoby prezentujące wybrane tematy. Od lewej, góra: 

Marek Szot, Krzysztof Tęcza, dół: Jacek Pielich, Jacek Potocki i 

Bartłomiej Ranowicz. 

Jacek Potocki  zaprezentował dzieje 
zagospodarowania turystycznego Sudetów.  Na początku 
przytoczył słowa Orłowicza z jego tu pobytu. Niestety opis ten 
nie jest rzetelnym przedstawieniem zagospodarowania 
turystycznego w tamtych czasach a jedynie jego odczuciami, 
niekoniecznie bezstronnymi. Według Jacka Potockiego 
Orłowicz zetknął się z turystyką masową wyprzedzającą o 
kilkadziesiąt lat turystykę do jakiej był on przyzwyczajony. Nic 
zatem dziwnego, że dał upust swoim odczuciom i napisał 
relację przedstawiającą wszystko negatywnie. Niestety także 
nierzetelnie.  A  właśnie ten opis był przez wiele lat brany jako 
podstawowe źródło wiedzy o turystyce tamtych czasów. Nikt 
nie próbował tego zmienid. Do tego zaraz po wojnie tereny te 
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były niedostępne turystycznie. Leżały bowiem w strefie 
przygranicznej. Obecnie, gdy nie ma już takich ograniczeo 
dostępowych, wydaje się że znaczenie Karkonoszy dla ruchu 
turystycznego jest mniejsze niż przed wojną. Oczywiście dla 
nas. W 1866 roku dla nizinnych Prus Karkonosze będąc 
ogólnodostępne stały się niezwykłą atrakcją.  W 1935 roku 
przybywający w Karkonosze to głownie mieszkaocy Berlina 
(30%), Wrocławia (13%). Cudzoziemców było tylko 2%. Przed 
II wojną światową tylko Karkonosze były tak dobrze 
zagospodarowane. Przyczyniło się do tego powstanie linii 
kolejowych, dzięki którym można było łatwo dotrzed np. do 
Karpacza czy Szklarskiej Poręby. Powstałe organizacje 
turystyczne: Towarzystwo Karkonoskie (RGV) czy Kłodzkie 
Towarzystwo Górskie (GGV) zaczęły wytyczad szlaki 
turystyczne. Zaczęła także powstawad baza noclegowa, 
zarówno turystyczna (Karpacz, Szklarska Poręba) jak i  
sanatoryjna (uzdrowiska). Powstawały schroniska 
młodzieżowe. Wznoszono wieże widokowe. Powstawały 
połączenia autobusowe uzupełniające połączenia kolejowe, 
które wówczas były podstawowym sposobem transportu. 

W latach 50-tych XX wieku zaczęto znakowad szlaki 
piesze, na zupełnie nowych zasadach niż przed wojną. 
Czyniono tak na Ziemi Kłodzkiej i w Karkonoszach. Było ich 
jednak bardzo mało i w zasadzie tylko przy głównych 
miastach. Pierwsze prace prowadzili działacze PTT. W 1953 
roku zorganizowano pierwszy kurs znakarski, który odbył się 
w Szwajcarce. Pozwoliło to w krótkim czasie wytyczyd wiele 
nowych tras. Szlaki pojawiły się zarówno na terenach 
podgórskich jak i przy samej granicy, która już wtedy była 
dostępna dla turystów. Po 1989 roku pojawiły się nowe 
przejścia graniczne co zaowocowało wytyczeniem szlaków 
przekraczających granice. Zmianie uległa baza noclegowa. Jak 
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kiedyś przeważały małe obiekty, tak teraz podstawową bazą 
stały się wielkie hotele i ośrodki wczasowe. Różnica pomiędzy 
bazą noclegową istniejącą po stronie polskiej a czeskiej 
wynika z zależności powstawania nowej bazy a stanem 
zaludnienia danego obszaru. Otóż gdy u nas wyjechali Niemcy 
w ich miejsce przybyli Polacy, którzy musieli opuścid tzw. 
Kresy. Dlatego ilośd ludności zbytnio się nie zmieniła chociaż 
w ostatnim czasie nieco spadła. Jednak miejsca noclegowe 
przybywały tylko wtedy gdy budowano nowe obiekty. 
Natomiast u Czechów w miejsce Niemców którzy wyjechali 
nie przybyli nowi mieszkaocy, bo ich po prostu nie było. 
Dlatego uwolniona tak wielka ilośd substancji mieszkaniowej 
została przekształcona w nowe miejsca noclegowe. 

Dzięki tej prezentacji poznaliśmy jak wyglądały zmiany 
w ostatnich latach. A jak będą one wyglądały w przyszłości nie 
można tego na razie określid jednoznacznie. Należy jednak 
zadad sobie pytanie: Jakie Sudety zostawimy naszym 
następcą? 

Bartłomiej Ranowicz podjął się przedstawid 
organizacje turystyczne w Sudetach. Jednak ze względu na 
szczupłośd czasu postanowił ograniczyd temat do turystyki 
studenckiej nazywanej przez niektórych turystyką 
akademicką. Według niego taki rodzaj turystyki jest niezwykły 
ze względu uprawiania tej turystyki przez ludzi młodych, 
którzy będąc stanu wolnego nie mają większych obowiązków, 
oczywiście poza nauką. Są oni jednak praktycznie dyspozycyjni 
i podatni na tego typu działania. Nie mają wielkich wymagao 
jeśli chodzi o warunki w jakich przyjdzie im podróżowad czy 
przebywad. Oczywiście wynika to także ze względu na 
zasobnośd ich portfeli.  Dawniej wiele imprez studenckich 
było finansowanych, dzisiaj niesyty już tak nie jest. Przekłada 
się to zatem na zmniejszenie aktywności turystycznej 
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obecnych studentów. Jednak ruch studencki odegrał 
znakomitą rolę w historii turystyki w ogóle. Mimo iż w okresie 
powojennym (lata 1945-56 ) turystyki studenckiej praktycznie 
nie było, to w latach 1956-68 we Wrocławiu zaczynało się już 
coś dziad. Pojawiły się pierwsze mapy. 16 stycznia 1957 roku 
powołano do życia Akademicki Klub Turystyczny (AKT) we 
Wrocławiu. Wkrótce powstało Studenckie Koło 
Przewodników Sudeckich (SKPS). Zaczęto organizowad 
pierwsze rajdy. W latach 1968-81 powstawały kolejne 
jednostki studenckie w strukturach turystycznych. 
Przyczyniało się to do organizowania coraz większej ilości 
imprez turystycznych. W latach 1981-89 kooczy się 
finansowanie turystyki studenckiej. Powstają wówczas 
Oddziały PTTK na Politechnice i Uniwersytecie, z tym że ten 
drugi szybko zostaje zlikwidowany. Powołano także biuro 
turystyki studenckiej Almatur.  AKT ze względu na brak 
finansowania ciągle szuka siedziby. Niestety jest to początek 
kooca tego Klubu. Na szczęście przy Oddziale PTTK we 
Wrocławiu powołano koło o nazwie AKT liczące ok. trzydzieści 
osób. Przyczynił się do tego Waldemar Brygier. SKPS zostało 
na Politechnice.  

Jeśli chodzi o działalnośd turystyczną to jednak była 
ona olbrzymia. Świadczą o tym przyniesione przez Kolegę 
Bartłomieja znaczki rajdowe. Ciekawe były te z antyrajdów, 
czyli popularnych imprez polegających na przejeździe 
specjalnym pociągiem w konkretne miejsce i wyruszeniem 
stamtąd dalej. Było to jakby odwrócenie kolejności, po 
dotarciu na miejsce rajdu dopiero go zaczynano.  
Najważniejsza jednak w turystyce studenckiej była działalnośd 
wydawnicza. Na pewno każdy zetknął się z takimi tytułami 
jak: Karkonosz czy Pielgrzymy. To właśnie w nich zamieszczali 
swoje publikacje, wtedy początkujący a dzisiaj uznani 
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krajoznawcy. To właśnie z tych wydawnictw czerpano wiedzę 
krajoznawczą niedostępna w innych publikacjach. I właśnie to 
jest chyba największym osiągnięciem turystycznym 
studentów. 

Marek Szot przedstawił krzyże pokutne w Sudetach 
na przykładzie Kotliny Kłodzkiej. Przede wszystkim wyjaśnił, 
aby nie było nieporozumieo, że z używanych ostatnio dwóch 
nazw tych obiektów wciąż oficjalną jest krzyż pokutny a nie 
krzyż pojednania. Przybliżył również cel stawiania takich 
obiektów. Po prostu obowiązek wystawiania krzyża nakładało 
ówczesne prawo karne. Oprócz tego człowiek, który dopuścił 
się tak okrutnego czynu jakim było odebranie życia bliźniemu, 
musiał pokryd koszty procesu sądowego, wypłacid 
odszkodowanie poszkodowanej rodzinie, opłacid msze w 
intencji zamordowanego oraz opłacid kogoś kto odbyłby za 
niego pielgrzymkę do miejsca świętego. Nie były to wszystkie 
obowiązki ale już na podstawie tych przedstawionych widad 
wyraźnie, że tylko majętny człowiek mógł się wywinąd z pod 
katowskiego topora. 

Jeśli chodzi o same krzyże to wykonywano je 
przeważnie z kamienia miejscowego. Nie narzucano jednak 
wielkości konkretnego krzyża, pozostawiając tą decyzję 
osobie winnej morderstwa, tak by ta mogła poprzez wielkośd 
krzyża niejako wyrazid swoją skruchę i pokazad jak naprawdę 
jest mu żal za wyrządzona innej rodzinie szkodę. Oczywiście 
wykonanie krzyża zlecano fachowcowi. Ponieważ przez 
stulecia wystawiono sporo tego typu obiektów dzisiaj dzielimy 
je na łacioskie, maltaoskie, koniczynowe, z aureolą, 
półaureolą itp. Często na krzyżach umieszczano ryt  
określający albo narzędzie zbrodni, albo np. profesję zabitego. 
Aby nie było tak poważnie Marek Szot wprowadził element 
humorystyczny. Otóż krzyż z Lewina Kłodzkiego znajduje się 



223 

 

 

na dzieo dzisiejszy w areszcie. Wynika to z tego, że stojąc na 
swoim pierwotnym miejscu czyli na granicy dwóch działek stał 
się obiektem pożądania przez właścicieli obu posesji. A ci gdy 
nie mogli dogadad się po dobroci, podjęli bardziej radykalne 
środki. Aby nie doprowadzid do tragedii lokalne władze 
przeniosły czasowo obiekt do muzeum w Kłodzku gdzie 
oczekuje on na wyznaczenie nowego miejsca jego 
usytuowania. Oczywiście także w Lewinie Kłodzkim. 

 

 
Kraków. Sukiennice nocą. Foto: Krzysztof Tęcza 

Ostatnim mówcą był Krzysztof Tęcza. Przedstawił on 
karkonoskie chatki. Swoje wystąpienie podzielił na trzy części. 
Pierwszą przeczytał, drugą opowiedział, a trzecią przedstawił 
w formie śpiewanej. Najpierw odniósł się do samego faktu 
istnienia takich obiektów w Karkonoszach. Do tego co one 
wnoszą w życie odwiedzających je turystów. Stwierdził, że 
organizowanie się grup turystycznych przy poszczególnych 
chatkach wywiera pozytywny wpływ na ich postępowanie 
wobec otaczającej ich przyrody czy przebywających z nimi 
współtowarzyszy ale także powoduje tworzenie się nieraz 
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zamkniętych grup, które w skrajnych przypadkach uzurpują 
sobie prawo do danego obiektu. Jednak większośd 
"chatkowiczów" to ludzie pozytywnie nastawieni do świata i 
chodby z tego względu nigdy nie odmawia pomocy osobie 
potrzebującej takowej. Oczywiście mówimy o pomocy 
udzielanej w górach, gdzie nie odmawia się jej nawet 
najgorszemu wrogowi. W drugiej części wystąpienia Krzysztof 
Tęcza zaprezentował zdjęcia chatek wykonane w październiku 
tego roku. Omówił na ich podstawie wygląd poszczególnych 
obiektów i zmiany jakie zachodziły w ich wyglądzie oraz w ich 
najbliższym otoczeniu. Ukazał, że osoby chodzące do chatek 
potrafią byd słowne i potrafią zachowywad się, wydawałoby 
się nieracjonalnie a jednak gdy przemyślimy ich zachowanie 
okaże się ono całkiem rozsądne. Jak chodby przestrzeganie 
zasad ułożonego regulaminu przebywania w chatce AKT, 
którego poszczególne punkty nakazują wchodzid do środka 
tylko w kapciach, dzielid się przyniesionymi produktami 
spożywczymi czy spożywad wspólnie przygotowane posiłki po 
uprzednim zaproszeniu chatara. Także postępowanie w 
sprawach duchowych może niektórym wydad się dziwne. 
Jednak jest to tylko wyraz szacunku dla osoby której to 
dotyczy. Za przykład podał tutaj fakt wniesienia na Bażynowe 
Skały prochów zmarłego Stefana Szczurowskiego znanego 
jako "Babcia" i rozsypania ich w tym magicznym miejscu (takie 
było życzenie zmarłego). W ostatniej części swojego 
wystąpienia Krzysztof Tęcza zaprezentował śpiewaną przez 
Karola Płudowskiego piosenkę, w której przedstawia on 
chatkę AKT, a raczej atmosferę tej chatki. Oczywiście 
prowadzący wykład otrzymał od Karola zezwolenie na 
publiczną prezentacje jego piosenki, jak również został 
zobowiązany do przekazania pozdrowieo dla wszystkich 
obecnych na sali. 
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Mimo, że czas zaplanowanych prezentacji został 
znacznie przekroczony, nikt nie uskarżał się z tego tytułu. 
Mało tego, znalazły się osoby zainteresowane poszczególnymi 
tematami. Dlatego wymieniały się one z prowadzącymi 
adresami tak by móc prowadzid dalej zaczętą dyskusję. 
Niektórzy ze słuchaczy okazali się posiadad informacje 
zmieniające nieco wygłoszone tezy. Pozwoli to mówcom 
uaktualnid ich wiedzę, jeśli oczywiście przekazane informacje 
potwierdzą się.  Gdyby nie zebranie Klubów Górskich jakie 
miało miejsce w tej samej sali pewnie dyskusja trwałaby do 
późna. Jednak najważniejsze co przekazano podczas tego 
spotkania to to, że ukazano piękno Sudetów. Ukazano 
ciekawe fakty z ich dziejów a także zdradzono kilka tajemnic. I 
miejmy nadzieję, że osoby na co dzieo zauroczone Karpatami, 
postanowią wyruszyd, dla odmiany, w Sudety, w Karkonosze. 
Na pewno tego nie pożałują, dowiedzą się bowiem, że góry są 
piękne wszędzie. Nie tylko za naszym oknem. 
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Materiały do „Krajoznawcy” 

Oraz ewentualne uwagi i propozycje redakcyjne 
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