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Wprowadzenie  
  

 
 
Szanowne Koleżanki i Koledzy!  
 
Oddaję w Wasze ręce kolejny 10. numer Krajoznawcy. 
Zamieszczam w nim informacje z kilku bardzo znaczących 
wydarzeń jakie miały miejsce w okresie letnim. Przede 
wszystkim odbył się kolejny CZAK. Tym razem w Sosnowcu. Co 
do naszych odczuć, jeśli chodzi o samą organizację i przebieg 
tegorocznego spotkania, pewnie będziemy pisać o tym jeszcze 
nie raz. Teraz skupiłem się na sprawie najistotniejszej. 
Przedstawiam relację z przebiegu Forum, podczas którego 
poruszaliśmy sprawy bardzo ważne dla krajoznawstwa ale 
także dla samego Towarzystwa. Ponieważ druga część Forum 
została podzielona na dwa zespoły, pozwoliłem sobie 
zaprezentować przebieg obrad w obu grupach. Dziękuję tu 
kol. Szymonowi Bijakowi za przysłanie relacji z prowadzonych 
przez niego obrad.  
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Drugim ważnym wydarzeniem była Międzynarodowa 
Konferencja Krajoznawcza KRESY 2012. Impreza ta 
zorganizowana została przez kol. Zbigniewa Pękalę. I wszystko 
wskazuje na to, że będzie ona pierwszą z cyklu. To bardzo 
dobrze, gdyż krajoznawcy muszą poznawać także tereny 
ościenne, zwłaszcza że kiedyś były to tereny, na których żyli 
nasi przodkowie. Nie ma zatem nic ciekawszego jak 
poznawanie ich dokonań oraz budowli jakie pozostawili po 
sobie. Bo, jak się okazało podczas pierwszego naszego 
wyjazdu mimo, iż od czasu utracenia przez nas tych ziem 
upłynęło dobrze ponad pół wieku to gdzie byśmy nie spojrzeli, 
wszędzie widzimy, że była tu Polska. Mimo wielu zniszczeń, 
zamierzonych i wynikających z zaniedbania czy braku 
pieniędzy na ich utrzymanie, obiektów przypominających, że 
tu żyli nasi Rodacy, jest mnóstwo. Aż dziw bierze, że tak dużo. 
Jednak gdy poznajemy nazwiska znamienitych rodów, których 
początki wywodziły się właśnie z tych terenów, przestajemy 
się dziwić. Wszak były to najbogatsze rodziny w tamtych 
czasach, a te jak wiadomo przeznaczały swoje fundusze nie 
tylko na nowe siedziby ale bardzo często fundowały obiekty 
użyteczności publicznej czy służące celom religijnym. Ściągali 
oni przy tym najbardziej znanych twórców tamtych czasów. 
Patrząc na zachowane pałace, zamki, dwory, świątynie, 
trudno nie odnieść wrażenia, że jesteśmy w zasięgu wpływów 
kultury europejskiej. Chociaż często widzimy świadomie 
przejęte zapożyczenia z kultury wschodniej. Bo czyż nie 
ludzkim jest przyjmować to co piękne, to co budzi szacunek i 
respekt.  
Myślę, że nasz wyjazd był udany i na pewno w roku przyszłym 
nie zabraknie chętnych, którzy chcieliby poznać, tym razem 
ziemie położone na Białorusi. 
Trzecią ważną imprezą było kolejne seminarium krajoznawcze 
z cyklu „Mijające krajobrazy Polski”, tym razem w Jeleniej 
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Górze. Ponieważ ubiegłoroczne spotkanie zainteresowało 
wielu mieszkańców grodu nad Bobrem, postanowiłem je 
powtórzyć. Spotkało się to z przychylnością naszych włodarzy. 
W Poznaniu miało miejsce posiedzenie Jury XXI PKKiT, które 
po długich dyskusjach, przyznało nagrody. Zostaną one 
wręczone w październiku podczas Targów Regionów i 
Produktów Turystycznych. 
Ponieważ w PTTK działa jeszcze kilka komisji zajmujących się 
krajoznawstwem, oczywiście w innym wymiarze, 
postanowiłem wziąć udział w Forum Fotografii Krajoznawczej, 
jakie zorganizowała  w Łowiczu Komisja Fotografii 
Krajoznawczej. Myślę, że moja relacja powinna zobrazować to 
co tam się działo. Może będzie ona pomocna w podjęciu 
decyzji czy warto w roku przyszłym wybrać się na kolejne 
spotkanie miłośników fotografii. 
Oczywiście zamieszczam relacje przysłane przez naszych 
Krajoznawców. Dzięki temu możemy dowiedzieć się co 
wydarzyło się w różnych częściach naszego kraju. Dziękuję 
wszystkim za nadesłane materiały i liczę na dalszą 
współpracę.  
Mam nadzieję, iż materiały zamieszczone w nowym numerze 
Krajoznawcy przekonają Was, że warto dzielić się swoimi 
dokonaniami i pokazywać jak można organizować imprezy 
turystyczne z pięknym programem krajoznawczym.  
Życzę miłej lektury. 

Krzysztof Tęcza 
  

Krzysztof Tęcza 

Ogólnopolskie Seminarium "Mijające 
krajobrazy Ziemi Jeleniogórskiej" 2012 
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Gdy w listopadzie 2011 roku zorganizowałem 
pierwsze w Jeleniej Górze seminarium z cyklu "Mijające 
krajobrazy Polski" nie myślałem, że spotka się ono z tak 
wielkim zainteresowaniem. Okazało się jednak, że wiele osób, 
z obecnych na sali, było bardzo pozytywnie zaskoczonych 
takim spotkaniem. Tematy bowiem poruszone podczas 
seminarium były bardzo interesujące. A i osoby prezentujące 
te tematy, nie tylko że posiadały ogromną wiedzę ale także 
potrafiły przekazać ją w sposób bardzo przystępny dla 
prostego słuchacza, który niekoniecznie musiał znać 
poruszany temat. Wiele też osób pytało mnie czy będę jeszcze 
organizował podobne imprezy. Dlatego postanowiłem w roku 
obecnym zorganizować drugie takie spotkanie w Jeleniej 
Górze. Z tym że ustaliłem inne zasady w doborze 
prezentowanych tematów. Gdy poprzednio dałem osobom 
występującym wolną rękę co do prezentowanego tematu, 
oczywiście sugerując o co mi chodzi, tak tym razem niejako 
narzucałem jakiś temat. Okazało się jednak, że moje pomysły 
w pełni pokrywały się z pomysłami osób, które tym razem 
zapraszałem do wystąpienia. Tym bardziej, że poza głównym 
założeniem tematu nie ingerowałem w żaden sposób w treść 
przygotowywanych prelekcji. Przejrzałem kalendarz pod 
kontem rocznic jakie właśnie będziemy obchodzili i starałem 
się oczywiście nie powtarzać tematów z roku poprzedniego. 
Muszę powiedzieć, że kilkumiesięczne moje przygotowania 
przyniosły efekt i w zasadzie żadna z zaproszonych osób, poza 
przypadkami losowymi, mi nie odmówiła. Dlatego jestem 
wszystkim bardzo wdzięczny i składam wielkie 
podziękowania. Tym bardziej, że wszyscy występujący 
potraktowali to jako pracę społeczną. Nikt przecież nie 
otrzymał za nią żadnego honorarium. Ja oczywiście także. 
Wszystko zrobiliśmy dla dobra ogólnego. A, że wszyscy 
interesujemy się naszą przeszłością, nie tylko zawodowo, 
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mamy, tak myślę, prawo dzielić się swoją wiedzą z tymi, 
których to interesuje. 

Wykonana przeze mnie praca organizacyjna pozwoliła 
na zorganizowanie kolejnego seminarium "Mijające 
krajobrazy Ziemi Jeleniogórskiej". Odbyło się ono w sobotę 12 
maja 2012 roku w Książnicy Karkonoskiej. Tym razem 
seminarium było imprezą towarzyszącą XIV 
Międzynarodowym Targom Turystycznym TOURTEK, a 
Patronat Honorowy nad imprezą objął Pan Jerzy Pokój, 
Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
Organizację spotkania wsparło Starostwo Powiatowe w 
Jeleniej Górze i Prezydent Miasta Jelenia Góra. Sali i obsługi 
technicznej użyczyła Książnica Karkonoska a patronat 
medialny objęła Telewizja Dami i Nowiny Jeleniogórskie. 
Seminaria „Mijające krajobrazy Polski” są organizowane przez 
Komisję Krajoznawczą Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Nasze 
jeleniogórskie zostało zorganizowane przez Komisję 
Krajoznawczą przy Oddziale PTTK  "Sudety Zachodnie". 

 
Julita Izabela Zaprucka. Foto: Krzysztof Tęcza 
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W wystąpieniu "Willa Łąkowy Kamień jako medium 
kultury wczoraj i dziś" Julita Izabela Zaprucka (Dyrektor 
Muzeum Miejskiego Dom Gerharta Hauptmanna w 
Jagniątkowie) przedstawiła sprawy związane z artystami 
mieszkającymi i tworzącymi  kiedyś w rejonie Jagniątkowa. 
Przede wszystkim z Gerhartem Hauptmannem, który 100 lat 
temu otrzymał Nagrodę Nobla, a urodził się równo półtora 
wieku temu bo w 1862 roku. Ten wybitny pisarz gdy przybył 
tu tak zachwycił się tym miejscem, że postanowił wybudować 
swój nowy dom. Od leżących kamieni nazwał go „Łąkowy 
Kamień”. Dzisiaj gdy odwiedzamy ten obiekt nie możemy 
uwierzyć, że w tamtych czasach na zbudowanie tak wielkiego 
obiektu wystarczyły tylko dwa lata. Co prawda samo 
wzniesienie budynku to dopiero początek. Wiele lat potrzeba 
jeszcze by tchnąć w niego "duszę". Bo same mury to nie 
wszystko. Trzeba je ozdobić, trzeba wyposażyć dom w meble, 
w dzieła sztuki. Trzeba było zorganizować bibliotekę i 
pracownie mistrza. Ale gdy to wszystko już uczyniono do 
miejsca tego ściągali inni twórcy oraz wielbiciele twórczości 
gospodarza. 

Hauptmann mimo, iż dużo podróżował chętnie 
powracał do willi w Jagniątkowie. Bardzo dobrze czuł się tutaj. 
Miało to wpływ na jego twórczość. Jego zachwyt dla 
widzianych lasów, gór, łąk czy nieba był ogólnie znany. Mistrz 
gdy wstawał zawsze ruszał na poranny spacer. Poczynione 
wówczas spostrzeżenia dyktował po powrocie swojemu 
sekretarzowi, a sam posilał się i ucinał sobie drzemkę. Później 
po wypiciu mocnej kawy rozpoczynał tzw. nocne życie. Jak już 
było wspomniane bywali u niego różni  artyści. Niektórzy z 
nich pozostawiali w willi swoje prace. Sam mistrz posiadał 
spore zbiory antyczne czy grafiki.  Przybywający tu twórcy z 
Wrocławia i Berlina doprowadzili do stworzenia lokalnej 
koloni artystycznej. Miało to oczywiście wpływ na 
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postrzeganie osoby gospodarza. Hauptmann był w tym czasie 
drugą najpopularniejszą osobą w Niemczech, zaraz po 
cesarzu. Rozważano nawet wysunięcie jego kandydatury na 
stanowisko prezydenta. Nic więc dziwnego, że jego dom stał 
się centrum spotkań  elit politycznych, kulturalnych czy 
artystycznych. Odbywały się tutaj koncerty muzyczne. 
Zwłaszcza, że jego druga żona była utalentowaną skrzypaczką. 
Wieczorami Hauptmann czytał  gościom fragmenty swoich 
utworów. Ponieważ od początku gdy tu zamieszkał była 
prowadzona księga gości, możemy sprawdzić kto tutaj 
przyjeżdżał. Często będziemy zaskoczeni znajdując nazwiska 
ludzi, których nie kojarzylibyśmy z Hauptmannem. 

W 2001 roku w obecności przedstawicieli władz 
Niemiec i Polski otworzono w willi „Łąkowy Kamień” muzeum 
Dom Gerharta Hauptmanna. Utworzono tutaj wystawę stałą 
ukazującą miejsce pracy mistrza jak i jego dorobek literacki. 
Muzeum jest także organizatorem imprez kulturalnych 
promujących polsko-niemiecki dialog. Odbywają się tu 
imprezy muzyczne dla dorosłych ale także imprezy dla 
najmłodszych. Między innymi dla nich wydano „Bajkowy 
przewodnik po Jagniątkowie”. Organizuje się tu również 
spotkania z twórcami z naszego regionu ale także ludźmi 
kultury z całej Polski. Także konferencje naukowe. 
W 2010 roku przyznano muzeum certyfikat produktu 
turystycznego Dolnego Śląska. W obecnym 2012 roku 
przypada 150-lecie urodzin Gerharta Hauptmanna oraz 100-
lecie przyznania mu literackiej nagrody Nobla. Dlatego w 
listopadzie planowany jest specjalny koncert urodzinowy, 
który odbędzie się  w Filharmonii Dolnośląskiej. 

Niestety wystąpienie Jerzego Pokoja pt. „Western City 
i Symboliczny Cmentarz w krajobrazie Karkonoszy” nie doszło 
do skutku ze względów rodzinnych. Szkoda ponieważ pan 
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Jerzy stworzył Western City ale był także jednym z twórców 
Symbolicznego Cmentarzyka. 

 

 
Gabriela Zawiła. Foto: Krzysztof Tęcza 

Gabriela Zawiła (Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w 
Jeleniej Górze) przygotowała wystąpienie pt. "100. lat 
muzeum w Jeleniej Górze". Przede wszystkim przybliżyła nam 
osobę Theodora Donata (1844-1890) z Mysłakowic, który 
założył Towarzystwo Karkonoskie RGV. Celem tej organizacji 
było prowadzenie stałej pracy turystycznej, której wyniki 
miały sprawić, iż nasze góry będą bezpieczniejsze. Jak bardzo 
te założenia trafiły do mieszkańców niech świadczy fakt, że 
gdy w 1880 roku do RGV zapisało się 800. osób, to już w 1930 
roku było ich ponad 12.ooo. Istniało wówczas 94. grupy 
terenowe. Organizacja ta wydawała własne pismo. Dzięki jej 
działaniom powstały setki kilometrów dróg. Także dzięki RGV 
powstało nasze muzeum. Pierwszą salę ze zbiorami 
udostępniono widzom w Królewskim Gimnazjum przy ul. 1-go 
Maja w Jeleniej Górze. Człowiekiem, który miał największy 
wpływ na to co dzisiaj nam pozostało był twórca muzeum 
Hugo Seydel zmarły w 1932 roku. Przez pierwsze lata zbiory 
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były przenoszone do kolejnych obiektów w mieście, aż 
wreszcie w 1912 roku podjęto decyzje o budowie własnego 
budynku.  To wtedy Hugo Seydel wykazał się niezwykłymi 
zdolnościami organizacyjnymi i dzięki jego uporowi sprawę 
doprowadzono do końca. Został on mianowany dyrektorem 
muzeum. Był także prezesem zarządu RGV. Trzeba podkreślić, 
że dla muzeum pracował on społecznie. Pozyskano wtedy 
odpowiednią działkę (przy ul. Matejki) i wybrano architekta, 
który miał zaprojektować wymarzony budynek. Głównymi 
założeniami były wówczas wyeksponowanie kamieniczki i 
chałupy karkonoskiej. Oba te obiekty możemy podziwiać do 
dnia dzisiejszego. Pozostałe bowiem zbiory na przestrzeni lat 
to rozbudowywały się to zmniejszały.  Gdy budynek muzeum 
był już gotowy (koszt budowy 112 tysięcy marek) dokupiono 
grunt przy ul. Chełmońskiego bezpośrednio przylegający do 
już posiadanej działki. Oczywiście od samego początku 
muzeum miało wielu sponsorów.  Z czasem w pozyskiwanie 
zbiorów włączało się miasto, starostwo i inne urzędy 
państwowe. Zaraz po otwarciu muzeum okazało się za małe, 
dlatego dobudowano zewnętrzny ryzalit na klatkę schodową. 
Najważniejsza ekspozycja to oczywiście szkło. Przede 
wszystkim są to dzieła z warsztatów cieplickich i 
sobieszowskich. Obecnie dzięki posiadaniu odpowiedniego 
skanera  do przeźroczy wszystkie posiadane przedwojenne 
diapozytywy szklane i celuloidowe będą dostępne  także w tej 
formie. Pozwoli to na bardzo dokładne ich obejrzenie.  
Niestety część zbiorów po drugiej wojnie światowej została 
rozproszona. Choćby przedstawienie Czterech Pór Roku. Z 
czterech odzyskano tylko jeden, który zachował się w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Żeromskiego. Najciekawszym 
eksponatem jest model kościoła Łaski w Jeleniej Górze. Po 
1945 roku była tu składnica muzealna. Zastanawiano się 
wówczas co dalej z muzeum. Na szczęście pojawili się kolejni 
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wspaniali ludzie, którzy nie tylko nie pozwolili zaprzepaścić 
dotychczasowe dokonania ale także przyczynili się do 
powstania nowych zbiorów. I tak Mieczysław Buczyński 
stworzył kolekcję szkła. To dzięki jego zabiegom pozyskano 
prawie osiem tysięcy eksponatów. Były to zakupy ale także 
darowizny. Zorganizowano kolekcje prac Jozefa Gielniaka i 
Vlastimila Hoffmana. Systematyczne pozyskiwanie kolejnych 
prac oraz nowa forma prezentacji kolekcji muzealnych jak i 
podejmowane przez muzeum inne formy działalności 
spowodowały podjęcie prac przy rozbudowie budynku. 
Dobudowany nowy obiekt pozwolił na pozyskanie tysiąca 
metrów powierzchni wystawowej dostępnej także dla osób 
niepełnosprawnych. Do tego jeszcze uzyskano powierzchnie 
biurowe i duże sale, w których mogą odbywać się różne 
spotkania i wydarzenia kulturalne. Starą chałupę przykryto 
szklanym łącznikiem. Tam też umieszczono nowe wejście. 
Dzisiaj każdy kto tu przyjdzie zachwyca się nie tylko 
posiadanymi przez muzeum zbiorami ale także architekturą 
samego gmachu głównego. 
 

 
Bronisław Peikert. Foto: Krzysztof Tęcza 
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Bronisław Peikert gen. bryg. mówił o „Szkolnictwie 
wojskowym w Jeleniej Górze”. Przede wszystkim podkreślił 
fakt, że w dniu wczorajszym otwarto w muzeum wystawę 
Szkolnictwo Wojsk Radiotechnicznych w Jeleniej Górze. 
Przypomniał także o rocznicy 60-lecia powołania Oficerskiej 
Szkoły Radiotechnicznej w Jeleniej Górze. Niestety został ona 
już zlikwidowana. Z kolei 10. lat temu powstało Jeleniogórskie 
Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechnicznych. 

Pierwszy żołnierz Wojska Polskiego zjawił się tutaj 
28.05.1945 roku. Właśnie z tamtego okresu zachowały się 
wspomnienia minera Józefa Borowca. Pisze on, że kwitły bzy, 
było czysto, na dachach domów widać było ogrody. Na 
Wzgórzu Kościuszki można było podziwiać piękne kwiatowe 
dywany. 

Przybywający wówczas żołnierze zastali piękne 
obiekty koszarowe. Trzeba wiedzieć, że w 1903 roku powstały 
w Jeleniej Górze koszary przy ul. Lwóweckiej. Były także 
koszary przy ul. Sudeckiej zamienione obecnie na osiedle 
mieszkaniowe. Ale najważniejsze dla naszego mówcy były 
koszary  popularnie nazywane "Pod Jeleniami". Wreszcie 
dowiedzieliśmy się skąd pochodzą te jelenie. Otóż są one z 
Maciejowej, gdzie były ozdobą dworku z 1920 roku. Tzw. 
sponsor tytularny koszar, Hermann Göring, widząc tak piękne 
jelenie polecił zdjąć je i umieścić w koszarach. Dworku dzisiaj 
już nie ma ale jelenie zostały. 

Już w 1948 roku w Jeleniej Górze powołano Oficerską 
Szkołę Piechoty nr 2. Później była Oficerska Szkoła Prawna i 
Oficerska Szkoła Topograficzna. W latach 1955-1969 Oficerska 
Szkoła Radiotechniczna. Była ona przeniesiona z Beniaminowa 
pod Warszawą. Pierwsza jednostka radiolokacyjna powstała 
we Lwówku. Jej dowódcą został ppłk Wacław Kazimierski. 
Ciekawostką jest fakt szkolenia tu w latach sześćdziesiątych 
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XX wieku kadetów z Indonezji. Przypisano ich do rodzin 
jeleniogórskich. 

W Popielówku powstał obiekt szkoleniowy dla szkoły. 
Szkolono wówczas oficerów, chorążych, podoficerów i 
żołnierzy służby zasadniczej. Rocznie było to prawie pięć 
tysięcy żołnierzy. Przez 50 lat istnienia szkoły przewinęło się 
przez jej mury około osiemdziesiąt tysięcy ludzi.  Od 1991 
roku współpracowano z Politechniką Wrocławska co 
pozwoliło na uzyskanie przez uczniów dodatkowego tytułu 
inżyniera.  Niestety w roku 2004 całkowicie zakończono jej 
działalność. Co do obiektów po wojsku to generał myślał by 
dalej był to kompleks  szkoleniowy uczelni wyższych. Niestety 
nic z tego nie wyszło. Skończyło się tylko na przejęciu mienia. 
Połowę kompleksu przejęło Kolegium Karkonoskie. Było to 
możliwe m. in. w skutek pierwszej w dziejach zamiany  
obiektów, na którą wyraziła zgodę Agencja Mienia 
Wojskowego. 

Wojsko zawsze angażowało się w życie kulturalne 
miasta. Żołnierze uczestniczyli w wielu kierunkach życia 
społeczeństwa. Pomagano w wybudowaniu Domu 
Kombatanta. Dlatego gen. Peikert uważa, że wojsko w Jeleniej 
Górze to spory kawał historii. Pozytywnej historii. 

Teraz na scenie pojawił się zespół ludowy 
„Jeleniogórzanie”. Prawie trzydzieści lat temu zespół założył i 
prowadzi do dnia dzisiejszego Marcin Zdybał. Występują oni 
w strojach ludowych a w swoim repertuarze mają nie tylko 
piosenki ludowe ale także te prezentujące naszą okolicę. 
Śpiewają o Jeleniej Górze, Karkonoszach i Śnieżce królującej 
nad naszym miastem. Zespół zdobył I miejsce w plebiscycie 
Polskiego Radia Wrocław „Ludowa lista przebojów”. Niestety 
częściej występuje w terenie niż w Jeleniej Górze. Nawet ja 
gdy próbowałem się skontaktować z panem Marcinem 
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musiałem próbować kilka razy. Na szczęście zaproszono mnie 
na próbę i mogłem przekonać się jak ładnie śpiewają. 

  

 
Zespół ludowy "Jeleniogórzanie". Foto: Krzysztof Tęcza 

Ostatnio połączyli swoje siły z dziecięcym zespołem przy 
Szkole Podstawowej nr 2 w Jeleniej Gorze i występują razem. 
Ze względu na wielkość sceny w Książnicy Karkonoskiej zespół 
wystąpił w okrojonym składzie, gdyż nie było by możliwości 
zmieścić tutaj ponad trzydzieści osób. 
  

 
Krzysztof Korzeń. Foto: Krzysztof Tęcza 
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Krzysztof Korzeń Dyrektor Biura Fundacji Doliny 
Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej zatytułował swoje 
wystąpienie „Zniszczenia, problemy i sukcesy w przywracaniu 
do stanu użyteczności pałaców i parków w Kotlinie 
Jeleniogórskiej po 1945 roku”. Przede wszystkim zwrócił on 
uwagę na fakt, że po 1945 roku wszystkie obiekty były w 
stanie nienaruszonym. Mało tego, większość z nich posiadała 
kompletne wyposażenie. Niestety późniejsze zniszczenie nie 
było wynikiem działań wojennych. Jest to dla nas dzisiaj 
niezrozumiałe i niepojęte. 

Obecnie, gdy powstała fundacja, aż 11 obiektów 
uznano za pomniki zabytków. Jest to niezwykle ważne, 
zwłaszcza, że są to zabytki pochodzenia niemieckiego. 
Zaowocowało tu nowe spojrzenie na te obiekty. Obecnie 
mówi się o nich jako o zabytkach Dolnego Śląska. Obiekty te 
budowano w różnych stylach. Nie są zatem monotonne dla 
zwiedzającego. Oczywiście dawniej były one bardziej zdobne. 
Nie wszystkie bowiem detale udało się w pełni 
odrestaurować. Wiadomo gdy były one  przejmowane  
znajdowały się w różnym stanie. Gorszym lub … jeszcze 
gorszym. Te, w których umieszczano po wojnie instytucje 
publiczne zachowały się w o wiele lepszym stanie niż te, które 
były przekazywane Państwowym Gospodarstwom Rolnym. 
Myśl dziewiętnastowieczna aby stworzyć w Kotlinie 
Jeleniogórskiej krajobraz idealny była przedstawiana zarówno 
w literaturze, sztuce jak i architekturze ogrodowej. Pierwotnie 
wszystkie te parki jako założenia romantyczne tworzyły 
jedność.  Sąsiad od sąsiada był blisko. Było to prawie 3500 
hektarów mających znamiona całościowego założenia 
krajobrazowego. 

Jeśli chodzi o poszczególne obiekty nie każdy z nich 
ma takie samo szczęście co do nowego właściciela czy 
zarządzających nim osób. Niektórym udaje się w krótkim, 
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nawet bardzo krótkim czasie, doprowadzić, wydawało by się 
totalną ruinę, do cacuszka. A niektórym nie. W dużej mierze 
uzależnione jest to od posiadanych funduszy czy dostępu do 
środków zewnętrznych. Może nie wszyscy zdają sobie sprawę 
jak wielkie są to nieraz nakłady. Nieraz zakup ruiny za 
niewielką sumę nie przekłada się na jej uratowanie. Dalsze 
bowiem koszty prac naprawczych często przerastają 
możliwości ich nabywcy. A nie każdy z nowych właścicieli ma 
możliwość pozyskania środków obcych i nie każdy jest w 
stanie wytrzymać presji jaka wiąże się z pojawiającymi się 
wciąż nowymi wydatkami. 

Ponieważ na terenie kotliny występuje niezwykłe 
nagromadzenie obiektów rezydencjonalnych, powoduje to ich 
zauważanie przez potencjalnych zwiedzających ale także 
często rozdrobnienie ruchu turystycznego, który nie zawsze 
dotrze do wszystkich. Przede wszystkim odwiedzane są te 
największe i najładniejsze obiekty a te mniejsze , choć 
urokliwe często są pomijane na trasach turystycznych. Nie 
pomaga to ich właścicielom w możliwościach ich utrzymania 
na odpowiednim poziomie.  Oprócz pałaców mamy tutaj 
także wiele zabytków techniki. Można powiedzieć, że 
jesteśmy najbogatsi  w kraju jeśli chodzi o ilość posiadanych 
zabytków. Tak ich wielkie nagromadzenie na niewielkim 
terenie powoduje powstawanie obok nowych obiektów 
hotelowych czy gastronomicznych.  Same pałace zrzeszone w 
Fundacji dają obecnie około 400 miejsc pracy. W naszych 
obiektach organizuje się wiele imprez kulturalnych. Odbywa 
się wiele wydarzeń muzycznych. Aby nieco przybliżyć o jakie 
obiekty chodzi podam tu kilka przykładów. Są to pałace w 
Bukowcu, Wojanowie, Łomnicy, Staniszowie, Karpnikach, 
Miłkowie, Pakoszowie, Ciechanowicach, Pałac Paulinum w 
Jeleniej Górze, Dwór Czarne. 
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Nie jest sprawą prostą reklamowanie się każdego 
obiektu na własną rękę. Dlatego właśnie Fundacja prowadzi 
wspólną politykę reklamową. Wymyślono wspólny wzór tablic 
informacyjnych, które ustawia się przy drogach. I jak czas 
pokazuje było to właściwe posunięcie. Turyści przyjeżdżający 
tu nie tylko z Polski rozróżniają nasze tablice i wiedzą o co 
chodzi. Również wspólna polityka wydawnicza przyczynia się 
do coraz większej popularności naszych obiektów wśród 
turystów. 

 

 
Kazimierz Piotrowski. Foto: Krzysztof Tęcza 

Kazimierz Piotrowski zatytułował swoje wystąpienie 
„Jelenia Góra ma rynek czy plac Ratuszowy?” Początkowo tak 
zadane pytanie wydawało się co najmniej  dziwne. Jednak w 
miarę słuchanie tego co nam przekazywał, jego pytanie 
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stawało się coraz bardziej zasadne. Według niego rynek  jest 
to przestrzeń wymiany handlowej. Przecież na środku stoi 
ratusz będący siedzibą władz miejskich. Ale tuż obok były 
miejsca handlowe dla sukienników, kuśnierzy, 
białoskórników, do handlu zbożem  czy ławy chlebowe. 
Niestety pierwszy ratusz jeleniogórski zawalił się. Obecny jest 
drugim tego typu obiektem. Wokół placu budowano nowe 
kamienice. Prawie wszystkie były, jak byśmy to dzisiaj 
określili, obiektami mieszkalno usługowymi. Dlatego 
przebudowywano je w różnych okresach czasu tak by 
dostosować je do wymogów funkcji usługowej jaka była 
właśnie potrzebna. Nieraz powodowało to spore zmiany w 
wyglądzie tych obiektów, choćby poprzez powiększanie okien. 
Ostatnia wojna nie przyczyniła się do wielkich zniszczeń 
starówki. Jednak późniejsze ich użytkowanie nie mające nic 
wspólnego z prawidłowym utrzymaniem danego obiektu 
niestety przyniosło wiele niedobrych zmian. Nieczyszczone 
kominy, nienaprawiane dachówki były powodem coraz 
częstszych katastrof budowlanych. Pojawiły się wówczas 
dziwne pomysły, w których planowano  wyburzanie  całych 
kwartałów budynków. Uznawano wtedy, że można usunąć 
nawet połowę zabudowy bez szkody dla substancji miejskiej. 
Dotyczyło to także placu Ratuszowego. Niektóre budynki 
rozebrano z zamiarem wykorzystania detali 
architektonicznych przy ich odbudowie. Niestety nie zawsze 
do tego dochodziło. Czasami w odbudowywanych obiektach 
w parterze umieszczano lokale sklepowe. Wiązało się to z 
całkowitą zmianą wyglądu danej kamienicy. Obecnie ludzie 
mieszkający w tym rejonie szukają ciszy i spokoju, zatem nie 
zawsze organizowane tu imprezy masowe spotykają się z ich 
aprobatą. W pewnym momencie wymieniono kostkę 
pokrywającą plac na szlifowane płyty granitowe. Przyczyniło 
się to do wielu urazów wśród przechodniów. Zwłaszcza zimą. 
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Dlatego ponownie zmieniono nawierzchnię. Od 1999 roku 
zezwolono na organizowanie tutaj ogródków piwnych co 
niewątpliwie przyczyniło się do zwiększenia napływu 
spacerowiczów. 

W Jeleniej Górze w studium o zabytkach znajduje się 
ponad 3 tysiące obiektów ale tylko 200 z nich wpisano do 
rejestru jako zabytki. Część z budynków przy placu 
Ratuszowym doczekała się rekonstrukcji. Niestety kryteria 
wpisywania obiektów do rejestru są niezrozumiałe. Bo np. 
kamienice 1-2-3, mimo iż zostały całkowicie przebudowane i 
pozbawione wszelkich ozdób, wpisano do rejestru, natomiast 
sąsiednie, które mają stare elementy kamieniarskie nie ujęto 
w wykazie obiektów zabytkowych. Niektóre z kamienic 
całkowicie wyburzonych i wybudowanych od nowa są w 
rejestrze a sąsiednie stare już nie. 

Analizując to co zostało powiedziane należy ponownie 
zadać pytanie czy Jelenia Góra ma rynek czy plac Ratuszowy. 

 

 
Ivo Łaborewicz. Foto: Krzysztof Tęcza 

Ivo Łaborewicz podjął się ukazania „Przemian ulicy 
Bankowej od XIX wieku do współczesności”. Od kościółka św. 
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Anny aż do Podwala był to obszar otaczający mury i fosy. W 
XVIII wieku była tu sucha fosa. W XIX wieku wyburzono mury. 
Powstała Promenade coś na wzór plantów. Początkowo 
budynki stały tu tyłem do tej ulicy. Zaczęto zatem budować 
nowe obiekty. Dzięki temu powstała bardzo reprezentacyjna 
część miasta. Na początku znajdował się hotel (Kaiserhof) 
przekształcony w przychodnię zdrowia.  Po przeciwnej stronie 
ulicy powstał kolejny hotel, później bank, sklep telewizyjny i 
BWA. Dalej mamy budynek, w którym znajdował się 
Narodowy Bank Polski, a obecnie użytkowany jest jako 
budynek sądu. Przy Placu Niepodległości w starej willi ma 
swoją siedzibę kolejny bank. Dzisiaj jest to WBK Bank 
Zachodni, a dawniej był to Dresdener Bank. Naprzeciwko 
swoją siedzibę miał Eichborn Bank. Obok w budynku dawnej 
Sali Koncertowej dzisiaj mieści się Jeleniogórskie Centrum 
Kultury. A jest to miejsce, w którym miał miejsce pierwszy 
pokaz filmowy. Było to 115 lat temu. Sam Plac Niepodległości 
pierwotnie nazywał się Adolf Hitler Plac. Później był to Plac 
Bieruta. Był tu przystanek tramwajowy. Znane jest 
wydarzenie kiedy to rozochocony motorniczy zarzucił linę na 
pomnik Iwana i ruszył próbując go przewrócić. Niestety źle się 
do tego zabrał i to tramwaj wypadł z szyn a nie pomnik. 
Następnie pomnik ten przeniesiono, już oficjalnie, na stary 
cmentarz i ustawiono przy kwaterze z mogiłami żołnierzy 
radzieckich. 

Idąc dalej widzimy budynek z kolejnym bankiem. 
Dawniej był tu dworzec autobusowy. A obok znajdowała się 
mała stacja benzynowa zaprojektowana jeszcze w latach 20. 
XX wieku. Naprzeciwko znajduje się teren zwany Florą. 
Dawniej było tu ogrodnictwo. Przy Placu Wyszyńskiego w 
narożnym budynku była kiedyś łaźnia miejska. 

Jak więc widać dawna Promenade była kiedyś 
zupełnie inną ulicą jeśli chodzi o jej funkcjonalność. Przede 
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wszystkim była ona ulicą reprezentacyjną czego raczej nie 
można powiedzieć o dzisiejszej ulicy Bankowej. 

 

 
Krzysztof Tęcza. Foto: Anna Tęcza 

Seminarium zakończył występ Krzysztofa Tęczy czyli 
piszącego te słowa. Zaprezentowałem wówczas pewien 
szalony pomysł jaki wpadł mi do głowy. Otóż postanowiłem 
sfotografować miejsca utrwalone na starych pocztówkach. 
Spyta ktoś a cóż w tym takiego szalonego. No właśnie. W 
pierwszym momencie też tak nie myślałem. Poszedłem do 
Książnicy Karkonoskiej gdzie Joanna Broniarczyk udostępniła 
mi bazę starych pocztówek. Wybrałem z nich około 
dwudziestu sztuk i poszedłem w teren szukać miejsc, z 
których były one robione. W większości przypadków nie było 
problemów. Jednak w kilku sprawa się skomplikowała. 
Chciałem być w miarę możliwości dokładny gdyż wtedy widać 
by było różnice jakie powstały w wyglądzie danego obiektu. 
Niestety okazało się, że czasami zdjęcie było robione z 
drzewa, po którym nie ma już śladu. Natomiast w jego 
miejscu stoi budynek uniemożliwiający wykonanie nowej 
fotografii. Trzeba było wtedy myśleć jak rozwiązać powstały 
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problem. Próbowałem wówczas dzwonić do mieszkań i prosić 
lokatorów, tłumacząc im o co chodzi, o zgodę na wykonanie 
zdjęcia z okna ich mieszkania. Na szczęście byli oni bardzo 
wyrozumiali i nie robili mi kłopotu. Ale były też inne 
problemy. 

Gdy chciałem zrobić zdjęcie na podstawie pocztówki 
przedstawiającej ulicę Wojska Polskiego w rejonie 
skrzyżowania z ul. Klonowica i Nowowiejską, okazało się, że 
stare ujecie było zrobione z dachu sąsiedniego budynku. 
Niestety klapa na dach jest zamknięta. Poza tym aby dostać 
się do  niej trzeba by mieć co najmniej czterometrową 
drabinę. Wyglądając przez okno zauważyłem jakąś panią na 
podwórku. Wyjaśniłem jej o co chodzi i po pewnym czasie 
postanowiła ona mi pomóc. Pożyczyła drabinę i umożliwiła 
dostanie się na dach. Jednak jej drabina nie miała nawet 
dwóch metrów. Dlatego gdy stanąłem na samym szczycie 
ledwie sięgałem rękami do klapy. Zaryzykowałem, odbiłem się 
i zacząłem wciągać na dach. Udało mi się to. Nie powiem 
jednak, żebym nie miał z tym problemów. Raz, że było 
wysoko. Dwa, że na szyi wisiał mi aparat i notes. Trzy, że ze 
względu na panujący upał smoła na dachu była rozgrzana i 
ubrudziłem się niesamowicie. Nie muszę tutaj dodawać, że 
praktycznie zabrudzone ubranie smołą nadaje się tylko do 
wyrzucenia. Najgorsze jednak było wtedy gdy chciałem zejść 
na dół. Nie zważając już na smołę, gdy wisiałem zaczepiony 
rękoma na włazie, nerwowo szukałem nogami końca drabiny. 
Gdy wreszcie ją wyczułem ta niebezpiecznie się rozkołysała. 
Musiałem ją „uspokoić”. Trzeba było wszystko pozamykać by 
pozostawić to miejsce w takim stanie w jakim je zastałem. W 
końcu udało mi się i wylądowałem na schodach. 
Najważniejsze, że z dachu zrobiłem dokładnie takie samo 
ujęcie jak na pocztówce. Wyglądałem jednak nieciekawie. Na 
szczęście pani, która pożyczyła mi drabinę zaprosiła mnie do 
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domu i pozwoliła skorzystać z łazienki bym doprowadził się do 
porządku. Pewnie niemałe zdziwienie wywołałem w budynku 
obok gdy poszedłem pokazać jak dawniej wyglądał ten obiekt. 
Następnym miejscem, w którym miałem problemy był 
dworzec kolejowy w Jeleniej Górze. Otóż pocztówka 
przedstawiająca dworzec i jego otoczenie wykonana została z 
miejsca, które trudno było zlokalizować. Najpierw 
spróbowałem z budynku przy torach kolejowych. Właściciel 
studia reklam zaprowadził mnie na balkon. Gdy otworzył 
drzwi okazało się, iż za nimi znajduje się tylko poręcz. Po 
reszcie balkonu nie było już śladu. Zrobiłem ujęcie, jednak to 
nie było to. Poszedłem na drugą stronę ulicy. Niestety okazało 
się, że nie ma możliwości wejścia na dach, gdyż ten grozi 
zawaleniem. Jednak pani mieszkająca na poddaszu okazała się 
na tyle uprzejmą osobą, że zdjęcia wykonałem z okna jej 
mieszkania. Mało tego opowiedziała mi kilka ciekawostek i co 
najważniejsze, okazało się, że skorzystała z mojego 
zaproszenia i przybyła na nasze spotkanie. 

Nie będę tutaj przedstawiał wszystkich obiektów jakie 
wtedy sfotografowałem gdyż będą one dokładnie opisane w 
innym opracowaniu. 

Na koniec pragnę podziękować wszystkim, którzy 
zgodzili się wystąpić i przekazać swoją wiedzę. Jednocześnie 
składam podziękowania dla pracowników Książnicy 
Karkonoskiej za pomoc techniczną i przy obsłudze przybyłych 
gości. Podziękowania należą się także mojej małżonce, Ani 
która zajęła się szykowaniem poczęstunku sfinansowanego z 
dotacji uzyskanej od Starostwa Powiatowego i Prezydenta 
Miasta Jelenia Góra. 
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Aleksandra Staszak 

Wielokulturowe Podlasie pełne 
zapachów, smaków i historii... 

II Zlot Turystów Przyrodników Supraśl 7-10.06.2012 

Supraśl przez cztery czerwcowe dni gościł 
przyrodników z całej Polski. Na zlot dotarli turyści ze 
Szczecina, Lwówka Śląskiego, Wrocławia, Poznania, Środy 
Wlkp., Zielonej Góry, Koszalina, Gdańska, Elbląga, 
Wejherowa, Rumi, Warszawy, Skierniewic, Ostrowa Wlkp., 
Katowic, Włodawy, Lublina, Pabianic, Lubonia. Zlot był okazją 
do wymiany doświadczeń, a także nawiązywania współpracy 
szczególnie w kontekście turystyki osób niepełnosprawnych. 

W Zlocie uczestniczyli czynni przedstawiciele władz i 
komisji ZG PTTK na czele z prezesem ZG PTTK Lechem 
Drożdżyńskim. Obecni byli także: członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej Dariusz Kużelewski, członkowie Komisji Ochrony 
Przyrody, przewodnicząca Rady ds. Turystyki Osób 
Niepełnosprawnych Maria Maranda oraz członkowie Rady: 
Eugeniusz Jacek, Helena Bęben-Jaworska; przewodniczący 
Komisji Akademickiej Paweł Kamiński, przewodniczący Komisji 
Krajoznawczej Józef Partyka oraz członek komisji Maciej 
Maśliński, sekretarz Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej 
Aleksandra Staszak. 

 

Zlotowe wycieczki stały się kanwą do wielowątkowych 
dyskusji. Swoje miejsce pośród nich znalazły sprawy 
młodzieży. Dyskutowano m.in. nad otwieraniem nowych 
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możliwości uczestnictwa w imprezach dla osób z niepełno 
sprawnościami. Swymi ciekawymi praktykami dyskusje 
wspierali m.in. koledzy z Pabianic Jolanta Łacwik-Becht i 
Włodzimierz Becht oraz Maciej Maśliński z Ostrowa Wlkp. W 
rozmowach poruszano kwestie związane z działalnością SKKT, 
ich przyszłością oraz modernizacją regulaminu 
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-
Krajoznawczego. Wnioski wynikające z przeprowadzonych 
rozmów staną się kanwą dla prac Rady Programowej ds. 
Młodzieży Szkolnej. 

Uczestnicy oczarowani tradycyjną kuchnią, zapachami 
i krajobrazem Puszczy Knyszyńskiej z ciekawością korzystali z 
przygotowanych przez organizatorów atrakcji. Zlot był 
przyrodniczym świętem, podczas którego terenowe wycieczki 
przeplatano prezentacjami multimedialnymi związanymi z 
odwiedzanymi obszarami. Turyści już pierwszego dnia pod 
okiem dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej 
Joanny Kurzawy wędrowali ścieżkami przyrodniczymi „Dolina 
Jałówki”, „Dębowik” aby zapoznać się z przyrodą okolic 
Supraśla. Drugi dzień zlotu umożliwił przyrodnikom 
zapoznanie się ze szlakiem Tatarskim, a dokładniej 
Kruszynianami gdzie odwiedzono meczet i mizar. Tym razem 
spacer prowadził Szlakiem Ekumenicznym wokół Zalewu 
Ozierany. Wieczorem w Poczopku zapoznano się z Silvarium 
za sprawą nadleśniczego Krynek Waldemara P. Sieradzkiego. 
Obok pamiątkowych fotografii odwiedzono park megalitów, a 
także obserwowano powrót na wolność nura. 

Trzeciego dnia, po seminarium dotyczącym wpływu 
przyrody na poszerzanie horyzontów młodzieży z niepełno 
sprawnościami, grupa odwiedziła Kopną Górę, a dokładniej: 
Arboretum im. Powstańców 1863 r., Muzeum Historii Puszczy 
Knyszyńskiej po którym oprowadził przedstawiciel 
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nadleśnictwa Supraśl Krzysztof Łaziuk. Niedzielne 
przedpołudnie minęło na poznawaniu tajemnic Supraśla, duże 
wrażenie zrobiło na turystach Muzeum Ikon i prawosławny 
monaster męski Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy 
Maryi i św. Apostoła Jana Teologa. Nad całością piecze 
sprawowali nie tylko członkowie Oddziału Regionalnego PTTK 
z Białegostoku, ale szczególnie komandor zlotu Andrzej 
Grygoruk. 

Wielokulturowe Podlasie pełne zapachów, smaków i 
historii z pewnością stanie się celem kolejnych przyrodniczych 
wycieczek, na które zlotowicze zabiorą nie tylko członków 
rodzin ale i młodzież, z którą na co dzień pracują. 

Tekst pochodzi ze strony www.mlodziez.pttk.pl 

 
 
Krzysztof Tęcza 

 
Międzynarodowa Konferencja 
Krajoznawcza 
KRESY 2012 
  

W dniach 25 czerwca - 1 lipca 2012 roku odbyła się 
Międzynarodowa Konferencja Krajoznawcza pod nazwą Kresy 
- Europejska Przestrzeń Przenikania Kultur, Szlakiem 
Wincentego Pola. Spotkanie to miało na celu prześledzenie 
procesu przenikania się kultur, w tym wypadku przede 
wszystkim polskiej i ukraińskiej oraz sprawdzenie stanu do 
jakiego to przenikanie doprowadziło w dniu dzisiejszym. 
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Wiadomo, że historia tych ziem jest bardzo złożona. Na 
przestrzeni wieków zmieniały się tu formy państwowości, 
zmieniały się stosunki narodowościowe, w końcu zmieniały 
się relacje wyznaniowe. Przede wszystkim duże zmiany miały 
miejsce po II wojnie światowej. Mieszały się tu różne kultury i 
wyznania. Mieszały się dawne rody. Ich przedstawiciele 
zmieniali wyznanie czy stan swojego posiadania. W pewnych 
okresach bardziej utożsamiali się z jedną narodowością, w 
innych z inną. Poprzez związki małżeńskie ich rody 
ewoluowały tak bardzo, że gdy docieramy do ich korzeni 
nieraz jesteśmy szczerze zaskoczeni dowiadując się gdzie 
miały one swoje początki. Obecnie ponad pół wieku po II 
wojnie światowej, w dobie totalnej liberalizacji życia, 
mieszkający tu ludzie dostrzegają, iż aby poprawiać poziom 
swojego życia muszą współpracować ze sobą. Muszą wspólnie 
realizować pewne pomysły. A ponieważ jest tutaj wciąż wiele 
zabytków związanych z historią wywodzących się  stąd rodów, 
muszą walczyć o ich ratowanie i przywracanie do dobrego 
stanu, tak by przybywający tu turyści namawiali innych do 
odwiedzenia Ukrainy. Turystyka w końcu jest potężną 
dziedziną gospodarki i dobrze realizowana przynosi wymierne 
korzyści finansowe. 

 
Celem naszego wyjazdu było także poznanie znanych 

rodów z tych terenów. Zobaczenie jak sobie radzą nasi 
rodacy, którzy tutaj pozostali. A także jak są oni postrzegani 
przez dzisiejsze władze. 
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Uczestnicy rekonesansu przed budynkiem Wyższej Szkoły Społeczno – 
Przyrodniczej im. Wincentego pola w Lublinie. Foto: Krzysztof Tęcza 

Aby zrozumieć to z czym mieliśmy się spotkać 
przygotowano w Lublinie sesję w ścisłej współpracy z Wyższą 
Szkolą Społeczno-Przyrodniczą im. Wincentego Pola. Dodam 
tylko, że główni organizatorzy konferencji to Polskie 
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. 
Mieczysława Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim, Komisja 
Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK, Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej oraz wspomniana wcześniej 
uczelnia. Całość koordynował Zbigniew Pękala, 
pomysłodawca oraz autor scenariusza konferencji - 
rekonesansu. Trzeba powiedzieć wyraźnie, że to jego 
determinacja i jego zaangażowanie doprowadziło do 
pomyślnej realizacji całego zamierzenia. Oczywiście otrzymał 
on dużą pomoc choćby ze strony przewodniczącego Komisji 
Krajoznawczej ZG PTTK, Józefa Partyki. Wielce zaangażował 
się kol. Wojciech Kowalski z Lublina przede wszystkim w 
przygotowanie programu lubelskiego. Byli także inni, ale 
wymienianie zarówno ich jak i pozostałych instytucji 
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biorących udział w organizacji całego przedsięwzięcia nie 
zajęło połowy tekstu nie wymienię ich tutaj składając im 
jednak podziękowania za włożoną pracę.  

 
Poniedziałek, 25 czerwca. 
W poniedziałek 25 czerwca zorganizowano w sali 

Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie – sesję 
lubelską. Na początku przedstawiono nam definicję Kresów 
jako wielokulturowy obszar w przestrzeni cywilizowanej 
Europy. To na tym terenie stykały się kultury wschodnie i 
zachodnie oraz ludów napływających z północy i południa. To 
tu toczyły się wojny, podczas których niszczono nie tylko 
dobra materialne, ale także poukładane stosunki 
międzysąsiedzkie przedstawicieli różnych narodowości. 
Ukazało się już wiele publikacji, zarówno popularnych jak i 
naukowych, o tych terenach, z których czerpiemy całą wiedzę 
historyczną. Jednak aby móc przedstawiać istniejące tam 
obiekty rzetelnie jak i bez zniekształceń musimy sami je 
zobaczyć. Zatem nasz wyjazd miał duże znaczenie nie tylko dla 
nas samych, co dla wszystkich interesujących się tą tematyką 
osób. Aby jednak nie tracić czasu na szukanie w naszej 
pamięci szczegółów postanowiono przybliżyć nam to z czym 
mieliśmy się zetknąć. Przygotowano kilka interesujących 
wykładów, które wygłoszono po wstępie zaprezentowanym 
przez przedstawicieli WSS-P w Lublinie: prof. dr hab. Witolda 
Kłaczewskiego, dr Zygmunta Wilczka oraz organizatorów dr 
Józefa Partykę i mgr Zbigniewa Pękalę.  

Zaplanowane wykłady rozpoczął prof. Witold 
Kłaczewski od przedstawienia „Historycznych związków 
Lublina z Kresami”. Stwierdził, iż Lublin zawsze był związany z 
pograniczem wschodnim. To tutaj, na Wzgórzu Czwartek, 
powstała pierwsza osada handlowa i tam powstał pierwszy 
kościół św. Mikołaja (patrona kupców ruskich). Odbywały się 
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tam i odbywają po dziś dzień targi czwartkowe. Wszystko to 
miało miejsce przy Trakcie Ruskim. Na krótko Lublin wszedł w 
skład księstwa Włodzimiersko - Halickiego. Kazimierz Wielki 
otoczył Lublin, tak jak wiele innych miast, murami obronnymi. 
Nawiązano kontakty z miastami litewskimi, szczególnie 
Wilnem. W 1383 roku Władysław Jagiełło wydał dokument 
regulujący zasady handlu. Było to 3 lata przed Unią polsko-
litewską. W  Lublinie ustalono powołanie Władysława Jagiełły 
na tron Rzeczpospolitej i jego ożenek z Jadwigą. Tutaj 
odbywały się zjazdy polsko-litewskie. Śmiało można 
powiedzieć, że Lublin stał się po Krakowie i Wilnie trzecią 
stolicą. Król Jagiełło zlecił rozbudowę kaplicy zamkowej, w 
której mistrz Andrzej wykonał malowidła o tematyce 
bizantyjsko-ruskiej. W XV i XVI wieku Lublin jako miasto 
spełniało rolę wrót do obszarów ekonomicznych 
obejmujących obszar od Wilna po Wrocław. Kazimierz 
Jagiellończyk w 1448 roku nadał miastu przywileje dotyczące 
jarmarków (4 rocznie). Dzięki wymianie handlowej między 
wschodem a zachodem przybywali tu i osiedlali się kupcy 
różnych narodowości. Byli to przede wszystkim Niemcy, Włosi 
ale także spora liczba Szkotów.  

W Lublinie odbywały się ważne zjazdy polityczne i 
sejmy. Najbardziej znane wydarzenie polityczne to Unia 
Lubelska. Dlatego też przybywali tu możni tamtych czasów, 
zarówno z Litwy, Rusi jak i Rzeczpospolitej. Po przeniesieniu 
stolicy z Krakowa do Warszawy Lublin zaczął tracić funkcje 
handlowe jak i centralne na jej rzecz. Ważną instytucją jaka 
miała tu swoją siedzibę był Trybunał Koronny czyli sąd dla 
szlachty, obejmujący tereny Małopolski, Rusi i Ukrainy. Miało 
to duży wpływ na rozwój miasta. Przybywająca tu szlachta 
zabierała ze sobą całe orszaki i zostawała po kilka miesięcy. 
Nieraz budowała sobie dworki czy pałace. Doszło do tego, że 
w Lublinie naliczono około stu pałaców. Przebywając tu 
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dokonywali oni wiele fundacji sakralnych. Budowali rodowe 
kaplice grobowe. Tak samo wojska idące na wyprawy 
przechodziły tędy czyniąc zaopatrzenie. Wszystko to 
przyczyniało się do rozwoju miasta i bogacenia się jego 
mieszkańców.  

Dzisiaj pozostało tylko stwierdzenie, że jest to 
skrzyżowanie kultur wschodu i zachodu. Chociaż jak popatrzy 
się na istniejące tu zakłady czy uczelnie wcale nie dostrzega 
się zaniku ważności Lublina na mapie Polski. 

Dr Zygmunt Wilczek postanowił przybliżyć nam rody 
wywodzące się z Kresów i  rody z Rzeczpospolitej osadzające 
się na Kresach. Przypomniał, że przedstawiciele tych rodów 
byli bardzo bogaci, a co za tym idzie, stać ich było na 
wznoszenie różnych budowli. Nawet takich, które nie były dla 
nich mniej użyteczne. Dzięki temu mamy wiele zachowanych 
obiektów spełniających funkcje sakralne czy administracyjne. 
Są także obiekty szkolne i budowle mniej czy bardziej 
przydatne dla mieszkańców. Oczywiście najbardziej okazałe są 
różne zamki i pałace, założenia miast. Trzeba jednak wiedzieć, 
że to właśnie przedstawiciele tamtych rodów pełnili 
najbardziej prestiżowe stanowiska w państwie. Rody te 
stawały się wielkimi właścicielami ziemskimi. W późniejszych 
czasach przedstawiciele tych rodów wchodziły w związki 
małżeńskie co jeszcze bardziej podnosiło ich pozycję oraz 
przyczyniało się do posiadania jeszcze większych majątków. 

Na naszej trasie dotrzemy do miejsc związanych z 
rodem Ostrogskich. Dla nas to przede wszystkim Akademia 
Ostrogska, dzisiejszy Uniwersytet Narodowy Ukrainy. To także 
Biblia Ostrogska będąca pierwszym pełnym wydaniem 
wszystkich ksiąg Pisma Świętego przetłumaczonego na język 
cerkiewnosłowiański, którym posługiwali się wyznawcy 
Kościoła Wschodniego. Dodajmy, że wydana została drukiem. 
Pomijając wiele obiektów zabytkowych jakie zachowały się po 
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tym rodzie ważnym jest także historia samego rodu. Życie 
jego poszczególnych przedstawicieli. I nie chodzi tu tylko o te 
ogólnie znane fakty. Rozegrały się tam także tragedie, były 
chwile wzniosłe i smutne. Ale jednak nie dość, że 
przedstawiała dzieje miłości, to także nawet dzisiaj, jest 
dobrym przykładem na to, iż nie zawsze można mieć wszystko 
i nie zawsze należy wykorzystywać sytuację do swoich 
potrzeb. Mowa tutaj o Elżbiecie Ostrogskiej znanej jako 
Halszka. Jej dzieje uwiecznił dla nas na piśmie Józef Ignacy 
Kraszewski. W teatrze tytułową rolę zagrała Helena 
Modrzejewska, a  samą Halszkę zobaczymy na obrazie 
Kazanie Skargi – Jana Matejki.  Nieszczęście Halszki polegało 
na tym, iż zakochała się nie w tym kandydacie na męża, o 
jakim myślała jej matka. Skończyło się to tragicznie, a dla 
niego bardzo tragicznie. Kolejny kandydat także nie leżał 
matce. Nie pozwoliła im na spokojne życie, rozdzielając parę. 
Nie pomogła nawet interwencja króla. Niestety córka nie 
potrafiąc sprzeciwić się matce ostatecznie wylądowała w 
areszcie i po kilkunastu latach popadła w obłęd. Aby jednak 
sprawiedliwości stało się zadość matka po wyjściu za mąż 
została przez swojego wybranka najpierw pozbawiona 
majątku później uwięziona. 

Jeśli chodzi o Czartoryskich są oni potomkami 
Wielkiego Księcia Litewskiego Olgierda. Jego prawnuk Olgierd 
Michał Wasylewicz otrzymał nadanie na m.in. Czartorysk, od 
którego nazwy jego syn Fedor przyjął nazwisko. Od XV wieku 
główną rezydencją polskich książąt Czartoryskich stał się 
Klewań, w którym zachował się zamek. 

Legendarnym założycielem rodu Radziwiłłów był 
Syrpuć. Największą potęgę rodu zbudowali Mikołaj Radziwiłł 
Czarny i Mikołaj Radziwiłł Rudy. Doprowadzono wówczas do 
ślubu ich siostry Barbary z królem Zygmuntem Augustem. 
Innym znanym przedstawicielem tego rodu był Karol 
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Stanisław Radziwiłł znany z powiedzenia "Panie kochanku". 
Był to człowiek znany z jednej strony jako pijanica, z drugiej 
jako niezwykle szczodry, często pomagający innym. Założył on 
Radziwiłłowską Szkołę Majtków w Nieświeżu, opisaną przez 
Karola Olgierda Borchardta w książce „Kolebka nawigatorów". 
Zaś Adam Mickiewicz potraktował Karola Radziwiłła jako 
pierwowzór postaci stolnika Horeszki w Panu Tadeuszu. 

Wiśniowieccy przyjęli swoje nazwisko od zamku 
Wiśniowiec. Jednak ich rodowód wiąże się z rodami 
Rurykowiczów i Gedyminów. W historii zapisało się wielu 
wybitnych przedstawicieli tego rodu. Jednym z nich był Michał 
Korybut  wybrany na króla Rzeczpospolitej.  

Dr Piotr Kondraciuk przybliżył nam wybrane twierdze 
kresowe w Rzeczpospolitej XVI-XVIII wieku. Prezentując 
przeźrocza opowiadał o historii poszczególnych obiektów. 
Przedstawił twierdzę Chocim. W 1480 roku zamek zbudowany 
od nowa, wyposażono w mury z krenelażami. Wybudowano 
potężną wieżę ostatniej obrony i dodano dwa budynki 
pałacowe. 

Czerwonogród był obiektem nieco mniejszej rangi ale 
służył do tego samego celu czyli obrony przed Turkami. Dubno 
to twierdza, którą w późniejszym czasie przebudowano na 
reprezentacyjną rezydencję. Kamieniec Podolski był 
najpotężniejszą twierdzą, jaką wybudowano w tamtych 
czasach. Była tu stała załoga. Od XIV wieku prowadzono 
rozbudowę a w XVI wieku powstały tu główne elementy 
fortyfikacyjne. Obiekt ten zachował się do dnia dzisiejszego w 
dosyć dobrym stanie. Twierdza Krzemieniec znana jest z 
przekazu, iż książę Witold więził tu Świrdygiełłę. Zamek został 
zniszczony przez Krzywonosa za powstania Chmielnickiego i 
już nie podniósł się z ruin. Zamek w Łucku z XIII\XIV wieku po 
odbudowie to obecnie jeden z najlepiej prezentujących się 
tego typu obiektów na Wołyniu. 
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W czasie kiedy Kamieniec i Chocim były w rękach 
wroga, hetman wielki koronny Stanisław Jan Jabłonowski 
wybudował fortyfikacje, które pełniły funkcje obronne tylko 
przez siedem lat. Były to Okopy św. Trójcy. Jako obiekt 
zastępczy nie miał on prawa przetrwać do naszych czasów. 

Kolejny Zamek w Ołyce miał na stanie, aż 202 armaty. 
Natomiast zamek w Zbarażu został przebudowany na 
nowoczesną twierdzę bastionową, która miała być fortyfikacją 
nie do zdobycia.  Niestety okazało się, iż jedna studnia nie 
dawała wystarczająco dużo wody by zaspokoić potrzeby ludzi, 
którzy się w niej schronili. 

Dr Zygmunt Wilczek, który ponownie zabrał głos 
poruszył temat wyznań na terenach Rzeczpospolitej. 
Najważniejsze było, zarówno wtedy, jak i dzisiaj, nie dopuścić 
do wojny na tle religijnym. Polska przyjęła chrzest w 966 roku. 
W tamtych czasach przyjęto, że religią wiodącą w danym 
państwie była ta jaką wyznawał władca. Gdy na włączone do 
Korony ziemie prawosławne zaczęli napływać ludzie z ziem 
polskich, ich zachodnie wzorce kultury czy polityki rodziły 
początkowo konflikty. Zaczęły ścierać się ze sobą różne  wiary: 
chrześcijańskie, prawosławne, gregoriańskie, Islam, Judaizm. 
Rzeczpospolita po Unii Lubelskiej stała się najbardziej 
zróżnicowanym krajem w całej Europie. Pojawił się 
protestantyzm czy Bracia Polscy (Arianie). Po Unii Brzeskiej 
podporządkowano część prawosławia pod papieża co  
skutkowało pewnymi przywilejami dla duchownych. Byli także 
Ormianie - najstarszy naród chrześcijański  na świecie (chrzest 
w 301 roku). Na uwagę zasługuje fakt, że kościół prawosławny 
nigdy nie uległ likwidacji. Po II wojnie światowej ziemie te 
leżące w obecnej Ukrainie mają zupełnie inny podział jeśli 
chodzi o sprawy wyznaniowe.  

Dr Krystyna Harasimiuk przedstawiła związki 
Wincentego Pola z Kresami. Okazuje się, iż określenie Kresy 
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wymyślił właśnie Pol. Z tym, że miał on na myśli kresy u kraju, 
tereny nad Dnieprem. Pojęcie to później ewoluowało. Dla nas 
Kresy są to tereny utracone. Wincenty Pol był pierwszym, 
który ukazywał piękno ziemi polskiej w tak trudnych 
warunkach. Wszak Polska była wtedy wymazana z mapy 
Europy. Nie byliśmy wówczas samodzielnym państwem. To on 
opracował kodeks miłości do Ojczyzny. Opisywał tereny 
dawnej Rzeczpospolitej. Ponieważ nie było jeszcze fotografii 
to co piękne można było albo namalować albo opisać 
słowami. Opisy Pola były  niezwykle obrazowe i ciekawe. 
Przedstawiał Podole, opisał Dniestr, masyw Popadii w 
Gorganach i wiele innych miejsc. To Wincentemu Polowi 
zawdzięczamy jak należy patrzeć na przyrodę i jak należy ją 
podziwiać i oglądać. 

Po uzyskaniu takich informacji mogliśmy spokojnie 
wyruszyć w teren by wszystko sprawdzić na miejscu. Zanim 
jednak do tego dojdzie ruszamy na spacer po Lublinie. 
Oprowadza nas Krystyna Basista. Początkowo docieramy na 
Plac Litewski, który w czasie II wojny światowej był Placem 
Hitlera, a tuż po niej Placem Stalina. Pierwotna nazwa 
pochodzi od faktu, iż przybywający na zwoływane sejmy 
Litwini, nie mając gdzie spać rozstawiali tutaj swoje namioty. 
Dzisiaj widzimy tu Pomnik Nieznanego Żołnierza, Pomnik 
Konstytucji 3-go Maja i pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Właśnie ten pomnik spodobał się nam najbardziej. Każdy z 
nas starał się zrobić jak najciekawsze ujęcie i utrwalić na 
fotografii zarówno marszałka jak i jego rumaka z siedzącymi 
na nich gołębiami. Z tyłu za ciekawą fontanną widać dwór 
Firlejów nazywany pałacem Radziwiłłowskim, ponieważ 
mówiono, że gdy do Lublina przybywał Zygmunt August to 
właśnie tutaj mieszkała Barbara. Dla nas ciekawym było, że w 
pałacu obok była dawniej siedziba naszego Towarzystwa 
(PTTK). Obecnie znajduje się tu Polska Akademia Nauk, 
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Lubelskie Towarzystwo Naukowe czy Lubelski Klub 
Rotariański. Bardzo ładnie prezentuje się odnowiony pomnik 
Unii Lubelskiej. Umieszczono na nim płaskorzeźbę 
symbolizującą połączenie Litwy i Korony. Idąc dalej dotarliśmy 
do budynku, gdzie w roku 1918 Józef Piłsudski przemawiał z 
balkonu. To tu powstał pierwszy rząd. Nieco dalej widzimy 
kościół Braci Mniejszych Kapucynów zbudowany, jak głosi 
przekaz, na polecenie Władysława Jagiełły, przez jeńców 
krzyżackich.  

Naprzeciwko Sanktuarium św. Antoniego, w którym 
mogliśmy zobaczyć akurat odsłonięty  w ołtarzu obraz, rośnie 
drzewo o bardzo ciekawych kształtach oznaczone jako pomnik 
przyrody. Pomiędzy zabudowaniami widzimy wysoką wieżę. 
Oprowadzająca nas mówi, że gdy będziemy przechodzili obok 
niej, to gdy kogut nie zapieje na widok mężczyzny, będzie to 
oznaczało, iż ten nie zdradza żony. Wyprzedzając wypadki 
poprosiliśmy byśmy poszli naokoło. Udaliśmy się zatem ulicą 
Miedzianą i koło pałacu Biskupiego. I oto dotarliśmy 
ponownie do wspomnianej wieży. A kogut nie pieje. Ktoś 
opowiada drugą wersję tej przepowiedni mówiącą, że gdy 
przechodzić tędy będzie wierna żona to kogut sfrunie na dół. 
Nie zdradzę co zrobił tym razem kogut. Czy zapiał czy sfrunął. 
Nas czekała kolejna zagwozdka. Mijając Plac Katedralny 
doszliśmy do Kamienia Nieszczęścia. Niestety przewodniczka 
tak się "rozgadała" opisując nam to co widzieliśmy, że 
zapomniała wyjaśnić o co chodzi. Dlatego pozwalam sobie 
uprzejmie donieść, że dotkniecie kamienia nieszczęścia może 
spowodować zejście z tego świata. Wszystko zaczęło się gdy 
kat ściął niewinnego człowieka. Zrobił to tak energicznie, że 
pień, na którym skazaniec trzymał głowę rozpołowił się a 
topór katowski wyszczerbił w użytym, jako podstawa pnia, 
kamieniu. Po jakimś czasie idąca kobieta potknęła się i wylała 
niesioną dla męża zupę. Zaraz zbiegły się okoliczne psy by 
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zlizać co się da. Wkrótce wszystkie padły martwe. Od tego 
czasu kamień spowodował wiele nieszczęść i dlatego co jakiś 
czas był przenoszony w różne miejsca. Obecnie znajduje się 
na rogu ulicy Jezuickiej. 

 

 
Zamek w Lublinie pilnowany przez lwa będącego symbolem Lwowa. Foto: 

Krzysztof Tęcza 

W Ratuszu akurat miała miejsce promocja nowego 
przewodnika ale pozwolono nam zwiedzić miejsce, w którym 
urzędował Trybunał Koronny. Na latarni przed wejściem 
dojrzeliśmy odcisk czarciej łapy, a ponieważ była już 
najwyższa pora udaliśmy się na kolację do lokalu o nazwie 
Czarcia Łapa. Idąc dalej nie mogliśmy sobie odmówić 
zrobienia pamiątkowego zdjęcia pod pomnikiem - symbolem 
Lwowa. Tuż przed zamkiem ustawiono pomnik będący kopią 
lwa sprzed łuku chwały na Cmentarzu Obrońców Lwowa 1918 
roku. Na koniec tak ciekawego spaceru dotarliśmy do 
muzeum Wincentego Pola zlokalizowanym w dworku, który 
swego czasu  pisarz otrzymał w darze od narodu. Mogliśmy 
wreszcie zobaczyć egzemplarz „Pieśni o ziemi naszej”, dzieła 
zilustrowanego przez Juliana Kossaka. Drugie najbardziej 
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znane jego dzieło „Mohort” zawiera użyte po raz pierwszy 
określenie kresy. Pol jak już wspomniałem, był mistrzem jeśli 
chodzi o opisywanie otoczenia i w swoich opisach dawał 
dowód miłości  jaką powinno się wykazywać w stosunku do 
Ojczyzny.  Aby jednak nie zaszufladkować tego wybitnego 
człowieka muszę dodać, że stworzył on pierwszą w Polsce, a 
drugą na świecie katedrę geografii. 

 

 
Zaproszenie do dworku Wincentego pola w Lublinie. Foto: Krzysztof Tęcza 

 
Wtorek, 26 czerwca. 
Wyruszyliśmy, skoro świt, w stronę przejścia 

granicznego w Dorohusku, gdzie przesunęliśmy wskazówki na 
zegarkach o godzinę do przodu, tak by zrównać je z czasem 
miejscowym.  

Podczas przejazdu do pierwszego punktu naszej 
wyprawy Zbigniew Pękala zaprezentował  wydawnictwo 
Mieczysława Orłowicza "Ilustrowany przewodnik po 
Wołyniu", które ukazało się w Łucku w 1929 roku. Orłowicz 
zadedykował je Franciszkowi Księżopolskiemu, Prezesowi 
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Wołyńskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Opieki nad 
Zabytkami Przeszłości. 

Alicja Wrzosek opowiedziała o życiu Mieczysława 
Orłowicza i aby wprowadzić nas w lepszy nastrój przeczytała 
fragment „Pieśni o ziemi naszej” Wincentego Pola. Natomiast 
Józef Partyka przekazał informacje o Polesiu, o jego 
przyrodzie i krajobrazach. Widziane za oknami autobusu 
rozległe łąki i niewielkie laski wyglądają jakoś inaczej niż te do 
których się przyzwyczailiśmy. Gdy tak patrzę na nie, budzi się 
we mnie jakieś dziwne uczucie. Wydaje się, iż na tej ziemi czas 
płynie powoli, spokojnie, że człowiek mógłby tu wędrować i 
godzinami nic innego nie robić tylko patrzeć przed siebie. 
Widok takich równych, acz lekko pofałdowanych terenów 
skłania do lenistwa. Pewnie gdybym tu mieszkał chodziłbym 
tylko na spacery i urządzał pikniki.  

Dosyć jednak tych rozważań. Za szybami widać 
namalowanego na wiadukcie św. Jerzego pokonującego 
smoka. Właśnie wjeżdżamy do Włodzimierza Wołyńskiego. 
Parkujemy przed budynkiem  Miejskiej Rady.  Nad wejściem 
widać herb miasta i datę 988. Po drugiej stronie ulicy góruje 
nad miastem grodzisko. To właśnie obok niego przechodzimy 
by dotrzeć do pomnika księcia Włodymira Wielkiego 
założyciela Włodzimierza Wołyńskiego oraz pomnika 
Jarosława Mądrego. Po zapoznaniu się z historią tego miejsca, 
ale nie tylko, ruszamy wokół grodziska by dotrzeć do 
widocznych złotych kopuł soboru Zaśnięcia Matki Bożej. 
Idziemy ścieżką wzdłuż potoku, za którym rośnie roślina znana 
u nas jako barszcz Sosnowskiego. Jest ona niebezpieczna ze 
względu na wywoływanie bardzo silnych poparzeń. Tutaj 
momentami widać całe łąki opanowane przez tę bylinę. Ten 
przykry widok rekompensujemy sobie dobiegającym zewsząd 
rechotem żab. Ale oto jesteśmy przy świątyni. Czekamy 
chwilę bo w środku trwa modlitwa. Później wchodzimy do 
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wnętrza i jesteśmy zszokowani widocznym tam przepychem. 
Ponieważ w Polsce też mamy cerkwie przywykliśmy, że jest w 
nich bardzo ładnie, ale to co zobaczyliśmy tutaj, ten przepych, 
ozdoby wręcz kapiące zlotem. Tego nie spodziewaliśmy się. A 
to przecież dopiero pierwszy taki obiekt na naszej trasie. 
Zaskoczyło nas jeszcze jedno. Doliczyliśmy się co najmniej 
kilkunastu księży. Bardzo dużo. Ale, jak się okazało miało to 
także swoją dobrą stronę. Część z nich pozwalała nam robić 
zdjęcia, a część kategorycznie zabraniała. My jednak trafiliśmy 
na księdza mówiącego po polsku. Zaraz zasypaliśmy go 
dziesiątkami pytań. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek i 
rozwialiśmy niektóre wątpliwości. 

   

 
Sobór Zaśnięcia Matki Bożej we Włodzimierzu Wołyńskim.  

Foto: Krzysztof Tęcza 

Wracając do autokaru trafiła nam się prawdziwa 
gratka. Na chodniku ujrzeliśmy kota i kurę chodzących wokół 
siebie. Ciekawe było kto na kogo poluje. Niestety z braku 
czasu nie dowiedzieliśmy się tego. 

W autobusie czekała Swietłana, która miała 
poprowadzić nas dalej. Zaraz opowiedziała nam kilka 
ciekawostek. Dowiedzieliśmy się, że książę Włodzimierz 
zbudował oglądaną przez nas cerkiew w jeden dzień. I mimo, 
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że wydaje się to nam tylko bajką, jest to całkiem możliwe. 
Przecież budowany przez niego obiekt był maleńki, a materiał 
jaki użyto do budowy to drewno. Dzisiaj też drewniane domy 
składa się nieraz w jeden dzień. Kolejne ciekawe miejsce jakie 
nam pokazała Swietłana znajduje się koło Bramy Kijowskiej. 
Mieszkał tam smok zjadający, jak to w przekazach bywa, 
dziewice. Gdy pozostała mu już do zjedzenia córka księcia, w 
jej obronie stanął rycerz. Walka była tak zażarta, że broniący 
się smok machając ogonem wykopał rów, którym popłynęła 
rzeka. 

  

 
Zespół klasztorny w miejscowości Zimno. Foto: Krzysztof Tęcza 

Zanim dotarliśmy do miejscowości Zimno, już z daleka 
widzieliśmy kopuły monasteru. Legenda głosi, że z tej zimowej 
rezydencji księcia Włodzimierza prowadziły tunele podziemne 
aż do samego Włodzimierza. Nie wiadomo czy tak było ale 
faktem jest, że jakieś tunele prowadzące pod rzekę odkryto. 
Niektóre z nich umożliwiały jazdę na koniu. Ponieważ obecnie 
znajduje się tu żeński klasztor (około 40 zakonnic) dalej 
oprowadzała nas jedna z sióstr. Niestety przekazała nam złą 
wiadomość. Matka zabroniła fotografować wnętrza. Było to 
dla nas przykre ponieważ te znowu okazały się tak zdobne, iż 
trudno było zdecydować na co patrzeć najpierw. Jesteśmy na 
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świętej górze, tak że wypływająca ze źródełka ujętego w 
studni woda ma cudowne właściwości. Istnieje wiele 
dowodów uzdrowień jakie miały tu miejsce. W podziemiach 
spoczywał kiedyś uznany za świętego Kniaź Wołodymir. Po 
modlitwie przed świętą Ikoną Matki Bożej i zwiedzeniu 
podziemi wyszliśmy na taras, z którego rozpościerał się 
wspaniały widok. Wijące się cieki wodne i stawy na lekko 
pofalowanych łąkach. Coś wspaniałego. Gdy tak przyglądałem 
się temu zrozumiałem dlaczego mój tata i jego brat tak starali 
się tu przyjechać. Otóż przed wojną mieszkali w miejscowości 
Włodzimierzówka, gdzie dziadek miał spore gospodarstwo. To 
tam dorastali. Całe ich dzieciństwo związane jest z 
Włodzimierzem Wołyńskim i okolicami. Niestety gdy wreszcie 
po wielu latach tu przyjechali spotkało ich rozczarowanie. 
Zastali tylko gołą ziemię. Nie zachował się ani jeden budynek. 
Było to skutkiem tzw. ostatecznego rozwiązania sprawy 
polskiej. Czasami tata opowiadał mi o tamtych czasach, gdy 
jako dziecko musiał z dnia na dzień dorosnąć. Gdy musiał 
ratować swoje życie ucieczką, najpierw z domu do 
partyzantki, później do Lublina, gdzie złapany trafił, jak to 
mówił, na Majdan. Niestety jego opowieści o tym co działo się 
tam wtedy są tak przerażające, że naszym dzieciom trudno je 
przyjąć. Całe szczęście, że chociaż część rodziny uratowała się 
i dotrwała do normalnych czasów.  

Aby zmniejszyć nieco nasz zachwyt w dalszej drodze 
do mikrofonu dotarł Rysiu Wrzosek. Zaczął opowiadać o 
budowie geologicznej terenów, po których się 
przemieszczamy. Było to nader ciekawe, tyle że on jako 
fachowiec fascynuje się tymi tematami, a dla nas po 
usłyszeniu dziesiątek dziwnych określeń wszystko zlewało się 
w jedno. Nie mniej warto było go posłuchać.  

Jesteśmy w Torczynie, gdzie na przykościelnym 
cmentarzu pochowano zmarłych rodaków. Jest tu także 



46 
 

 

symboliczny grób dowódcy II Batalionu 23 PP ppłk Leopolda 
Lisa - Kuli, który zginął w obronie Torczyna w 1919 roku. Piszę 
grób symboliczny bo jego zwłoki pochowano na cmentarzu na 
Pobitnem (dzielnica Rzeszowa). Podczas tamtego pogrzebu na 
grobie położono wieniec z napisem „Memu dzielnemu 
chłopcu – Józef Piłsudski”. Pułkownik był tak lubianym 
żołnierzem, że Adam Kowalski ułożył na jego cześć „Rapsod o 
pułkowniku Lisie – Kuli”. Oto on: 

Gdy ruszył na wojenkę, miał siedemnaście lat, 
A serce gorejące, a lica miał jak kwiat. 
Chłopięcą jeszcze duszę i młode ramię miał, 
Gdy w krwawej zawierusze szedł szukać mąk i chwał. 
 
Lecz śmiał się śmierci w oczy, a z trudów wszystkich 
kpił, 
Szedł naprzód jak huragan, i bił, i bił, i bił. 
A chłopcy z nim na boje szli z pieśnią jak na bal,  
Bo z dzielnym komendantem i na śmierć iść nie żal. 
 
Nie trwożył się moskiewskich bagnetów, lanc ni dział, 
Docierał zawsze z wiarą tam, dokąd dotrzeć chciał. 
Gdy szedł zaś w bój ostatni, miał lat dwadzieścia dwa, 
A sławę bohatera, a moc i dumę lwa. 
 
Świsnęła mała kula i grób wyryła mu, 
Bohaterowi łoże, posłanie wieczne lwu. 
Rycerski pędził żywot, rycerski znalazł zgon, 
Armaty mu dzwoniły, a nie żałobny dzwon. 
 
Chorągwie się skłoniły nad grobem, na czci znak,  
A stara brać żołnierska jak dzieci łkała tak. 
Sam nawet wódz naczelny łzy w dobrych oczach miał, 
Ukochanemu chłopcu na trumnę order dał. 
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A wiecie wy żołnierze, kto miał tak piękny zgon, 
Kto tak Ojczyźnie służył, czy wiecie kto był on? 
Otwórzcie złotą księgę, gdzie bohaterów spis, 
Na czele niej widnieje: Pułkownik Kula – Lis. 
  

 
Ksiądz Aleksander przy grobie płk Leopolda Kuli w Torczynie.  

Foto: Krzysztof Tęcza 

Ksiądz Aleksander, który odmówił modlitwę, wziął 
udział w ustawieniu przez nas znicza pamięci, zarówno na 
grobie pułkownika Kuli jak i pod jedną z tablic 
upamiętniających pozostałych Polaków. Następnie 
opowiedział nam o swoich problemach, troskach i bolączkach 
dotyczących utrzymania zarówno parafii jak i siebie. Niestety 
parafia licząca około dwudziestu wiernych nie jest w stanie 
sama się utrzymać. Dlatego ksiądz Aleksander ima się każdej 
pracy jaka się trafi. Ale nie narzeka. Czuć w jego słowach 
pogodę ducha i wole przetrwania. Stara się on nieść posługę 
duszpasterską nawet tam, gdzie wydawałoby się nie ma takiej 
możliwości. Organizuje przygotowanie dzieci do pierwszej 
komunii, ucząc je w ich domach. A trzeba dodać, że jako 
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ksiądz katolicki nie ma tutaj łatwego życia. Dlatego cieszyć się 
należy, że kościół Podwyższenia Krzyża Świętego i Jana 
Chrzciciela, konsekrowany  w 1998 roku, powstał ze składek 
zarówno parafian jak i darczyńców niemal z całego świata. 

 

 
Spotkanie w Wołyńskim Muzeum Krajoznawczym w Łucku.  

Foto: Krzysztof Tęcza 

W Łucku dotarliśmy do Wołyńskiego Muzeum 
Krajoznawczego. Każdy zapewne zastanawia się co to takiego. 
Okazuje się, że jest to muzeum, w którym eksponuje się jak 
byśmy powiedzieli smar, mydło i powidło. Oczywiście w 
dobrym tego słowa znaczeniu. Są tu zbiory zarówno 
historyczne, przyrodnicze, geologiczne, jak i dotyczące czasów 
obecnych. Taki przekrój historyczny tych ziem. Oczywiście 
wiele z eksponatów ukazuje ścisłe związki rodów polskich jak i 
historii Polski splecionej z historią Ukrainy. Ale jak ma być 
skoro ziemie te należały przez wiele lat do Rzeczpospolitej. 
Pokazywana teraz historia zależy właściwie tylko od sposobu 
eksponowania zbiorów i ukazywania ich przez 
oprowadzających. My oczywiście słuchając oprowadzającej 
nas pani bardziej kierowaliśmy się na wszystko co związane 
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było z naszą historią tych ziem. Jest to zrozumiałe i nie ma w 
tym nic dziwnego. Zwłaszcza, że wśród zbiorów wiele 
obrazów, map, czy książek wręcz ukazywało polskość tych 
ziem. Nie można tego nie zauważyć. Wśród ciekawostek 
znaleźliśmy tutaj rzeźbę przedstawiającą Tadeusza Kościuszkę 
i pismo z nadaniem przez niego stopnia oficerskiego. Jest też 
inwentarz księcia Hieronima Floriana Radziwiłła, księcia na 
Ołyce. Znajduje się tu także niespotkana do tej pory przez nas 
ciekawostka. Są to końskie zęby zalane w formy i układane 
jako podkład na błotnistych drogach. Pomysłowość ludzka nie 
zna granic. Na koniec rarytas. Natknęliśmy się na rysunek 
Napoleona Ordy przedstawiający Łuck nad rzeką Styrem i 
Głuszcem. Piękna rzecz. 

Wreszcie dotarliśmy do sali, w której przygotowano 
spotkanie z dyrektorem muzeum panem Anatolijem Sylukiem, 
oprowadzającą nas po muzeum panią Oleną Biruliną oraz 
Walentym Wakolukiem, Prezesem Stowarzyszenia Kultury 
Polskiej na Wołyniu im. Ewy Felińskiej, który podjął się 
opiekować nami w tej części wycieczki. Przedstawili oni 
historie powstania muzeum. Opowiedzieli o tym jak 
gromadzono zbiory. Widać było po twarzy pani Oleny, iż jest 
bardzo zdziwiona gdy Józef Partyka przedstawił naszą grupę. 
Chyba nie do końca mogła pojąć, że tak dużo ludzi w Polsce, 
poświęca swój wolny czas i pieniądze, by swoją pasją i 
zbiorami dzielić się z innymi. Wrażenie na niej zrobił fakt 
istnienia tak dużej organizacji społecznej jaką jest Polskie 
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Nie ma się zatem co 
dziwić, że rozgorzała wówczas ożywiona dyskusja, w zasadzie 
obejmująca wszystko. Ze względu jednak na to, iż zarówno 
nasi gospodarze jak i pracownicy z obsługi muzeum zostali dla 
nas długo po godzinach swojej pracy, nie można było ich 
przetrzymywać. Trzeba było podziękować za gościnę i ruszyć 
na zwiedzanie miasta. Po wizycie w muzeum muszę przyznać, 
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że z jednym trzeba się zgodzić bez zbędnych pytań. 
Gospodarze mówili, że Ukraina to kraj jezior i rzek. Że Ukraina 
to niebieskooka piękność. Tak właśnie jest ! 

 

 
Zamek Lubarta w Łucku. Foto: Krzysztof Tęcza 

Jeśli chodzi o zabytki Łuck to przede wszystkim zamek 
Lubarta wzorowany na budowlach krzyżackich. Niestety nie 
zachował się już pałac książęcy, w którym Witold podejmował 
gości. W 1429 roku odbył się tu zjazd. Przyjechali wówczas 
m.in. Książę Witold, król Władysław Jagiełło, cesarz Cesarstwa 
Niemieckiego Zygmunt. To wtedy czyniono badania czy książę 
Witold da się namówić na objecie korony co mogłoby 
skutkować rozbiciem Unii polsko-litewskiej. Obok widzimy 
potężną budowlę. To kościół św. Piotra i Pawła służący jako 
katedra.  

Są tu jednak bardzo ciekawe walory krajoznawcze 
często niezauważane przez turystów. Nam w oko wpadły 
krawężniki w ulicy przy kościele. Są w nich widoczne napisy w 
języku polskim „Zarząd Miejski miasta Łuck”. Proszę, mimo 
wszystko przetrwały do naszych czasów. Przechodząc obok 
ławeczki z umieszczoną na niej rzeźbą Szwejka słyszymy jakąś 
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muzykę. Okazuje się, iż zorganizowano koncert. Robi się coraz 
tłoczniej. Organizatorzy, aby panował spokój wprowadzili w 
okolicznych sklepach zakaz sprzedaży alkoholu. Ci, którzy 
chcieli skosztować czegoś mocniejszego musieli udać się do 
sklepów kilka ulic dalej.  

Nareszcie dotarliśmy do naszego hotelu. Ma on trzy 
gwiazdki, choć nie do końca spełnia takie wymogi. Nie mniej 
dwuosobowe pokoje są czyściutkie. Zaskoczeniem są posiłki. 
Nie dość, że smaczne to jeszcze zbyt obfite, bo na przykład 
śniadanie podano jako trzydaniowe. Czy to nie za wiele? 
Kanapki, mięso z ryżem i na deser pyszne naleśniki z makiem! 
Były one tak słodkie, że aż czuć było lukier w ustach. 

 
Środa, 27 czerwca 
Wyruszyliśmy, ciekawi kolejnych wrażeń, do 

miejscowości Ołyka. By nas na dobre rozbudzić 
przedstawiono sylwetkę Gabrieli Zapolskiej, którą znamy 
przede wszystkim jako autorkę „Moralności pani Dulskiej”, a 
która urodziła się w Podhajcach leżących nieopodal Łucka. Za 
oknami autobusu mijamy szerokie łąki i pola. Widzimy 
gniazda bocianie. I nie są one puste. Początkowo ciekawie, 
później coraz bardziej monotonnie. Drogi boczne są tak 
dziurawe, że musimy jechać niezwykle uważnie, a co za tym 
idzie bardzo powoli. Mijamy małe domki, wręcz bardzo małe. 
Wiele z nich nakryto eternitem. Co ciekawe to widać wszędzie 
doprowadzone rury z gazem. Dosłownie. Fajnie, że gaz jest ale 
czy te rury muszą być kładzione po zewnętrznych ścianach 
budynków. Nawet w ogrodach przydomowych rury ułożono 
na pionowych podtrzymujących je słupkach. Oczywiście aby 
były lepiej widoczne wszystkie pomalowane są na żółto.  
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Na targu w Ołyce. Foto: Krzysztof Tęcza 

Ale oto Ołyka. Zanim ruszymy na zwiedzanie mamy 
możliwość zaopatrzyć się na miejscowym targu. Sprzedawane 
tu są sery, masło, mleko ale także jagody i śmietana. Każdy 
znalazł dla siebie coś smacznego.  Ruszamy przez park do 
dawnych dóbr Radziwiłłów. Obecnie w rozległym zamku 
prowadzony jest Szpital Psychiatryczny nr 2. Z boku przy 
murach widzimy ekipę energetyków. Naprawiają oni 
zniszczenia jakie uczynił piorun, który dwa dni temu uderzył 
obok. Z miejscem tym kojarzy się przede wszystkim Albrychta 
Stanisława Radziwiłła, który pisał pamiętniki tak dokładne, że 
obecnie gdy wydano je przetłumaczone na język polski 
(oryginał pisał po łacinie) są prawdziwą skarbnicą wiedzy. A 
trzeba wiedzieć, że pisał je przez trzydzieści lat. Ufundowana 
przez niego kolegiata św. Trójcy, aż do II wojny światowej była 
prawdziwą perełką. Niestety obecnie przedstawia obraz 
tragiczny. W środku praktycznie nic nie ma. Nawet tynków. 
Zachowało się bardzo niewiele. Dotyczy to jednak praktycznie 
wszystkich kościołów na tych ziemiach. Zamieniano je na 
magazyny, stajnie, a czego nie dało się wyszabrować 
niszczono. Obecnie gdy coraz częściej są one zwracane 



53 
 

 

prawowitym właścicielom ci nie są w stanie unieść ciężaru ich 
odbudowy i utrzymania. Główną przyczyną tego jest mała 
liczba wiernych. Kościół katolicki jest na tych terenach w 
mniejszości. Do tego często kojarzy się z polskością co nie do 
końca mile jest tu widziane.  Ksiądz Jerzy, który od 10 lat 
opiekuje się tą świątynia ze względu na to, iż opiekuje się 
kilkoma świątyniami (położonymi w różnych diecezjach) 
został mianowany prepozytem. Aby poprawić nam nastrój 
zaprosił nas do mniejszego drewnianego kościółka św. Piotra i 
Pawła. Ten jest w pełni wyposażony. Ponieważ Radziwiłłowie 
nie zawsze byli katolikami, gdy zmienili wiarę rozbudowali 
nieco ów kościółek  doprowadzając go do obecnego kształtu. 
Ksiądz Jerzy opowiedział nam o swoich losach. 
Dowiedzieliśmy się gdzie w Polsce ma rodzinę. Podzielił się z 
nami także swoimi obawami co do dalszych losów kolegiaty. 
Nie wygląda to różowo. Zaprosił nas do zwiedzenia trzeciego 
kościoła w Klewaniu, którym się opiekuje. To tutaj znajdował 
się słynący cudami obraz Najświętszej Marii Panny.  
Mieszkanka Klewania, Stanisława Basaj, w 1945 roku zabrała 
obraz i inne kościelne precjoza gdy wyjeżdżała do Polski. Na 
szczęście po drodze żadne kontrole nie odkryły tego faktu i 
spokojnie dotarła ona do miejscowości Skwierzyna, gdzie po 
wielu latach ukrywania umieszczono w końcu obraz w ołtarzu 
głównym. Świątynia w Klewaniu to praktycznie gołe mury. 
Przytulniej wygląda mała salka, w której odprawiane są msze 
codzienne, na które przychodzi po kilka osób. Można wtedy 
próbować ją ogrzać, co staje się koniecznością zwłaszcza w 
okresie zimowym. Jednak ksiądz Jerzy nie narzeka. Ba nawet 
opowiedział nam wiele zabawnych historyjek dotyczących 
tego jak sąsiedzi różnych wyznań uatrakcyjniali sobie dawniej 
życie. 
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Ruszając do Klewania patrzyliśmy jak piękny bociek 
przemierzał ziemniaczane pole w poszukiwaniu jakiegoś 
smakołyku. Czyżby i tu była stonka? 

Klewań to przede wszystkim zamek Czartoryskich. Nie 
był to wtedy znaczny ród. Na swoją pozycję w Rzeczpospolitej 
musiał dopiero zapracować. Przede wszystkim jego 
przedstawiciele musieli zmienić wyznanie. Aby bronić swoje 
ziemie przed najazdami tatarskimi popierali Unię polsko-
litewską. To Kazimierz Florian Czartoryski jako prymas pomógł 
swoim braciom w zdobyciu wysokich stanowisk w państwie, 
czym podniósł rangę rodu, który od tej pory był coraz 
silniejszy. Niestety dzisiaj zamek to tylko obiekty bez okien i 
drzwi. Co prawda jest spory dziedziniec, jest samo wzgórze 
zamkowe, na które wchodzi się po kamiennym moście. Ale to 
niestety za mało by coś konkretnego mogło się tu dziać. 
Postanowiliśmy obejrzeć zamek z dołu. Okazało się jednak, że 
rosnące na zboczu drzewa i krzewy są tak gęste, że nic nie 
było widać, poza wspomnianym mostem. Jedyny pożytek z 
naszego spaceru był taki, że przynajmniej niektórzy z nas, 
mieli okazję pogłaskać małe kozy, a nawet pogadać sobie do 
nich, bo te wcale nie były rozmowne. 

Przed miejscowością Ostróg czekał na nas 
przedstawiciel Uniwersytetu Narodowego Akademia 
Ostrogska znajomi, którzy organizował nasz pobyt w Ostrogu. 
Pojechaliśmy na miejsce noclegu. Obok zobaczyliśmy 
rozsypującą się stodołę. Zaraz słychać było postulaty, by 
zorganizować spanie na sianie. Na szczęście kierownik tego 
nie usłyszał. Chcąc zobaczyć jakie tym razem trafiło mi się 
łóżko położyłem się na chwileczkę w swoim pokoju, a tu 
patrzę, na drewnianej półeczce zamontowanej nad łóżkiem 
widzę umieszczony od spodu napis "Sasza wstawaj". Dobrze, 
że nie jestem Sasza. Trzeba przyznać - ciekawy to pomysł. Gdy 
Sasza rano otworzy oczy to od razu wie co ma robić. 
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Spotkanie z rektorem Akademii Ostrogskiej, prof. Petro Kralyukiem.  

Foto: Krzysztof Tęcza 

Nie była to jednak jeszcze pora odpoczynku. Szybko 
dotarliśmy do obiektów Akademii Ostrogskiej, będącej 
najstarszym zakładem oświatowym Europy Wschodniej, 
założonej przez księcia Ostrogskiego w 1576 roku. Oczywiście 
obecna Akademia to kontynuacja tej poprzedniej. 
Dowiadujemy się, że przez 16 lat od wznowienia jej 
działalności przywrócono to miejsce do życia. Obecnie piękne 
i zadbane obiekty jeszcze kilkanaście lat temu nie miały ani 
drzwi ani okien. Niektóre nie miały nawet dachów. Twórca 
obecnej Akademii prof. Petro Kralyuk, obecnie rektor uczelni, 
przyjął nas w Sali Rektorskiej, gdzie zaprezentował swoją 
uczelnię. Podkreślił, że obecnie ceni się tu pamięć zarówno 
Ukraińców jak i Polaków, którzy zapisali się w historii tej 
ziemi. Jednocześnie podkreślił, że po okresie radzieckim, tak 
jak odrodziła się Akademia, odradzać będzie się wolna 
Ukraina. Podkreślił także otwartość na świat, na inne kultury, 
gotowość współpracy z innymi uczelniami. Dzisiaj Uniwersytet 
Narodowy Akademia Ostrogska w Ostrogu (prawidłowa 
nazwa) to 6 wydziałów i 19 kierunków. To 3000 studentów 
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dziennych i 900 zaocznych. To 170 wykładowców. 
Najważniejszy jednak poza nauczaniem jest fakt, iż ponad 90 
% wychowanków znajduje pracę. Ciekawe jest też, że mimo iż 
na wydziale teologicznym studiują sami mężczyźni to ogólnie 
na uczelni aż 60 % studentów stanowią kobiety.  

Ponieważ Ostróg to rodowe gniazdo rodu 
Ostrogskich, Zbigniew Pękala opowiedział o herbie książąt 
Ostrogskich, o tym jak powstał, jak ewoluował i jak w końcu 
po scaleniu z dwu elementów stał się herbem Ostrogskich 
znanym jako Baklay (biała perła). 

Prof. Witold Kłaczewski jako rektor  Wyższej Szkoły 
Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie uświadomił obecnym, że 
na jego uczelni studiuje wielu obywateli Ukrainy. W trakcie 
dalszej rozmowy ustalono, iż podjęte zostaną w niedługim 
czasie rozmowy na temat współpracy obu uczelni. 

Anastazja Heleniuk, dyrektor uczelnianego muzeum 
zaprezentowała nam zgromadzone tu zbiory. Gdy porównamy 
stare zapiski studenckie z tymi, jakie studenci robią dzisiaj, to 
okazuje się, iż ich obecne zachowanie niewiele odbiega  od 
sposobu postępowania kilkaset lat temu. Ciekawostką jest 
prawdziwy ul jaki otrzymał w prezencie rektor. Ponieważ jego 
nazwisko tłumaczy się jako Pszczelarz, studenci często malują 
sobie na policzkach pszczoły. A ponieważ rektor znany jest z 
poczucia humoru sam przebiera się w strój pszczelarza i 
składa wszystkim życzenia. 

Pani Anastazja zaprosiła nas także do kościoła 
uniwersyteckiego, który w tym wypadku jest właściwie 
Domem Bożym. Jest to bowiem obiekt służący wszystkim, 
zarówno wierzącym jak i niewierzącym. Każdy może tutaj 
wejść i albo się pomodlić albo po prostu posiedzieć sobie i 
przemyśleć wątpliwości jakie go trapią. A trzeba wiedzieć, że 
miejsce to jest niezwykłe. I nie chodzi wcale o zdarzenie jakie 
miało miejsce w krypcie znajdującej się pod świątynią. Chodzi 
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o niezwykły obraz. A właściwie o dwa obrazy. Pierwszy to 
wizerunek św. Stefana, drugi to przedstawienie Pana Jezusa 
namalowane na pierwszym. Oczywiście najpierw pierwszy 
obraz zagruntowano, tak że nie był on widoczny. Gdy weszli 
tutaj Rosjanie obraz posłużył im jako tarcza strzelecka. 
Podczas konserwacji jaka miała miejsce 70 lat po tym 
zdarzeniu naliczono w nim 56 otworów po kulach. Wydarzyło 
się wtedy coś dziwnego. Część farby zeszła odsłaniając  św. 
Stefana, który zasłania ręką usta Jezusowi. I właśnie w tym 
miejscu nie ma ani jednego śladu po kulach. Może to zwykły 
przypadek jednak niektórzy dopatrują się w tym niemalże 
cudu. 

 

 
Nowoczesna biblioteka Akademii Ostrogskiej. Foto: Krzysztof Tęcza 

Gdy myśleliśmy, że już nic więcej ciekawego nas nie 
spotka zostaliśmy zaproszeni do nowego, olbrzymiego 
budynku w kształcie rotundy z wieżą. Była to nowo 
zbudowana biblioteka uniwersytecka. Zgromadzono tu ponad 
400 tysięcy książek. Jest też oczywiście pracownia 
komputerowa. Ale najważniejsze to umieszczony na samym 
środku egzemplarz Biblii Ostrogskiej. Oczywiście jest to kopia. 
Oryginał spoczywa w sejfie. 
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Aby dopełnić nasz obraz Ostroga wyruszamy na 
spacer po mieście. Prowadzą nas Włodzimierz Filarowski i 
Halina Krajczyńska, przewodniczący i wiceprzewodnicząca 
Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Ostrogskiej. Pojawili się 
także dwaj panowie w niebieskich mundurkach. Tak się nam 
spodobali, że każdy chciał zrobić sobie z nimi pamiątkowe 
zdjęcie. Wcale nie bronili się przed tym. Byli bardzo mili.  
Po wzgórzu zamkowym oprowadził nas Mykola Mańko, 
przewodniczący Towarzystwa Dziedzictwo w Ostrogu 
wicedyrektor muzeum. Pokazał nam zbiory muzealne, ale 
wskazał także pamiątkowy kamień poświęcony Stanisławowi 
Kardaszewiczowi, który jako pierwszy napisał w języku 
polskim historię Ostroga. 
  

 
Ksiądz Witold Józef Kowalow odprawia msze nad mogiłą legionistów. 

Foto. Krzysztof Tęcza 

Po wymianie prezentów spotkaliśmy się z poznanym 
na uczelni księdzem Witoldem Józefem Kowalowem 
proboszczem miejscowej parafii rzymskokatolickiej. Od 1992 
roku zajmuje się on kościołem Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny w Ostrogu. Podzielił się on z nami swoimi 
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problemami. Następnie byliśmy na cmentarzu polskim, 
nieczynnym zarośniętym bujną zielenią. Tu w gąszczu 
krzewów dotarliśmy do miejsca pochówku Legionistów. 
Niestety miejsce to ciągle zarasta chaszczami. Aby nie 
zapomniano o tych młodych żołnierzach, którzy oddali swoje 
życie za Ojczyznę, ksiądz wraz z parafianami co jakiś czas 
wycina chaszcze i dwa razy do roku odprawia tu msze święte. 
Na uszkodzonej płycie grobowca umieszczono napis: Bratnia 
mogiła Bohaterów poległych za Ojczyznę w wojnie 
bolszewickiej w latach 1919-1920 pod Ostrogiem. Tym razem 
odmówiliśmy stosowną modlitwę razem z księdzem 
Witoldem a Józef Partyka, jako nasz przedstawiciel ustawił na 
grobie znicz, którego płomyk miał symbolizować naszą pamięć 
o leżących tu Rodakach. 

Po tak pracowitym dniu dotarliśmy do restauracji 
Maestro, w której w towarzystwie sekretarza miasta Ostróg, 
Mikołaja Dobrowolskiego, mogliśmy zasmakować w 
miejscowej kuchni. Podczas dyskusji o roli turystyki dla 
rozwoju miasta padło stwierdzenie, iż za rok zostanie 
wybudowany tutaj prawdziwy hotel, co pozwoli na 
zatrzymywanie się tu wycieczek autokarowych. 

 
Czwartek, 28 czerwca 
Ranek przywitał nas deszczykiem. Nie przeszkadzało 

nam to jednak, gdyż do zaplanowanego w Krzemieńcu 
śniadania mieliśmy ponad 70 km. Ruszyliśmy zatem w drogę. 
Myślałem, że jeszcze trochę zdrzemnę się podczas podróży. 
Okazało się to niemożliwe. Widoki za szybami autokaru były 
tak niezwykłe, że nie było mowy o spaniu. Co chwilę widać 
było, jak ktoś prowadził krówki na pastwisko. Co chwilę ktoś 
wyjeżdżał w pole wozem konnym. Już dawno takich obrazków 
nie widzieliśmy u nas. Ale oto dojeżdżamy do miejsca naszego 
posiłku. To tutaj dosiada się do nas pan Grzegorz Grocholski 
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były dyrektor Muzeum Krajoznawczego w Krzemieńcu, który 
będzie nam towarzyszył w dalszej części dnia. Okazał się on 
być niezwykłym człowiekiem. 

 

 
Grzegorz Grocholski omawia panoramę Krzemieńca z zamku na Górze 

Bony. Foto: Krzysztof Tęcza 

 
Widok z Liceum Krzemienieckiego na Górę Bony. Foto: Krzysztof Tęcza 

Zaraz zaczął nam opowiadać o czasach 
przedwojennych. Przecież jako emeryt jeszcze je pamiętał. 
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Uzmysłowił nam jak przebiegał proces zmian 
narodowościowych na tych ziemiach. Mówił o urodzonym 
tutaj Juliuszu Słowackim, o Górze Bony, o Liceum 
Krzemienieckim. Zaraz ruszamy pieszo na widoczne na 
wzgórzu ruiny zamku, na którym przez 20 laty rządziła 
królowa Bona. Twierdza ta była nie do zdobycia i tak pewnie 
by pozostało gdyby nie zdrada. Od tej pory zamek popada w 
ruinę. Pan Grzegorz zaprowadził nas ścieżką za mury 
zamkowe do miejsca, z którego roztaczała się panorama na 
Krzemieniec. Widoki były takie, że aż dech nam w piersiach 
zapierało. Zwłaszcza, że bardzo, ale to naprawdę bardzo 
strome zbocze, nie pozwalało na swobodę ruchu. Dlatego 
bezwiednie nastąpił samoistny podział grupy. Ci bardziej 
płochliwi oparli się plecami o mury zamkowe, ci mniej 
trzymali się ścieżki. Niestety bojący się wody rozłożyli 
parasolki i zasłaniali piękne widoki. Skutecznie utrudniało nam 
to robienie zdjęć. Prowadzący wciąż recytował wiersze i 
poematy, zarówno po polsku jak i w innych językach. Aż miło 
było słuchać. Ale to był dopiero początek. W dalszej drodze, 
prowadzący, gdy dorwał się do mikrofonu dał nam prawdziwy 
koncert. Śpiewając Hej sokoły porwał innych i wkrótce słowa 
pieśni niosły się po całym autobusie. Później pan Grzegorz 
śpiewał solo, gdyż okazało się, że istnieją nieznane nam 
zwrotki wyrażające marzenia pozostałych tu Polaków.  
Niestety nie zacytuję ich tutaj gdyż są niecenzuralne.  

Stajemy przy kościele św. Stanisława Biskupa i 
Męczennika, w którym oglądamy pomnik Juliusza 
Słowackiego. Ponoć dzięki temu właśnie pomnikowi kościół 
ten jako jedyny nie został zamknięty w czasach sowieckich. 
Wszystko mówi umieszczony na nim napis:  „Lecz zaklinam. 
Niech żywi nie tracą nadziei”. A przed świątynią spotkała nas 
miła niespodzianka. Pojawił się młodzieniec o imieniu Walery i 
zarecytował „Polak Mały”. 
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Obiektem do którego zmierzaliśmy był budynek 
Liceum Krzemienieckiego. Z wielu tablic pamiątkowych jakie 
umieszczono na jego fasadzie nas zainteresowała jednak, 
poświecona pamięci Tadeusza Czackiego i Hugona Kołłątaja, 
założycieli  Gimnazjum Wołyńskiego w Krzemieńcu. Nieco 
dalej kwitły na czerwono setki róż, ponoć przywiezionych tu w 
2009 roku z Polski. Nam udało się wypatrzeć drzewo 
tulipanowca z pierwszym kwiatem. Co za szczęście. 

Tuż za płotem znajduje się dom, w którym spędził 
swoje dzieciństwo Juliusz Słowacki, a w którym obecnie jest 
muzeum. 

  

 
Zamek Wiśniowieckich w Wiśniowcu. Foto: Krzysztof Tęcza 

My podążamy do Wiśniowca, gdzie zwiedzamy 
olbrzymi zamek rodu Wiśniowieckich. Z miejscem tym, a 
właściwie z przebywającymi tu wybitnymi osobowościami  
związanych jest wiele ciekawych przekazów. Choćby  car 
Dymitr Samozwaniec, który poślubił Marynę Mniszchównę. 
Niestety nie przyszło mu zbyt długo pożyć. Zabity, został 
najpierw pochowany. Później jego zwłoki odkopano, 
poćwiartowano i spalono, by nabić armatę i wystrzelić w 
stronę zachodu, tam skąd przyszedł. Jednak Maryna 
Mniszchówna była pierwszą w historii kobietą koronowaną na 
carową. To tu spędził swoje życie chyba najbardziej znany z 
rodu Wiśniowieckich Jeremi, ojciec króla polskiego Michała 
Korybuta Wiśniowieckiego. Stąd tez pochodził Dymitr 
Wiśniowiecki Bajda, który pojmany przez sułtana Sulejmana 
odmówił spełnienia jego propozycji pojęcia za żonę córki 
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sułtana oraz przejścia na Islam. Został za to powieszony za 
żebro. Legenda mówi, że po śmierci jego serce upieczono i 
podzielono tak by każdy z Turków mógł zjeść kawałek. 
Obecnie na zamku prowadzone są prace remontowe. Widać 
jak wiele trudu zadają sobie gospodarze by przywrócić obiekt 
do życia. Wiele już zrobiono, ale jeszcze daleka droga do 
pełnej świetności zamku. Ciekawe czy przyjdzie nam jeszcze 
obejrzeć zabawy jakie prowadzono tu dawniej. Otóż 
Mniszkowie na olbrzymiej szachownicy grali w szachy żywymi 
pionkami. Reguły gry mówiły, że zbity pion czy figura 
przechodził na własność  tego kto go zbił. Fajna gra prawda! 

 
Z zamkowego tarasu roztacza się wspaniały widok. Po 

drugiej stronie rzeki Horyń widzimy ruinę kościoła, w którym 
w 1944 roku banderowcy wrzucili do studni 180 zwłok 
zamordowanych Polaków. Ale zaraz pod naszymi stopami 
widać także ładną cerkiew, w której brał ślub Dymitr 
Samozwaniec i Maryna Mniszchówna. Dowiedzieliśmy się tu o 
kamiennej ławeczce, na której odpoczywał podróżujący tędy 
Onore de Balzak. Cóż było robić. Mimo, iż nie było nam to po 
drodze ruszyliśmy w tamtym kierunku. Później pokonując 
strome drewniane schody zeszliśmy do wspomnianej cerkwi i 
koło murów obronnych dotarliśmy do autobusu. Po chwili 
mijamy pomnik mamuta. Ponoć w latach 70-tych XX wieku 
wykopano tu takie zwierzę. Niestety przewodnik nie był w 
stanie powiedzieć nam, czy mięso nadawało się jeszcze do 
spożycia.  
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Zamek w Zbarażu. Foto: Krzysztof Tęcza 

 
Wspólna fotka z bratem Kozakiem. Foto: Krzysztof Tęcza 

Gdy dojechaliśmy do Zbaraża padający deszcz dał za 
wygrana. Mogliśmy spokojnie podejść aleją parkową i po 
wykupieniu zezwoleń na robienie fotografii zacząć zwiedzanie 
zamku. Twierdza jest niesamowita. Mówię oczywiście o jej w 
architekturze, no i oczywiście o podziemiach. W salach 
zamkowych zgromadzono wiele ciekawych eksponatów. 
Wypatrzeliśmy tutaj zarówno Płaszczenice będącą symbolem 
Wielkiego Postu w Cerkwi Greckokatolickiej jak i żydowską 
Torę. Widzieliśmy wiele ikon jak i obrazów przedstawiających 
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różnych świętych. Wspaniale prezentowała się wielka makieta 
zamku. Ale były tu także dzieła współczesnych artystów. 
Najbardziej w pamięci utkwiły nam rzeźbione w lipowym 
drewnie dzieła Wołodyma (Włodzimierza) Lupiychuka 
(Lupiczuka). Dzieła te były tak ekspresyjne, że zarzuciliśmy 
obecnego brata rzeźbiarza dziesiątkami pytań.  

Gdy opuszczaliśmy zamek wychodząc mostem nad 
ośmiometrową fosą zauważyliśmy przy bramie rzeźbę 
przedstawiającą brata Kozaka. Nie sposób było oprzeć się by 
nie zrobić sobie z nim pamiątkowej fotografii. Zadowoleni 
uświadamiamy sobie, że oto zdobyliśmy Zbaraż. Zatem 
pozostało nam tylko dotrzeć do Tarnopola gdzie mamy 
zarezerwowane noclegi w położonym nad olbrzymim stawem 
hotelu Galychyna.  

Z balkonu widać stateczek na przystani. Ciekawe czy 
uda nam się nim popływać. 

  

 
Zachód słońca nad jeziorem w Tarnopolu. Foto: Krzysztof Tęcza 

Tu spotkaliśmy się z Piotrem Fryzem prezesem 
Polskiego Kulturalno - Oświatowego Towarzystwa Obwodu 
Tarnopolskiego. Podczas spaceru wokół stawu opowiada nam 
on o czasach dawniejszych i nie tak bardzo odległych. Ale oto 
dochodzimy do zamku Tarnowskich, przed którym w sporym 
parku dostrzegamy dwa ciekawe drzewa. Są to drzewka 
miłości. Wykonano je ze stali a na gałązkach powieszono 
wiele kłódek symbolizujących czyjąś miłość. Natomiast na 
listkach, ci bardziej zakochani, podzielili się z nami imionami 
swoich ukochanych. Zwiedzając kolejne atrakcje Tarnopola 
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docieramy do siedziby Towarzystwa, gdzie mamy okazję 
zobaczyć w jakich warunkach pracują jego działacze. Aż dziw 
bierze, że w tak małych pomieszczeniach prowadzona jest 
Szkoła Polska, w której rocznie uczy się nawet 300 osób. 
Przychodzą tu wszyscy zainteresowani zdobyciem Karty 
Polaka, gdyż jej posiadanie skutkuje otrzymaniem na rok 
darmowej wizy oraz różnymi zniżkami.  Obecnie największym 
problemem dla prowadzenia szkoły jest brak nauczyciela na 
odpowiednim poziomie. Ponieważ pracują oni społecznie 
mają także problem z utrzymaniem swojej siedziby, chociaż 
marzy im się jakiś większy obiekt, bo gdy na comiesięczne 
zebranie przychodzi 100-150 osób to część z nich stoi na 
korytarzu. Od kilku lat starają się oni w miarę możliwości 
utrzymywać w dobrym stanie groby polskie gdyż każdy 
zaniedbany grób jest likwidowany.  Gdy mieliśmy zbierać się 
do wyjścia zadzwonił telefon naszego gospodarza. I cóż się 
okazało. Jako dzwonek ma zainstalowany Hymn Polski. Fakt 
ten mówi wszystko o nim. O nim jako o człowieku ale także o 
nim jako Polaku. 

Wieczorem byliśmy umówieni w zamku gdzie 
mieliśmy spotkać się  z gospodarzami. Podjął nas zastępca 
burmistrza miasta Tarnopol Pan Leonid Byciura wraz ze 
swoimi współpracownikami. Dowiedzieliśmy się od nich, że 
obecnie po zniszczeniach jakich dokonano za czasów 
niemieckich czy radzieckich, miasto stara się ustawiać przy 
każdym ze znaczniejszych obiektów zabytkowych tablice 
informacyjne ze zdjęciem i krótkim opisem. Co do historii to 
mają oni świadomość, że Tarnopol był grodem polskim. Teraz 
jednak w wolnej Ukrainie musimy godzić historie zarówno 
polską jak i ukraińską, gdyż nie da się pominąć ani jednej ani 
drugiej. Podawali nieprzyjemne a wręcz niedorzeczne 
przykłady, kiedy to w dawnych latach przejmowano kościoły i 
urządzano w nich magazyny. Ale rozmawialiśmy także o 
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wymianie studenckiej oraz o pracach remontowych jakie 
przeprowadzono na zamku.  Z naszej strony padły słowa o 
wspólnej przyszłości  Polski i Ukrainy. Prof. Witold Kłaczewski 
opowiedział o swojej uczelni i o uczących się w niej 
studentach z Ukrainy. Dr Zygmunt Wilczek, Dziekan PWSS - P  
przedstawił jak można  współpracować na wspólnym 
produkcie turystycznym jakim są zabytki, przyroda czy 
wspólne informatory turystyczne. Ponieważ obie strony 
rozumieją, że tylko działając wspólnie można osiągnąć 
zamierzony cel wyrażono pogląd, że wspomniana współpraca 
powinna zacieśniać się tak by prowadzona ona była na co 
dzień. Aby to osiągnąć zachodzi konieczność kontaktów na 
wyższych szczeblach, bo dopiero wtedy osiągnie się wymierne 
korzyści. 

 

 
Spotkanie na zamku z zastępcą burmistrza Tarnopola panem Leonidem 

Byciurą. Foto: Krzysztof Tęcza 

Po takiej wymianie zdań pozostało nam tylko zrobić 
pamiątkowe zdjęcie i przespacerować się w stronę hotelu. 
Niestety ostatni statek już odpłynął. Muszę tutaj dodać, że dla 
nas spotkanie to było jednym z wielu podczas naszego tu 
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pobytu ale pan Piotr Fryz wyraźnie był poruszony. Po raz 
pierwszy od wielu lat był świadkiem rzeczowej rozmowy o 
przyszłości kontaktów z Polakami na szczeblu zarządu miasta. 

Nie pozostało nam nic innego jak wymienić się z 
gospodarzami wizytówkami, tak by nasze kontakty nie 
ograniczyły się do tego jednego spotkania. Ciekawostką 
podczas spotkania było to, że rozmawialiśmy zarówno po 
polsku jak i ukraińsku a przecież świetnie się rozumieliśmy. W 
drodze powrotnej do hotelu towarzyszyła nam pani Maria 
Tkacz, której prawie cała rodzina wyjechała do Polski. Ona już 
chyba tu zostanie. Opowiedziała nam dzieje swojej rodziny. 
Uświadomiła jak wyglądały wyjazdy rodzin polskich za czasów 
radzieckich. Wcale nie było to takie wesołe. Dowiedzieliśmy 
się także ciekawej sprawy. Otóż dzisiaj jest święto Konstytucji. 
To dla tego przez cały dzień wszędzie widzieliśmy tłumy ludzi. 
Jutro będzie kolejne święto św. Piotra i Pawła. A więc nie ma 
się co spodziewać, że będzie mniej tłoczno jak dzisiaj. 

Gdy dotarliśmy do hotelu okazał się on być całkiem 
niezły. Przyjemne i czyściutkie pokoje. Z balkonu widok na 
jezioro. Ponieważ wróciliśmy akurat na mecz Włochy - 
Niemcy, kibice poszli do baru gdzie wisiał duży ekran. Ci mniej 
zainteresowani futbolem wymieniali swoje wrażenia z 
dzisiejszego dnia. Wkrótce idziemy spać. Po kilku dniach 
takich wrażeń jesteśmy już nieco zmęczeni. Łóżka są wygodne 
więc sen przyszedł szybko.  

 
Piątek, 29 czerwca 
Rankiem gdy otwieram oczy słyszę jakąś dziwną ciszę. 

Właściwie to nic nie słyszę, bo niby jak można słyszeć ciszę? 
Prawda? Chociaż balkon mam uchylony. Wyglądam więc na 
zewnątrz by sprawdzić co się dzieje. A tam mgła. I to taka, że 
nie widać nie tylko jeziora ale nawet barierek balkonu. 
Słychać tylko lekkie odgłosy typowe dla terenów położonych 
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nad wodą. Patrzę na zegarek. Trzeba się umyć, ubrać i zejść 
na śniadanie. W restauracji ze zdziwieniem widzę jak 
niektórzy robią sobie kanapki. Dopiero w autobusie 
dowiedziałem się, że dzisiaj mamy obiadokolację dopiero o 
20,30. Trudno. Myślę, że przeżyję. Zbyszek zaskoczył nas miłą 
wiadomością. Otóż nasi nowi znajomi – wiceburmistrz 
Tarnopola, przywiózł o północy do hotelu paczkę z pięknym 
albumem Parkowa Kultura Tarnopola. Są tam zdjęcia artysty, 
którego wczoraj poznaliśmy, Sergieja Antonowa.  

Ulice Tarnopola rankiem nie są zatłoczone. Mkniemy 
więc szybciutko mijając aptekę o pięknej nazwie: ”Dobrego 
Dnia”. Niestety wszystko co dobre kiedyś się kończy. Raz 
szybciej, kiedy indziej później. Tym razem wpadliśmy w 
pułapkę ulic jednokierunkowych. Jednak po chwili jesteśmy 
na rondzie, przez które wczoraj przyjechaliśmy. Dostrzegliśmy 
tu dwa domy o fantazyjnych kształtach okien. A na rosnącym 
żywopłocie ujrzeliśmy pajęczyny pokryte poranną rosą. Zaraz 
za miastem widzimy pasące się na łąkach kozy i gęsi. 
Gdzieniegdzie biegają źrebaki. Wyprowadzane są na 
pastwiska krowy, z tym że są to pojedyncze sztuki. Nie widać 
wielkich stad. Jeśli już to najwyżej 20 sztuk. 

Józef opowiadał o przyrodzie, ale powoli rozwija 
temat. Jego wywód zrobił się wielowątkowy, odbiegający 
nawet w odległe tereny. Jednak dzięki temu poznaliśmy 
związki wielu znanych ludzi  z terenami, po których się 
przemieszczamy. Aby całkowicie wybić nas ze snu Alicja 
przeczytała słowa Wincentego Pola o Podolu. Później 
niestrudzony prof. Witold Kłaczewski opowiadał nam  
o historii tych ziem. O stoczonych tutaj bitwach i o tym co one 
dały następnym pokoleniom. 

Za oknami widzimy pola. Wszędzie pola, pola, pola, po 
horyzont. Droga tak dziurawa, że autobus powolutku sunie 



70 
 

 

omijając większe i mniejsze dołki jakby brał udział w jakimś 
slalomie.  

 

 
Góra Różańcowa w Podkamieniu. Foto: Krzysztof Tęcza 

Wkrótce udaje nam się dojechać do miejscowości 
Podkamień. Znajduje się tutaj dawny klasztor dominikanów. 
Jest to Góra Różańcowa. W 1727 roku miała tu miejsce 
koronacja cudownego obrazu, a w 1927 roku obchodzono 
dwusetną rocznicę tych obchodów. Niestety sam obraz jest 
kopią.  Gdy Niemców wyparli Rosjanie wymordowano 
przebywających tu około 600 Polaków. W klasztorze otwarto 
więzienie i katownię, później szpital psychiatryczny. Obecnie 
nie wygląda to najlepiej, chociaż widać, że prowadzi się tu 
prace remontowe. W 1946 roku wszystko co nadawało się do 
wykorzystania jako opał zostało spalone. Zachowała się tylko 
jedna, jedyna rzeźba, którą wyrzucono za mur i którą okoliczni 
mieszkańcy ukryli. Obecnie uratowana figura Jezusa znajduje 
się ponownie w świątyni. Natomiast obraz Matki Boskiej 
Podkamieńskiej, ten oryginalny można obejrzeć we 
Wrocławiu. Dzięki uprzejmości kościelnego, pana Igora, 
mogliśmy zobaczyć jak odnowiono podziemia kościoła. 
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Dowiedzieliśmy się także co się stało z drewnianą wieżą. Otóż 
okazało się, iż została ona rozebrana ze względu na zły stan 
techniczny. Obecnie jest w trakcie odbudowy. Dowiedzieliśmy 
się także, że umieszczona na 11-metrowej kolumnie rzeźba 
Matki Boskiej zachowała się, gdyż po wyjeździe Polaków 
samoistnie sczerniała. Nie kusiła zatem zbieraczy złomu. W 
roku 1996 zaczęła odzyskiwać pierwotne barwy i obecnie 
można powiedzieć, że promienieje. Ciekawostką jest 13 dziur 
po kulach żołnierzy NKWD, którzy strzelali do niej. Jak stanie 
się pod światło to dziury te widać bardzo wyraźnie.  Podczas 
prac wciąż wykopuje się kości ludzkie, tak wiele osób straciło 
tu życie za okresu radzieckiego. Wszystkie kości są chowane w 
krypcie. A w kościele oglądamy obraz na którym w latach 90-
tych XX wieku pojawiła się krew. 

 

 
Obiekt od którego pochodzi nazwa Podkamień. Foto: Krzysztof Tęcza 

Gdy wyszliśmy poza mury klasztoru ujrzeliśmy 
olbrzymi ostaniec, od którego miejsce to wzięło swoją nazwę. 
Zaraz rozwinęła się ożywiona dyskusja na temat procesów 
krasowych. Józef Partyka  korzystając z tak pięknej scenerii 
dał kolejny wykład. Później zrobiliśmy sobie pamiątkowe 
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zdjęcie. Członkowie Komisji Krajoznawczej jak zwykle chcieli 
zrobić sobie zdjęcie do kroniki i jak zwykle mieli z tym wielki 
problem. Zawsze przy takich okazjach Komisja nagle się 
rozrasta. Ciekawe tylko, że gdy trzeba się wziąć do pracy to 
wtedy nagle komisja "chudnie".  

Kolejnym celem naszej wędrówki jest miejscowość 
Brody. Jest to idealne miasto-twierdza. Wybudował ją 
Stanisław Koniecpolski, aby bronić swoje ziemie. Mówi się, że 
póki żył był rękojmią pokoju na Ukrainie. Uroczystości 
pogrzebowe były niezwykle wystawne a co za tym idzie 
kosztowne. Istnieje przekaz mówiący o tym, że gdy zgodnie ze 
zwyczajem, rycerz w czarnej zbroi wjeżdżał do kościoła gdzie 
miał skruszyć kopie o posadzkę to koń się spłoszył i złapano go 
dopiero na rogatkach miasta. Sama twierdza to pięcioboczna 
gwiazda z bastionami i kurtynami oraz kazamatami. Ponieważ 
twierdza nigdy nie została zdobyta to gdy przyszli tutaj 
Austriacy rozebrali jeden bok i bramę tak by miejsce to nie 
mogło już nikomu posłużyć do celów militarnych.  

Muszę zdradzić małą tajemnicę. Gdy szliśmy do 
twierdzy poczuliśmy dziwny zapach. Gdy wracaliśmy 
znaleźliśmy miejsce, z którego on dochodził. Taki zapach 
pochodził ze straganu, na którym smażono na głębokim 
tłuszczu pierożki. Są one nadziewane kapustą (bardzo dobre), 
ziemniakami, kiełbasą, marmoladą (znakomite i wbrew 
pozorom wcale nie za słodkie) itp. Już po chwili opróżniliśmy 
wszystkie miski. Zjedliśmy cały wypiek. Jednak z braku czasu  
nie daliśmy pani szansy na usmażenie nowych. W autobusie 
sąsiadka zaproponowała coś na lepsze trawienie. Zaraz  z 
innych stron wyciągnięto ręce proponując miejscowe 
specjały, w które mieliśmy okazję zaopatrzyć się w sklepiku. 
Nie powiem, niektóre z nich bardzo smakowały. Jeden okazał 
się być lepszy od drugiego. I tak oto powstał dylemat. Który z 
nich był lepszy. Czy któryś z miejscowych czy nalewka własnej 
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roboty przywieziona z kraju. Myślę jednak, że koleżanka nie 
obrazi się gdy powiem, iż balsam orzechowy był równie dobry 
jak jej nalewka. 

 

 
Zamek w Podhorcach. Foto: Krzysztof Tęcza 

Ale koniec tego dobrego. Dojechaliśmy do 
miejscowości Podhorce. Oglądamy tu kościół, na którym 
umieszczono tekst brzmiący w tłumaczeniu „Wzniesiony na 
chwałę Pana Boga Naszego”. Świątynia usytuowana jest na 
osi jednej z najlepiej zachowanych kompozycji ogrodowo – 
pałacowych tamtych czasów. Na jej końcu widzimy pałac 
będący założeniem czysto mieszkalnym. Jednak ze względu na 
jego umocnienia mógł on także przez jakiś czas pełnić funkcje 
obronne. Wchodząc przez budynek bramny na spory 
dziedziniec jesteśmy zaskoczeni pięknymi detalami 
kamieniarskimi. Jest na co popatrzeć. W narożniku znajduje 
się zejście do lochów. Jednak umieszczono tam znak 
oznajmiający zakaz wchodzenia dla duchów. Widocznie 
miejscowych jest już dosyć. A obcych tu nie potrzeba. Gdy 
obeszliśmy zamek wokół dotarliśmy do miejsca z którego 
roztacza się bardzo rozległa panorama. Mimo iż to tylko łąki i 
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pola moglibyśmy stać tam i patrzeć się w nieskończoność. Nie 
było jednak na to czasu. Niemniej znaleźliśmy przysłowiowe 
pięć  minut by zatrzymać się gdy ujrzeliśmy wojskowych na 
koniach unoszących się dosłownie w powietrzu. Ciekawym 
było dla nas jak umocowano ten pomnik. Bo był to pomnik ku 
chwale marszałka Budionnego. 

W miejscowości Olesko dotarliśmy do zbudowanego 
na wzniesieniu zamku, w którym urodził się Jan III Sobieski. 
Znajduje się tu tablica dziękczynna odsłonięta w 250 - 
rocznicę zwycięstwa pod Wiedniem i ochrony chrześcijaństwa 
od nawały tureckiej. A to, że w przyszłości Sobieski miał być 
pogromcą niewiernych, było już wiadomo w chwili jego 
urodzin, kiedy to pod zamkiem pojawili się Tatarzy.  

Ponieważ wypadałoby skorzystać z toalety, a szczerze 
mówiąc, mieliśmy już dosyć popularnych tu dziur w podłodze, 
pomyśleliśmy że w eleganckiej restauracji zamkowej na 
pewno będzie taka jak u nas, z muszlą. Była. Jednak pani 
kategorycznie zabroniła korzystania z niej gdyż jest ona 
przeznaczona wyłącznie dla gości. Nawet za opłatą. 
Poprosiłem o dobre piwo i wtedy bez problemu mogliśmy 
udać się w wiadome miejsce. A tam i ciepła woda i ręczniki i 
mydełko. Cena piwa na pewno nie przekraczała opłaty za 
toaletę. A samo piwo całkiem niezłe, mocno schłodzone, 
dodało nam animuszu. Ruszamy szybko na dół. Panie przy 
bramie proponują ciasta. Jednak po wcześniejszych 
pierożkach nie przełknęlibyśmy już nic. W końcu, po wielu 
upustach, bardziej by nie zrobić pani przykrości, niż z potrzeby 
bierzemy kubek z malinami. Zaraz słyszymy wołanie. 
Zagapiliśmy się nieco i proszono nas by wsiadać do autokaru 
bo przed nami jeszcze 1,5 godziny jazdy. Ruszamy w kierunku 
Lwowa. Tym razem droga była na tyle dobra, że do miejsca 
noclegu docieramy sporo przed czasem. Szkoda iść spać. 
Zatem zajmujemy pokoje i całą grupą ruszamy na pętlę 
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tramwajową, z której jedziemy do centrum. Ruszamy na 
wieczorny spacer. W sumie szwendamy się bez specjalnego 
celu. Przechodzimy koło kaplicy Boimów, rzucamy okiem na 
Ratusz, oglądamy Arsenał, wały. Docieramy do pomnika Biblii 
i pomnika Adama Mickiewicza. Ale przede wszystkim 
obchodzimy plac wokół teatru. Do samego teatru nie udało 
już się wejść. Było zbyt późno. Jednak nie mogliśmy sobie 
odmówić zajrzenia do strefy kibica, w której właśnie odbywał 
się koncert jakiegoś zespołu rokowego. Zaraz poczuliśmy 
atmosferę Euro. Co prawda w strefie nie było zbyt dużo 
kibiców bo dzisiaj nie było żadnego meczu, jednak 
nagłośnienie było tak mocne, że nie mieliśmy prawa się 
słyszeć. Jeszcze przez kilka dni dzwoniło nam w uszach. 
Zbliżała się pora odjazdu ostatniego tramwaju dlatego 
uznaliśmy, że to odpowiedni moment na powrót do hotelu, 
by wreszcie położyć się spać. A ponieważ zakwaterowano nas 
w najlepszym jak do tej pory hotelu zaraz bierzemy ciepłą 
kąpiel i nastawiamy klimatyzację na przyjemny ale niezbyt 
mocny chłodek. Dobranoc. 

 
No i mamy ranek.  
Sobota, 30 czerwca 
Za oknem znów jest gorąco. Gołym okiem widać, że 

słoneczko dzisiaj nieźle nas  przypiecze. Zatem golenie, szybki 
prysznic i w drogę. Najpierw schodzimy na śniadanie. Ci 
bardziej głodni ruszyli do stołu szwedzkiego. My, smakosze, 
podeszliśmy do restauracyjnej kuchni gdzie kucharz 
przygotowywał omlety smażone na słoninie, z boczkiem, 
papryką i serem. Pychota. Mówię wam. Wziąłem jedną, 
słownie jedną sztukę, na pół z małżonką, by móc skosztować 
jeszcze innych miejscowych specjałów. A było ich tak wiele, że 
odpuściłem sobie wszelkie sałatki, wędliny, pieczywo i 
słodycze (ciasta i torciki). Wystarczyło mi popróbować  
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wszelkich kotlecików, naleśników itp. I już byłem przejedzony. 
Muszę powiedzieć, że część z nich smakowała tak jak nasze 
potrawy ale było kilka nowych smaków. W każdym razie była 
to prawdziwa uczta. A na koniec mogliśmy kupić sobie na 
pamiątkę piękne koronkowe obrusy i serwety wystawione na 
stoisku w holu. 

 

 
Wycieczka po Lwowie prowadzona przez prof. Jurija Zinko z Lwowskiego 

Uniwersytetu Narodowego. Foto: Krzysztof Tęcza 

Tym razem zajął się nami prof. Jurij Zinko. Przede 
wszystkim powiedział, że Euro nie spełniło wszystkich 
oczekiwań miejscowych przedsiębiorców. Wiele miejsc w 
hotelach pozostało niewykorzystanych. Niestety ceny były 
zbyt wygórowane, a gdy je obniżono było już za późno. Ale to 
tak jak u nas. Jednak 30 tysięcy kibiców, którzy tu przybyli 
zostawili swoje pieniądze przede wszystkim w restauracjach 
pracujących całą dobę. Nie było także problemów z 
komunikacją. Zorganizowano ją prawidłowo. Ponieważ Lwów 
liczy 800 tysięcy mieszkańców w dni robocze są ogromne 
trudności z poruszaniem się po mieście osobom 
zmotoryzowanym. Lepiej korzystać z komunikacji miejskiej, 
która wcale nie jest droga. W centrum miasta utworzono 
strefy dla ruchu turystów pieszych. Wzorem Krakowa ustawia 
się przy zabytkach tablice informacyjne z historią obiektu. Aby 
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zaakcentować ducha Euro pomniki znajdujące się przy 
Ratuszu ubrano tak by kibice nie mieli wątpliwości jaka 
odbywa się tu impreza. 

  

 
Sala Radnych w Lwowskim Ratuszu. Foto: Krzysztof Tęcza 

Gdy wreszcie docieramy do pilnowanego przez dwa 
lwy Ratusza jesteśmy zaproszeni do sali, w której mają 
posiedzenia radni. Jest ich 90. Na spotkanie z 
przedstawicielami miasta i radnych Lwowa przenosimy się do 
bardziej wygodnego pomieszczenia. Wysłuchujemy tu kilku 
prelekcji przygotowanych na tą okazję.  

Prof. Jurij Zinko z Lwowskiego Uniwersytetu 
Narodowego zaprezentował nam wykład „Uwarunkowania 
przyrodnicze i krajobrazowe Lwowa”. Najpierw stwierdził, że 
Lwów jest dobrym miejscem dla wypoczynku weekendowego. 
Najwięcej turystów przyjeżdża tu oczywiście z Kijowa. 
Większość gości przyjeżdża tylko na jeden dzień. Jest to nieraz 
50 autokarów. Czynione są starania by te pobyty wydłużać. 
Dlatego na obrzeżach miasta powstało wiele dobrych i 
niedrogich hoteli. Najważniejszym jest by turyści 
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przyjeżdżający do Lwowa złapali panującą tu atmosferę i 
wywieźli ją stąd tak by pozostała w ich sercach. 

Jeśli chodzi o krajobraz to początkowe pola orne 
zmieniały się stopniowo w zieleń miejską. Była ona 
kontrastem dla powstającej wysokiej zabudowy mieszkalnej. 
Ze względu na zajmowanie coraz to nowych terenów pod 
budownictwo zmieniano nawet bieg strumyków i rzek. Wiele 
z nich zamykano w kanałach, często podziemnych. Zmiany te 
można prześledzić na starych mapach. Największe zmiany 
zaszły oczywiście w ostatnich 100 latach. Niestety bardzo 
często przyroda przegrywa i dzisiaj gdy spojrzymy na 
zabudowane doliny nikt już nawet nie pomyśli o nich jak o 
zielonych dolinach. Ale przyroda potrafi się bronić. Bo gdyby 
Lwów leżał na równinie to byłby to tylko zbiór zabytków 
architektury. A dzięki usytuowaniu Lwowa na wzgórzach 
występuje tu zielona strefa. To jeszcze tam są wolne 
przestrzenie pozwalające na odpoczynek. Dzisiaj należy tylko 
należycie szanować te ostatnie strefy zieleni tak by nie zanikły 
one całkowicie. Chociaż są tu także wielkie strefy zieleni. Na 
przykład ponad 300 hektarowy park, w którym stoją stare 
domy. Mieszka tam około 5 tysięcy osób. Teren ten jest we 
Lwowie ale wygląda tak jakby to była podmiejska wioska. 
Nieraz dochodzi tam do zabawnych sytuacji, kiedy sąsiad 
spotykając sąsiada pyta go: Dokąd idziesz? A idę na 10 minut 
do Lwowa – odpowiada tamten. Przecież cały czas są we 
Lwowie! 

Następnie głos zabrał pan Taras Krawec, Aleksander 
Zawadowycz i pani Krystyna Koszulińska. Zaprezentowano 
nam właśnie wydany „Wielki atlas miasta Lwów 2012”. Jest to 
dzieło formatu A-3, zawierające około 300 map i 100 różnych 
schematów. Atlas podzielono na bloki: geograficzny, 
przyrodniczy, archeologiczny. Opisano w nim także 
infrastrukturę miejska, przemysł i poświęcono dział 
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planowaniu przestrzennemu. Ze słów jakie padły wychodzi, że 
nie dość że jest to opracowanie jedyne w swoim rodzaju  to 
już inne miasta próbują się na nim wzorować. 

Po prezentacji naszej ekipy, której dokonał, jak zwykle 
Józef Partyka, przydzielono nam dwie młode przewodniczki i 
podzieleni na grupy udaliśmy się na zwiedzanie miasta. Od 
razu zapytaliśmy prowadzącą nas Halinę jak zostaje się 
przewodnikiem na Ukrainie. Otóż trzeba skończyć specjalne 
szkolenie i zdać stosowny egzamin. Do egzaminu są 
dopuszczane tylko osoby posiadające wyższe wykształcenie. A 
gdy złapią kogoś na oprowadzaniu bez wymaganych zezwoleń 
to kara jest bardzo bolesna. Nasz spacer rozpoczynamy koło 
Ratusza. Idziemy do katedry Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny, obiektu tak bogato zdobionego, że początkowo 
nie wiadomo na czym skupić swoją uwagę. Dobrze, że 
mieliśmy przewodniczkę. Dopiero ona potrafiła ogarnąć 
nagromadzone tu piękno i po kolei je nam zaprezentować. 
Powoli wyłaniał się jakiś sens w naszym oglądaniu. Nieco dalej 
zobaczyliśmy, nie mniej zdobną kaplicę Boimów, która 
właśnie na swoje ozdoby nazywana jest biblią dla ludzi 
niepiśmiennych. Oglądamy kilka kamienic zbudowanych w 
Rynku. Faktycznie są one wyjątkowe. Chociaż nie wszystkie 
wyglądają dobrze. W pobliżu kościoła Bożego Ciała 
rozpoznajemy w ustawionej rzeźbie postać Nikifora 
Krynickiego. Ponoć dzięki niemu spełniają się nasze życzenie. 
Wystarczy przystanąć przy nim i chwycić go za nos. Chyba coś 
w tym jest gdyż co chwilę ktoś przystaje i po chwili namysłu 
dotyka nosa Nikifora. Na fasadzie wspomnianego kościoła 
widzimy leżącego na biblii psa, który trzyma w pysku płonącą 
pochodnię symbolizującą ogień inkwizycji. Wewnątrz 
umieszczono pomnik Artura Grottgera. 

 



80 
 

 

 
Strefa kibica we Lwowie. Foto: Krzysztof Tęcza 

 
Lwów podczas Euro 2012. Foto: Krzysztof Tęcza 

Wielką ciekawostką okazała się stara apteka, w której 
utworzono muzeum, mimo że wciąż jest ona czynna. 
Wchodząc do niej mamy duże szanse poczuć atmosferę jaka 
panowała w tym miejscu kilkadziesiąt lat temu. By nastrój jaki 
nam się udzielił nie prysł zbyt szybko przeszliśmy pod dom 
„Cztery Pory Roku”. Znajduje się na nim rzeźba Saturna 
odmierzająca czas. Kolejne rzeźby przedstawiają wiosnę, lato, 
jesień i zimę. Ozdób umieszczonych na tej kamienicy jest tak 
wiele, że gdybyśmy chcieli sprawdzić co poszczególne z nich 
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symbolizują musieli byśmy pozostać tu do wieczora. A 
przecież tuż obok siedzi sobie na ławeczce Ignacy Łukaszewicz 
a z okna na pierwszym piętrze wygląda jego nauczyciel. Każdy 
chce przysiąść przy słynnym rodaku i zrobić sobie zdjęcie.  

Aby pokazać, że Lwów to wiele kultur czy wyznań 
zostajemy przyprowadzeni do katedry Ormiańskiej p.w. 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Początkowo 
oglądamy w panującym tu półmroku to co nam pokazuje 
prowadząca. Po chwili jednak stwierdzamy ze zdziwieniem, że 
podpisy pod malowidłami są w języku polskim. Opiekujący się 
katedrą człowiek widząc nasze zdziwienie podszedł do nas i 
wytłumaczył w czym rzecz. Otóż obrazy te wykonał w latach 
20-tych XX wieku malarz z Warszawy Jan Henryk Rosen. Więc 
nie ma w tym nic dziwnego. Zaraz widzimy różnice jakie są 
tutaj w stosunku do podobnych przedstawień w innych 
kościołach. Otóż malowidło przedstawiające pogrzeb św. 
Odilona, założyciela święta Wszystkich Świętych oraz Dnia 
Zadusznego, ukazuje orszak żałobny, w którym idą zakonnicy. 
Pierwszy z nich przedstawia przyszłość, ten pośrodku 
teraźniejszość, zaś ostatni z twarzą zasłonięta kapturem 
przeszłość. Idący młodzieńcy jak i latające wokół orszaku 
duchy również przedstawiają to co ma się dopiero wydarzyć 
czyli to czego jeszcze nieznaną. Ale najbardziej rzucające się w 
oczy różnice to ukrzyżowany Jezus wznoszący się ku niebu 
(nie jest on przybity do krzyża) oraz ostatnia wieczerza bez 
Judasza, który nie zasłużył sobie na takie wyróżnienie. 

Przed nami małe wyzwanie. Podchodzimy okrężną 
drogą na Kopiec Unii Lubelskiej, usypany z inicjatywy 
Franciszka Smolki w latach 1869-1900. Jest naprawdę stromo, 
chociaż niektórzy próbują dostać się tutaj na przełaj. 
Oczywiście my do nich nie należymy. I nie chodzi tutaj o 
zniszczenia jakie robią ci przełajowcy. Po prostu nie warto się 
męczyć. Droga którą idziemy i tak jest wystarczająco ciężka. 
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Jednak panorama jaka stąd się rozpościera jest dla nas 
wystarczającą rekompensatą za włożony trud przy podejściu. 
Szukamy chociaż trochę cienia i Jurij opowiada nam o okolicy, 
o przyrodzie  i geografii tego miejsca.  

Gdy dotarliśmy na Cmentarz Łyczakowski udaliśmy się 
na grób Marii Konopnickiej by postawić tam jeden z 
przyniesionych zniczy. Następnie prowadzeni przez 
pracownika cmentarza przechodząc koło grobu Juliana 
Ordona i Gabrieli Zapolskiej dotarliśmy na Górkę, miejsce 
gdzie pochowano uczestników powstania styczniowego z 
1863 roku. Na tablicy ustawionego tu pomnika upamiętniono 
ostatnich członków rządu narodowego. Do dzisiaj trwa 
dyskusja nad rangą tego zrywu. Czy było to powstanie czy 
regularna wojna. My jednak nie będziemy wnikać w takie 
szczegóły. Naszym celem było zapalenie tutaj znicza. 

 
Polski Cmentarz Wojenny we Lwowie, tzw. Cmentarz Orląt. Foto: 

Krzysztof Tęcza 

Kolejnym, a właściwie najważniejszym miejscem, do 
którego zmierzaliśmy był Polski Cmentarz Wojenny 1918-19-
20 nazywany Cmentarzem Orląt. Nie będę tu oczywiście 
prezentował historii tego miejsca. Nie ma chyba Polaka, który 
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nie znał by jej. Wspomnę tylko, iż dotarliśmy do grobu, z 
którego metodą losową wybrano zwłoki nieznanego żołnierza 
i przewieziono je w 1925 roku do Warszawy gdzie ponownie 
je pochowano w Grobie Nieznanego Żołnierza. Gdy 
zapaliliśmy znicz i rozejrzeliśmy się dookoła dotarło do nas, że 
ci wszyscy pochowani tu żołnierze to sami młodzi chłopcy. 
Niektórzy to nawet dzieci, przed którymi życie dopiero się 
otwierało. Niestety musieli oni je oddać za Ojczyznę. Dlatego 
myślę, mamy wręcz obowiązek o nich pamiętać.  

Wracając do autokaru zobaczyliśmy wysoką zadbaną 
kolumnę. Okazała się ona być ustawiona na grobie Franciszka 
Stefczyka, założyciela Kas Stefczyka. Mimo, iż zmarł on w 
Krakowie został zgodnie ze swoim życzeniem pochowany 
właśnie tu u boku swojej żony. Obecnie grobem tym, opiekują 
się bankowcy, którzy co roku organizują tu spotkanie. 

Ponieważ na cmentarzu znajduje się wiele ciekawych i 
pięknych nagrobków droga powrotna zajęła nam dużo więcej 
czasu niż planowaliśmy. Dlatego zaraz wyjechaliśmy tak by 
zdążyć na zamówiony posiłek. Baliśmy się, że dostaniemy 
wszystko na zimno. Zostaliśmy jednak bardzo mile zaskoczeni. 
Nie dość, że wszystko było ciepłe to jeszcze smaczne. I po raz 
pierwszy nie zaserwowano nam czerwonego barszczu. 
Dostaliśmy tym razem rosół z cienkim makaronem zwijanym 
w formie naleśników pociętych ukośnie. Danie to nazywa się 
Panadel. Drugie danie było nie mniej smaczne od pierwszego. 
Po raz pierwszy mogliśmy posmakować przypieczoną kapustę 
w formie kotleta. Żeby dopełnić obraz rozpusty to powiem, że 
na deser dostaliśmy lody i szarlotkę  z cynamonem. W ogóle 
zauważyliśmy, że podczas całego naszego tu pobytu wszystkie 
posiłki składały się z kilku, nieraz pięciu, dań. Właścicielka 
restauracji cały czas musiała tłumaczyć nam jak się 
przygotowuje niektóre podawane właśnie potrawy. Wiele pań 
życzyło sobie szczegółowych przepisów.  



84 
 

 

Byliśmy tak zadowoleni, że machając ręką na 
pożegnanie wcale nie myśleliśmy o długiej jeździe jaka nas 
czekała. Tak, że gdy dotarliśmy do Żółkwi nawet dziwiliśmy 
się, że to już. Ponownie byliśmy spóźnieni. Jednak Petro 
Wychopen, mer miasta w ogóle nie był zrażony. 
Zaprezentował nam swój gród. Opowiedział jak się tutaj żyje i 
jakie snuje się plany, których wykonanie ma przyciągnąć 
turystów. Pan Piotr mówił po polsku jak i po ukraińsku. W 
zależności czy się nie zapomniał, bo obiecywał, że go 
zrozumiemy. Usłyszeliśmy od niego także kilka żartów. Ten 
który utkwił nam w pamięci mówi, iż student do obiadu 
zawsze walczy z głodem, a do kolacji ze snem. Fajne. Mer 
zaprezentował nam także znanych ludzi związanych z Żółkwią 
uważaną za miasto idealne. Byli to Stanisław Żółkiewski, Jan III 
Sobieski, Bogdan Chmielnicki, Jan Mazepa i Piotr I Romanow. 
Po części oficjalnej zostaliśmy zaproszeni przez Michaiła 
Kubaja, przedstawiciela Społecznej Organizacji Centrum 
Rozwoju Miasta na spacer po Żółkwi. Byliśmy pod wrażeniem 
ogromnego placu jaki znajduje się w centrum miasta. Na 
jednym jego końcu wzniesiono zamek. Po remoncie będzie on 
pełnił funkcje kulturalne oraz muzealne. Powstanie w nim 
także hotel i restauracja. Gospodarze podkreślają, iż mimo że 
dawniej mieszkali tu Polacy, Ukraińcy czy Żydzi to nie doszło w 
historii do zbrodni narodowościowych. Dawniej nawet 
dobierano skład Rady Miasta pod kątem odpowiedniej ilości 
przedstawicieli wszystkich narodowości. Bez oporów mówi się 
tu o Stanisławie Żółkiewskim, założycielu miasta jak i 
Sobieskich. 
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Ratusz w Żółkwi. Foto: Krzysztof Tęcza 

Przechodząc koło fontanny zaciekawiła nas klapa do 
kanalizacji. Okazała się ona być zrobiona z kompozytów. Jest 
to materiał na tyle wytrzymały, że nie zniszczy go żadna 
ciężarówka, a ponieważ jest to tworzywo sztuczne nie 
zainteresuje się nią żaden zbieracz złomu. Można by ten 
patent przenieść na nasz grunt. Wreszcie nie martwilibyśmy 
się, ze wpadniemy w nocy do dziury, bo ktoś ukradł klapę. 

 W kościele kolegiackim św. Wawrzyńca przywitał nas 
ksiądz, który odprawiwszy krótką mszę w naszej intencji 
zaprowadził nas do podziemi gdzie pochowano zarówno 
Stanisława Żółkiewskiego jak i rodzinę Jana III Sobieskiego. 
Kościół ten przechodził różne koleje losu. Najtragiczniejsze 
były czasy władzy radzieckiej. Jednak obecnie wszystko idzie 
ku dobremu. Chociaż wciąż brakuje wywiezionych stąd 
pamiątek. Niech podsumowaniem słów księdza będzie 
następujące zdanie. Gdy piorun raził stojącego na szczycie 
kościoła św. Michała Archanioła wszystkich ogarnęło 
przerażenie. Jednak wspólną pracą odremontowano rzeźbę i 
teraz jest ona ponownie ozdobą świątyni uważanej za mały 
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Wawel. A więc jest nadzieja, jest ufność, jest wiara, jest też 
przyszłość. I tak należy patrzeć na to. 

O dziwo, na granicy bez problemów zostaliśmy 
przepuszczeni przez służby ukraińskie. Za to nasi trochę nas 
przytrzymali. Ale gdy zjedliśmy kolację i dotarliśmy do Lublina 
wcale nie chciało nam się spać. Racjonalnym jednak było jak 
najszybciej udać się na spoczynek.  

Rano bowiem zaplanowaliśmy spotkanie na którym 
mieliśmy podsumować nasz wyjazd, jak i porozmawiać o 
kolejnym w roku przyszłym.  

 
Niedziela, 1 lipca 
Zbyszek Pękala zdradził nam wiele szczegółów 

organizacyjnych. Mimo, iż czasami zdarzały się zmiany w 
dosłownie ostatniej chwili, dzięki swoim znajomościom z 
przyjaciółmi z Ukrainy improwizowano na poczekaniu i 
najczęściej wszystko dobrze się kończyło. Oczywiście 
Zbyszkowi pomagały inne osoby. Byli to przede wszystkim 
Józef Partyka i Wojtek Kowalski. Bardzo duży wysiłek 
organizacyjny w przygotowanie wyjazdu włożyli 
przedstawiciele Wyższej Szkoły Społeczno - Przyrodniczej w 
Lublinie. A podczas podróży wykładowcy szkoły włączali się w 
oprowadzanie nas. Jesteśmy mile zaskoczeni i nie znajdujemy 
słów uznania dla prof. Witolda Kłaczewskiego, który bardzo 
chętnie dzielił się z nami swoją ogromną wiedzą. Jak mogli 
pomagali także inni uczestnicy wycieczki choćby Alicja i 
Ryszard Wrzoskowie.  

Kolega Mieczysław Żochowski zaproponował na 
przyszły rok zorganizowanie podobnego wyjazdu na Białoruś. 
Nie będzie to więc odosobniona wyprawa.  

Jeśli o mnie chodzi to wybierając się na tą wyprawę 
miałem wiele obaw. Oczywiście nie chodziło mi o sprawy 
organizacyjne. Te bowiem członkowie naszego Towarzystwa 
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mają opanowane. Chodziło mi o to co tam zastaniemy, o 
relacje międzyludzkie i o dostępność niektórych obiektów.  

Teraz na koniec mojego opisu, myślę że mogę sobie 
pozwolić na stwierdzenie, iż wyjazd ten spełnił moje 
oczekiwania jako krajoznawcy. Natomiast myślę, że w imieniu 
Komisji Krajoznawczej ZG PTTK mogę sobie pozwolić na 
stwierdzenie, iż wyjazd ten spełnił także nasze oczekiwania 
jako Komisji. Bo trzeba przyznać, że krajoznawstwo nie zna 
granic. Oczywiście w każdym kraju kładzie się inny nacisk na 
tą prawie już naukową dziedzinę życia, jednak mieszkańcy 
stref przygranicznych a przede wszystkim przebywający tu 
turyści, także w różnym stopniu, drążą różne aspekty 
krajoznawstwa. Poprzestańmy jednak na tych dywagacjach. 
Ważnym jest, że krajoznawstwo żyje, rozwija się i wciąż 
będzie się rozwijać. 

 

Andrzej Mateusiak 

Na szczycie 

Aż piętnaście samochodów naliczono na szczycie 
Śnieżki w dniu 10 sierpnia 2012 r. W dniu tym tradycyjnie 
obchodzono Dzień Przewodnika ustanowiony przez zarząd 
jeleniogórskiego Koła Przewodników Sudeckich PTTK w roku 
1981. Inicjatorem obchodów i wyboru św. Wawrzyńca, jako 
patrona przewodników górskich był Jerzy Pokój – wówczas 
prezes Koła Przewodnickiego. 
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Przewodnicy na Śnieżce. Foto: Andrzej Mateusiak 

Tegoroczne święto obchodzono już po raz trzydziesty 
drugi. W roku 1982 święta nie obchodzono, gdyż góry były 
zamknięte z powodu stanu wojennego.  

Tradycyjnie o godz. 12.00 rozpoczęła się msza święta 
w intencji przewodników górskich oraz „ludzi gór”. Mszę 
odprawiał czeski biskup Jan Vokal z Hradca Królewskiego. W 
koncelebrze uczestniczyło kilkunastu kapłanów, w tym biskup 
legnicki Stefan Cichy. W homilii biskup Vokal mówił o 
zwróceniu uwagi na wartość i jakość ziarna przeznaczonego 
na siew. Ten szczególny dzień zgromadził na szczycie Śnieżki 
liczne grono przedstawicieli władz i samorządowców. Byli m. 
in. Grzegorz Schetyna, Jerzy Łużniak, Jerzy Pokój, Marcin 
Zawiła, Jacek Włodyga, Andrzej Raj. Na uroczystość przybyło 
ponad 120 przewodników reprezentujących prawie wszystkie 
Koła Przewodnickie Dolnego Śląska oraz przedstawiciele 
instytucji związanych z górami jak GOPR, Horska Služba, KPN, 
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Straż Graniczna, IMGW, schroniska górskie, Walończycy oraz 
turyści i przygodni widzowie.  

Msza św. w dniu 10 sierpnia od kilkunastu lat jest 
traktowana przez Czechów, jako cel pielgrzymki pieszej. Także 
w tym roku czeska pielgrzymka rozpoczęła się w godzinach 
rannych w Pecu pod Snežkou od poświecenia dzwonu w 
kapliczce przy parkingu. Następnie pielgrzymi ruszyli przez 
Obři Důl na równię pod Śnieżką. Tam mieli spotkać się z 
polską pielgrzymką, która miała ruszyć z Karpacza. W tym 
roku jednak polskiej pielgrzymki nie zorganizowano. Zamiast 
polskich pielgrzymów Czesi spotkali przy schronisku Dom 
Śląski swojego… prezydenta. W roku bieżącym prezydent 
Vaclav Klaus dojechał do Lučni boudy samochodem, skąd 
pieszo udał się na najwyższy dla Czechów szczyt. Prezydent 
przedstawicielowi czeskich mediów powiedział, że gdy 
skończy swoją prezydencką kadencję w dalszym ciągu będzie 
przychodził w dniu św. Wawrzyńca na Śnieżkę. Prezydentowi 
towarzyszyło grono czeskich VIP-ów, w tym senator Přemysl 
Sobotka – kandydat na prezydenta Czech i burmistrz Pece pod 
Snežkou Alan Tomášek. Na szczycie dołączył Královéhradecký 
hejtman Lubomír Franc, który pieszo wszedł od stacji kolejki 
linowej na Růžové hory oraz minister zdrowia Leoš Heger z 
małżonką. Prezydent żartował z uśmiechem, że „wejście na 
Śnieżkę mogłoby być testem dla kandydatów, że mają szansę 
kandydować” na prezydenta. W tym roku nasi VIP-owie 
wypadli na tle Czechów mniej korzystanie – wszyscy zostali 
wwiezieniu samochodami terenowymi, których na Śnieżce 
parkowało aż 15 szt. No cóż, powszechność turystyki po 
naszej i ich stronie gór jest zgoła odmienna. Jeden z 
przewodników tę sytuację skomentował tak: „my mamy moc 
zarządzeń i ustaw dotyczących turystyki, w tym jak się po raz 
kolejny okazuje „kulawą” ustawę o usługach turystycznych, a 
Czesi mają… turystykę”. Po mszy świętej wykonano szereg 
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pamiątkowych fotek, w tym tę tradycyjną, w ogromnym 
gronie przewodnickim.   

W czasie trwania mszy prezydent Klaus udał się 
ponownie do Lučni boudy, gdzie uroczyście wraz z żoną Livią i 
najstarszym synem otworzył najwyżej położony w Europie 
środkowej browar. Jak podały czeskie media „prezydent 
przekąsił pieczoną kaczkę z knedlikami i kapustą, i przepił 
piwem Paroháč”. Mini browar w schronisku zbudował mistrz 
piwowarski Josef Krýsl, który doświadczenie zdobywał w 
browarze w Pilźnie. Schroniskowy browar rocznie może 
wyprodukować 400 hektolitrów piwa, a nowa linia 
produkcyjna kosztowała 2,5 miliona koron. Obecnie 
produkowanych jest już sześć gatunków piwa marki Paroháč, 
czyli po polsku Rogacz. Oba znaczenia tego słowa są takie 
same u nas jak i u Czechów. Początkowo na etykiecie – tak 
wynikało z wcześniejszych ulotek, które mieliśmy okazję 
widzieć miesiąc wcześniej w schronisku - miała znajdować się 
para jeleń i łania w dość specyficznej pozie. Pachniało 
skandalem, ale był to doskonały chwyt marketingowy. 
Produkowane jest piwo jasne (jedenastka i dwunastka), 
półciemne (dwunastka), pszeniczne (jedenastka), piwo 
brytyjskiego typu Indian Pale Ale czy specjalne 
(siedemnastka), rozlewane do beczek i butelek. W dniu 
otwarcia wszystkie nowe piwa kosztowały po 40 koron za 
półlitrowy kufel, przy cenie 48 koron za Pilznera. Mini browar 
można zwiedzać grupowo, po uprzednim zgłoszeniu za cenę 
150 koron, w tym degustacja. Zwiedzanie trwa 45 minut. 
Właściciel schroniska - od roku 2004 spółka AEZZ – oferuje też 
inne atrakcje, jak całodzienny kurs piwowarki w cenie 1900 
koron czy kąpiele piwne w cenie 1300 koron za dwie osoby.  

W dniu premiery piwa Paroháč liczne grono 
przewodników zjawiło się w Lučni boudzie, aby skosztować 



91 
 

 

tego wyrobu. Było smaczne. Część z nich uczestniczyło też w 
półgodzinnym zwiedzaniu mini browaru, gdyż chcieli 
sprawdzić, czy aby na pewno piwo ważone jest na miejscu, a 
nie np. przywożone w zbiornikach. Widzieliśmy nowiutkie 
urządzenia: kadzie i warzelniki oraz chłodnię w piwnicach.   

Po zwiedzaniu browaru przewodnicy spotkali się w 
schronisku PTTK Strzecha Akademicka, gdzie już oficjalnie 
zaprezentowano akcyzowy Likier Karkonoski, wyprodukowany 
przez Akwawit - Polmos S.A. Wrocław, na zlecenie inicjatora i 
właściciela marki „Likier Karkonoski” – Tomasza 
Łuszpińskiego, przewodnika sudeckiego z Borowic. 
Przewodnickie spotkanie integracyjne odbywało się także w 
schronisku PTTK „Samotnia”. Rozmowy i wspomnienia trwały 
do późnych godzin nocnych.   

                                                                                                              

 

Krzysztof Tęcza 

Święto Kolei Dolnośląskiej 
  

W dniach 6-8. 07. 2012 roku obchodzono z okazji 110-
lecia Kolei Izerskiej Święto Kolei Dolnośląskiej. 

Na terenie stacji kolejowej Szklarska Poręba Górna 
zorganizowano wiele wystaw, koncertów oraz konkursów. 
Ustawiono tutaj także stragany z pamiątkami czy też mniej lub 
bardziej pożytecznymi wyrobami. Najważniejszym jednak był 
przyjazd i regularne kursy pociągu retro. Cieszyły się one 
ogromną popularnością. Pociąg zatrzymywał się nieco dłużej 
na poszczególnych stacjach od Szklarskiej Poręby Górnej aż do 
Koŕenova. Jadący nim turyści, którzy wybrali się w niedzielę, 
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mogli spokojnie wysiąść na stacji Jakuszyce by zrobić 
pamiątkowe zdjęcia pomnika jaki odsłonięto tam by uczcić 
jubileusz tej najwyżej w Polsce położonej linii kolejowej (886 
m npm). 

     

 
Foto: Krzysztof Tęcza 

Mimo, iż pociąg ciągnął kilka dużych wagonów, w 
środku panował niezły tłok. Ponieważ był to specjalny 
przejazd cena też była specjalna. Jednak na pamiątkę każdy 
otrzymał tekturowy bilet ze stosownym opisem. Na stacji 
Koŕenov zorganizowano występy mażoretek, udostępniono 
muzeum i wyświetlano filmy dokumentalne o historii 
kolejnictwa.  Dodatkowo prezentowano zabytkowe 
samochody. Ba, kursował nawet sprzed dworca zabytkowy 
autobus. Można było spróbować swoich sił podczas przejazdu 
drezyną a później posilić się smacznymi naleśnikami 
przygotowywanymi na naszych oczach.  
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I wszystko byłoby w porządku gdyby na trasie Jelenia 
Góra - Harrachov pociągi kursowały tak jak przed wojną. Tylko 
o tym mażą turyści. 

  

Informacje Komisji Krajoznawczej 
 

Informujemy, ze w dniu 28 września 2012 roku 
miało miejsce uroczyste otwarcie Centralnej Biblioteki 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. 
Kazimierza Kulwiecia w jej nowej siedzibie w Warszawie 
przy ul. Senatorskiej 11. Uroczystego przecięcia wstęgi 
dostąpili Lech Drożdżyński Prezes ZG PTTK, Roman 
Bargieł Sekretarz Generalny ZG PTTK i Maria Janowicz 
Kierownik CB PTTK. Na to ważne wydarzenie przybyło 
wielu znamienitych gości, władz Towarzystwa, 
przedstawicieli poszczególnych komisji oraz 
krajoznawców i sympatyków Biblioteki. Mogli oni nie 
tylko okazję do zapoznania się ze zbiorami jakie tu 
zgromadzono ale także do obejrzenia przygotowanych 
wystaw, wzięcia udziału w Sesji jubileuszowej 
podsumowującej 105-lecie Biblioteki oraz, niejako na 
deser, wysłuchania znanego podróżnika Arkadego 
Radosława Fiedlera, który opowiedział o pasji 
podróżniczej i kolekcjonerskiej swojej rodziny.  

Więcej interesujących szczegóły ze spotkania 
może poznać na stronie www.centralnabiblioteka.pttk.pl 
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Krzysztof Tęcza 

 
Nocne przejście Trasą Sztaudyngerowską 
 

 
Spotkanie przy domu Jana Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie. Foto: 

Krzysztof Tęcza 

Gdy 15 czerwca 2012 roku otrzymałem wiadomość, że 
o godzinie 20,00 spod domu Jana Sztaudyngera wyruszają 
śmiałkowie by pokonać Dużą Sztaudyngerowską Trasę 
Turystyczną ani chwili nie zastanawiałem się czy dołączyć do 
nich. Miałem co prawda tylko kilka godzin ale natychmiast 
spakowałem do plecaka potrzebne rzeczy i o umówionej 
porze stawiłem się na miejscu zbiórki. Okazało się, iż jest nas 
razem 16. osób. Zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie i ruszyliśmy w 
drogę. Tym razem organizatorzy, przedstawiciele 
Stowarzyszenia "Puch Ostu", postanowili ruszyć pod prąd. W 
późniejszym czasie okazało się to dla nas bardzo dobrym 
posunięciem. Mieliśmy bardziej łagodne podejścia, a przecież 
na prawie 30-kilometrowej trasie jest to niezmiernie ważne. 
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Złoty Widok w Szklarskiej Porębie. Foto: Krzysztof Tęcza 

 
Przed schroniskiem na Wysokim Kamieniu. Foto: Krzysztof Tęcza 

Pogoda wyraźnie nam sprzyjała. Było ciepło i nie 
padało. Pierwszy odcinek pokonaliśmy spokojnie. Szybko 
dotarliśmy do wodospadu na Szklarce. Przemknęliśmy przez 
szosę Jelenia Góra - Szklarska Poręba i dotarliśmy na Złoty 
Widok. Ogrzaliśmy się nieco przy płonącym ognisku. 
Spróbowaliśmy wykonać fotki przy zachodzącym słońcu i 
przemykając koło Chybota zwanego Głową Cukru dotarliśmy 
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do starych sztolni. Tu nie mieliśmy już wyjścia. Trzeba było 
sięgnąć po latarki i czołówki. Zrobiło się zbyt ciemno by 
bezpiecznie podążać dalej leśnymi ścieżkami, na których leżą 
kamienie i wystają korzenie. Gdy odsapnęliśmy na Wielkim 
Zakręcie, obecnie nazywanym Zakrętem Śmierci, czekało nas 
nie lada wyzwanie. Dalsza droga prowadziła coraz bardziej 
pod górę. Nic dziwnego. Przecież mieliśmy dotrzeć na Wysoki 
Kamień położony 1058 metrów nad poziomem morza. Nic 
jednak nie mogło stanąć nam na drodze. Sił nam jeszcze nie 
brakowało. Jednak gdy dotarliśmy do nieczynnego już 
schroniska szalał tam taki wiatr, że porywał nam statywy z 
aparatami. Zrobiło się chłodno. Nie było sensu siedzieć tam 
zbyt długo. Ubraliśmy się nieco grubiej i poszliśmy w dół do 
Białej Doliny i Huty. Ruszając z Wysokiego Kamienia 
pożegnaliśmy piątek. Rozpoczął się już nowy dzień. Była 
sobota. Gdy tak szliśmy w stronę Wodospadu Kamieńczyka 
nadjechał jedyny samochód jaki o tej porze się zaplątał. Jak 
się okazało, był to patrol policyjny. Widząc taką grupę 
maniaków błąkających się po nocy zwolnił by przyjrzeć się 
nam. Po wymianie zdań pojechał dalej a my weszliśmy na 
powrót do lasu. Przed nami kolejne strome podejście. Tym 
razem  do Wodospadu Kamieńczyka. Część osób odłączyła się 
nieco wcześniej i pewnie w tej chwili odpoczywa sobie w 
domu. Może nawet już poszli spać. My uparliśmy się i 
podążamy coraz wolniej kamienistą ścieżką. Czujemy już 
lekkie zmęczenie. Ale to nic. Nie ma już wyjścia. Trzeba 
dotrwać do końca. Gdy podążaliśmy leśną drogą koło kolei 
linowej i leśniczówki było już z górki. Ciekawa sprawa. Przy 
leśniczówce żadnego ruchu. Wygląda na to, że nawet psy 
poszły spać. Tresowane jakieś czy co?  

W pewnym momencie zauważamy, ze robi się jakoś 
widniej. To powoli następuje świt. Przed nami jednak jeszcze 
kawałek drogi, tym razem ostro w dół. Zaraz wychodzimy kolo 
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Walońskiej Chaty i przy domu Jana Sztaudyngera zamykamy 
pętlę. Dochodzi godzina 3,00 rano. Nieźle. Docieramy do 
pozostawionych tu samochodów i ruszamy do domów. W 
oddali słyszymy jakby śmiech. Może to duch Sztaudyngera tak 
się śmieje. Ciekawe tylko czy śmieje się do nas czy z nas! 

 

Bogumił R. Korzeniewski (Ciechocinek) 

Sosnowiecki CZAK widziany z Kujaw 

Tym razem miejscem, jakie wyznaczyli sobie 
krajoznawcy na coroczne, ogólnopolskie spotkanie był 
Sosnowiec. Górny Śląsk, a ściślej Zagłębie, to wbrew 
powszechnym opiniom, niemniej ciekawy region do 
penetracji krajoznawczej. 

Zaletą CZAK-ów, ba, przywilejem nawet, jest fakt, iż 
niektóre ze zwiedzanych obiektów, w przeciwieństwie do 
tradycyjnie organizowanych wycieczek udostępniane są dla 
ich uczestników, czyli wybrańców.  Zatem o uczestnikach 
CZAK-ów można  mówić, że jest to turystyczna arystokracja 
wśród krajoznawców. 

W programie zwiedzania dane nam było zobaczyć 
wiele. Podczas gdy jedna grupa  udała się na wycieczkę  
przedzlotową szlakiem zamków pogranicza śląsko - 
morawskiego, motywem przewodnim  drugiej grupy 42. 
CZAK-u były zabytki techniki. Szyby zabytkowych kopalń:  
Srebra w Tarnowskich Górach i Węgla Kamiennego „Guido” w 
Zabrzu, to jakby typowy widok w krajobrazie  Śląska i 
Zagłębia, zaś zwiedzane osiedla mieszkaniowe Nikiszowiec i 
Giszowiec znane choćby z filmów Kazimierza Kutza, pałace 
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Schoenów i Dietla, cerkiew i Tyskie Browarium, jawiły nam się 
jako perły tamtejszej architektury. 

Niespodzianką ze strony organizatorów okazała się 
ciekawa, militarna inscenizacja  z udziałem umundurowanych, 
niegdysiejszych zaborców przy obelisku w Trójkącie Trzech 
Cesarzy, u zbiegu rzek Czarna i Biała Przemsza w Sosnowcu. 

Jurę Krakowsko – Częstochowską przemierzał w 
swych wędrówkach każdy, choćby średnio zaawansowany 
turysta. Zdziwi się wszakże ten, kto był tam stosunkowo 
dawno. Odrestaurowany zamek w Bobolicach na szlaku Orlich 
Gniazd urzeka swym pięknem w otoczeniu jurajskich skał. Nic 
więc dziwnego, że tam właśnie gromadzi się najwięcej 
„jurajskich” turystów. 

Zamek w Siewierzu to znów przykład cennej 
historycznie budowli udostępnionej dla zwiedzających jako 
trwała ruina. Nade wszystko jednak, „ojcem” wszystkich 
polskich zamków jest Ogrodzieniec. Już to ze względu na 
magię tego miejsca, już to ze względu na położenie i gabaryty, 
a przecież rzecz najważniejsza, z Ogrodzieńcem, za sprawą 
Aleksandra Janowskiego wiąże się powstanie Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczego.  Złożenie wiązanki kwiatów 
przy tablicy upamiętniającej Aleksandra Janowskiego jako 
pracownika kolei na sosnowieckim dworcu, było więc 
naturalnym wyrazem pamięci dla pioniera krajoznawstwa 
polskiego,  tym bardziej,  zasadnym, że Aleksander Janowski 
jest patronem Sosnowieckiego Oddziału PTTK. 

O CZAK-u numer 42. można powiedzieć, że pod 
względem liczby uczestników, był iście kameralny. Zgłosiło się 
nań zaledwie 69 osób, najmniej z dotychczas organizowanych. 
Nie sposób więc było pominąć dyskusji o przyczynach tak 
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niskiej frekwencji.  Ale  ujmując rzecz z innego punktu 
widzenia, rzec też można, iż tylko 69 osób dostąpiło zaszczytu 
uczestnictwa w  sosnowieckim święcie krajoznawców. 

  O  frekwencji i udziale młodzieży w CZAK-ach, a 
właściwie jej braku, jak i na inne tematy dyskutowano 
podczas forum w dwóch salach Wydziału Nauk o Ziemi 
Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, w najwyższym w tym 
rejonie gmachu zwanym „Żyleta”.  

Województwo Kujawsko – Pomorskie reprezentowało 
pięć osób: Kazimierz Andrzejewski i Andrzej Ziobrowski z 
Włocławka, Bogumił Korzeniewski z Ciechocinka oraz Andrzej 
Urbański z małżonką z Aleksandrowa Kujawskiego. Skład 
nieliczny w stosunku do lat poprzednich,  okazał się jednak 
być nad reprezentatywnym   przy  liczbie 69. uczestników z 
całego kraju.  

Krzysztof Tęcza 

Ogólnopolskie Forum Fotografii 
Krajoznawczej Łowicz – 2012 
  

Na tegoroczne spotkanie Instruktorów Fotografii 
Krajoznawczej PTTK wybrano miasto Łowicz. Już na początku 
uczestnicy Forum mieli okazję dokumentować uroczystości 
Bożego Ciała. Po mszy świętej w Bazylice katedralnej ruszyła 
procesja prowadzona przez Biskupa Łowickiego Andrzeja F. 
Dziubę. Ze względu na ilość wiernych biorących w niej udział 
oraz fakt, iż spora ich część ubrana była w stroje łowickie, 
całość wyglądała bardzo ciekawie. Problemem dla 
fotografujących było na początku znalezienie miejsca, z 
którego mogliby robić zdjęcia, a gdy już takie znaleźli, 
zdecydować się na wybór szczegółów, które warto utrwalić. 
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Nie wiadomo było czy fotografować samą procesję czy jej 
otoczenie. Ludzi stojących wzdłuż ulicy czy patrzących, tak jak 
my, na wszystko z góry. Tym bardziej, że nawet balkony 
ozdobiono materiałami o łowickich barwach. Myślę, że każdy 
z fotografujących znalazł coś, jego zdaniem, zasługującego na 
uznanie. Bo czy nie jest ciekawe jak sobie radzili ludzie chcący 
zdobyć gałązkę czy kwiatek z ołtarza. Wiadomo przecież, że 
taka pamiątka chroni gospodarstwo przed pożarami, 
piorunami czy szkodnikami. Ba, uderzenie taka gałązką 
zapewnia dobre zdrowie i pokój ducha. Ciekawie zatem 
wyglądało jak przy milknącej muzyce oddalającej się Miejsko-
Strażackiej Orkiestry Dętej, stojący za płotem próbowali 
sięgnąć ręką do ołtarza po brzozową gałązkę. Z reguły nie 
sięgali tak daleko a niestety nie mogąc przecisnąć się przez 
kraty przybierali bardzo ciekawe pozy. Czy jednak wypadało je 
fotografować. Uznałem, że chyba nie. Oczywiście ze względu 
na należną powagę uroczystości w jakiej właśnie braliśmy 
udział.  

Wydawało się, że po takich wrażeniach nic już nie 
będzie w stanie nas zainteresować. Okazało się jednak, iż to 
dopiero początek piękna jakie znajduje się na Ziemi Łowickiej. 
Po obiedzie wyruszyliśmy na spacer po mieście z Jagodą 
Lendzion. Dowiedzieliśmy się od niej wielu ciekawostek, na 
które pewnie sami nie zwrócili byśmy uwagi. Dowiedzieliśmy 
się dlaczego o Łowiczu mówi się jako o mieście prymasów. To 
właśnie tutaj w 1433 roku powstała Prymasowska Kapituła 
Łowicka. Wcześniej zbudowano zamek prymasowski. Później 
Łowicz pełnił funkcję drugiej stolicy Rzeczypospolitej podczas 
okresów bezkrólewia. Na pewno wiele osób kojarzy Łowicz z 
Joanną Grudzińską, żoną Wielkiego Księcia Konstantego. W 
swoim czasie mówiono o niej "Księżna Łowicka". 

W Bazylice pochowano aż dwunastu prymasów. Jest 
więc tu wiele bardzo ciekawych płyt czy rzeźb 
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upamiętniających te osoby. Dla chcącego fotografować, 
niejednokrotnie wymyślne detale, jest to nie lada wyzwanie. 
Dzisiaj, ze względu na brak czasu, tylko rozejrzeliśmy się po 
świątyni. Ciekawą okazała się kaplica ufundowana przez 
prymasa Adama Komorowskiego. Znajduje się w niej 
nagrobek z czarnego marmuru z sarkofagiem na którym 
umieszczono dwa anioły. Jeden z nich patrząc na sąsiednią 
kaplice ze świętym sakramentem, wskazuje dłonią w kierunku 
figury Ukrzyżowanego Jezusa, pokazując na krwawiącą ranę w 
jego boku. Zachował się przekaz mówiący o tym jak podczas 
renowacji dużego rubinu umieszczonego w ranie Chrystusa, 
został on podmieniony. Gdy sprawa wyszła na jaw skazano 
jubilera na karę śmierci. Jednak gdy ten modlił się właśnie w 
tej kaplicy kajdany jakimi go skrępowano pękły. Uznano to za 
znak od Boga, że ten mu przebaczył. Nie wypadało postąpić 
inaczej jak także okazać łaskę. Tak też się stało.  
Ciekawą jest także kaplica św. Wiktorii, patronki diecezji. Nie 
dość, że ustawione tu cztery pary kolumn stwarzają wrażenie, 
iż kwadratowa kaplica jest okrągła, to jeszcze wiszące 
draperie okazują się być wykonano wcale nie z materiału. Na 
dowód wystarczy popukać w nie by usłyszeć głuchy odgłos. 

Aby zmienić nieco nastrój dotarliśmy do baszty i 
zameczku wybudowanych dla gen. Stanisława Klickiego w 
latach dwudziestych XIX wieku. Jako materiału budowlanego 
użyto tu rudy darniowej. Bardzo ładnie prezentowały się 
olbrzymie czarne topole. Ciekawym okazał się być kościół przy 
klasztorze sióstr bernardynek ze słynącym cudami obrazem 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Jest to 
bardzo ciekawe przedstawienie, w którym Dzieciątko Jezus 
umieszczono w pączku a Niepokalaną Dziewicę w kielichu lilii. 
Kościół ten jako jedyny przetrwał okres potopu szwedzkiego. 
Stało się tak za sprawą wizji jednego z generałów, który wraz z 
żona przeżył, jak byśmy to dzisiaj powiedzieli, widzenie i 



102 
 

 

zabronił swoim żołnierzom grabieży. Mało tego, dołożył 
jeszcze ofiarę pieniężną, która pomogła przetrwać siostrom te 
ciężkie czasy. 

W pobliżu kościoła stoi obelisk wzniesiony dla 
upamiętnienia Artura Zawiszy Czarnego. Za walkę o 
niepodległość Rosjanie skazali go na śmierć. Na tablicy wyryto 
słowa wypowiedziane przez niego: Gdybym miał sto lat żyć 
wszystkie bym ofiarował mojej Ojczyźnie.  

A teraz niespodzianka. Prowadząca pokazała nam 
Nowy Rynek będący jednym z trzech zachowanych w Europie 
rynków o kształcie trójkąta. Pozostałe znajdują się w Bonn i 
Paryżu. Niestety budynek ratusza jaki znajdował się tutaj 
runął w XVII wieku. Na placu wybudowano fontannę, niestety 
okrągłą. Dzisiaj na ustawionej wielkiej scenie prezentowały się 
zespoły folklorystyczne a na całym terenie rozstawiono 
mnóstwo straganów. Burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński 
otworzył wcześniej okolicznościową wystawę "Łowicki strój 
ludowy". Pokazano na niej fotografie Księżaków Łowickich 
wykonane na początku XX wieku. 

Wieczorem przewodniczący Komisji Fotografii 
Krajoznawczej Jerzy Maciejewski, dyrektor Centrum Fotografii 
Krajoznawczej Andrzej Danowski oraz pozostali członkowie 
KFK otworzyli obrady, podczas których wygłoszono kilka 
interesujących wykładów oraz wysłuchano prezentacji 
kandydatów na Instruktorów Fotografii Krajoznawczej. 
Andrzej Kowal wyjaśnił na czym polegają różnice między 
zdjęciami pornograficznymi a erotycznymi i jak prawo traktuje 
takie fotografie. Wiemy już jakie obiekty wolno fotografować 
a na fotografowanie których musimy uzyskać zgodę. Wiemy 
także kto może nie zgadzać się na upublicznianie jego 
wizerunku a kto i kiedy nie może nam tego zabronić. Krzysztof 
Maciejewski przedstawił różnice pomiędzy różnego typu 
aparatami fotograficznymi. Na pewno pomoże to w podjęciu 
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decyzji jaki aparat jest nam potrzebny. Marcin Czerwiński 
podał trochę informacji na temat Instruktorów FK. Ilu ich jest 
obecnie, ilu było w latach poprzednich. Dowiedzieliśmy się 
także o zasadach zdobywania OFK, wyróżnieniach i nagrodach 
jakie mogą być przyznawane osobom zajmującym się 
fotografowaniem. Henryk Hadasz zaprezentował swoje 
osiągnięcia w fotografii krajoznawczej od roku 1970. Było ich 
tak dużo, że zabrakło mu przydzielonego czasu.  

Najważniejszą jednak częścią wieczornego spotkania 
były prezentacje jakie przygotowali kandydaci na IFK. Po 
głosowaniu uprawnionych osób okazało się, iż wszyscy zostali 
mianowani IFK. Są to: Bernard Gaffke, Anna Panek, Marcin 
Płonka, Iwona Soliło, Zbigniew Stawny, Katarzyna Warańska, 
Krzysztof Tęcza, Alicja Wrzosek i Alojzy Ziółkowski. Gratulacje!  

Po takich emocjach wypadało już tylko dzielić się 
wrażeniami. Dlatego szybko potworzyły się mniejsze grupy 
znajomych i niebawem na sali konferencyjnej zapadła cisza. 

W piątek rano zorganizowano pierwszy plener 
fotograficzny. Zaraz ruszyliśmy w drogę. Mieliśmy poznać 
okolice Łowicza. Ponoć tam też jest coś interesującego. Na 
dobry początek organizatorzy przygotowali miłą 
niespodziankę. Do autokaru weszły ubrane w stroje ludowe 
piękne łowiczanki, no i nie mniej przystojni łowiczanie. Mieli 
oni przez cały dzisiejszy dzień pozostawać do naszej 
dyspozycji i pozować do zdjęć. Świetny pomysł. Zwłaszcza, że 
dzień wcześniej dyżurna łowiczanka pozowała na Starym 
Rynku. Wielu z nas zrobiło sobie z nią pamiątkowe zdjęcie. 

Na początku wycieczki ujrzeliśmy bardzo ładnie 
utrzymany most. Dziwne tylko było, że nie jest on połączony z 
żadną drogą. Okazało się, iż jest to pierwszy na świecie most 
drogowy, w którym konstrukcję połączono nie nitami a za 
pomocą spawów. Zbudowała go nad rzeką Słudwia w latach 
1928-29 firma Rudzki i Spółka z Mińska Mazowieckiego. 
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Członkowie Komisji Fotografii Krajoznawczej PTTK w skansenie w 

Maurzycach. Foto: Krzysztof Tęcza 

Właściwy plener fotograficzny rozpoczęto od wizyty w 
Maurzycach gdzie w skansenie prezentowana jest zabudowa 
wsi łowickiej. Wiele z domostw pomalowano na kolor 
niebieski. Zaraz niektórzy skojarzyli to z faktem, iż w tym 
domu jest panna na wydaniu. Okazuje się, że bardziej 
prawdopodobna przyczyna doboru takiego koloru to fakt, że 
nie lubiły go owady. Ale mniejsza o to. Taka ilość kolorowych 
ozdób jakie znajdują się w każdym obejściu sprawiła, że 
wszyscy mieli dylemat: fotografować wszystkie szczególiki czy 
dać się ponieść i robić zdjęcia z pozującymi  nam 
łowiczankami. Była jeszcze trzecia opcja. Dostrzegliśmy urocze 
kapliczki przydrożne z umieszczonymi w nich figurkami. 
Ciekawym też było podglądanie innych jak próbują zrobić 
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dobre ujęcie. Ich poświęcenie i pomysłowość nieraz 
wprawiały w zdumienie. 

Ochłonęliśmy dopiero we wsi Sromów, gdzie znajduje 
się Muzeum Ludowe Rodziny Brzozowskich. Zebrali oni tutaj 
setki jeśli nie tysiące figurek, ozdób, strojów ludowych. Są tu 
ruchome szopki. Jest powozownia. Ale najlepsze znajduje się 
w ostatnim budynku, gdzie ustawiono wóz, na którym siedzi 
cała rodzina wioząca zwierzęta na targ. Świnki poruszają 
ogonkami, kręcą główkami i przeraźliwie kwiczą. Nawet coś 
porusza się w zawiązanym worku. Tylko co? Nikt tego nie wie. 
Nawet oprowadzająca.  

Zupełnie inaczej prezentował się pałac i park w 
Nieborowie. Pałac przyciągał swoim ogromem, pięknym 
tympanonem, bocznymi wieżami czy dachem mansardowym. 
Jednak kamienne lwy leżące przed nim wywoływały lekki 
uśmiech na naszych twarzach. Jak zwykle z tego rodzaju 
ozdobą artysta mógł się bardziej postarać. Chodzące tu psiaki 
miały przyjemniejszy wyraz pysków. Ciekawym obiektem do 
fotografowania był stary reflektor lustrzany wzmacniający 
140. razy siłę światła. Nie było łatwe ustawić się tak by błysk 
lampy nie oślepiał fotografujacego. Dlatego niektórzy 
skorzystali z rady zawartej w umieszczonym na ławce napisie: 
Nie siadaj lecz idź. Poszli więc na górę klatką schodową 
wyłożoną tysiącami kafli, z których żaden nie powtarzał 
wzoru. Z ciekawszych eksponatów godne polecenia są te 
znajdujące się w bibliotece. Spore globusy przywiezione z 
Wersalu oraz obraz, na którym widać dzwonek. Ponoć miał on 
za zadanie zadzwonić tylko jeden raz, kiedy w zbiorach pojawi 
się Kapitał Marksa. Ciekawym okazał się pomysł by jedno z 
okien wykonać w formie lustra. Wielu się na to nabrało. W 
parku na jednej z kolumn można przeczytać wers z Koranu: 
Od Boga pochodzimy, do Boga powracamy. Niestety nie dane 
nam było sfotografować występującej tutaj najmniejszej 
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rośliny kwiatowej na Ziemi jaką jest Wolfia bezkorzeniowa. 
Trzeba jeszcze trochę poczekać aż zakwitnie. Za to nie było 
problemu na pamiątkową fotografię przy olbrzymim platanie 
posadzonym w 1770 roku jako pierwszy okaz w Polsce. 

 

 
Dom, w którym przebywała Maria Konopnicka. Foto: Krzysztof Tęcza 

Kolejnym wyzwaniem dla uczestników pleneru był 
park w Arkadii. Zwłaszcza, że zaczynało lekko kropić. Ale 
żaden deszczyk nie mógł nam przeszkodzić w utrwalaniu 
piękna tego miejsca. I co ciekawe, najlepsze zdjęcia wcale nie 
dotyczyły znajdujących się tu obiektów. O wiele bardziej 
ciekawymi obiektami okazały się pary młode, które zgodnie z 
modą przemierzały aleje parkowe wzdłuż i szerz. Dziwnie 
wyglądało jak panny młode zamiatała wszystko swoimi 
białymi sukniami. Ciekawe były także wyczyny tych, którzy 
próbowali dokonać czegoś niemożliwego. Nieraz ich 
poświęcenie było na granicy ryzyka. Jednak to co znajduje się 
tutaj warte jest przyjazdu i takich poświęceń. Muszę jednak 
uprzedzić, że przyjeżdżając tutaj trzeba liczyć się z opłatą za 
wstęp, przede wszystkim za psa, wynoszącą całe 7. złotych. 
Pocieszeniem niech będzie fakt, że w opłacie wliczone jest 
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woreczek i szufelka do sprzątnięcia tego co nasz pupil zechce 
tu zostawić. 

Po powrocie do Łowicza przywitał nas prezes PTTK 
Kol. Lech Drożdżyński, jak zwykle docierający tam gdzie dzieje 
się coś wyjątkowego. Wykorzystano ten fakt do wręczenia 
wyróżnień dla zasłużonych działaczy. Miało to związek z 
pięknym jubileuszem. Komisja Fotografii Krajoznawczej 
obchodzi właśnie swoje 40-te urodziny. Mieliśmy okazje 
zobaczyć jak wygląda Nagroda Honorowa im. Fryderyka 
Kremsera przyznawana za zasługi dla fotografii krajoznawczej. 
Tym razem otrzymali ją Piotr Joszke i Henryk Hadasz. Nagroda 
ta powinna być i jest marzeniem każdego kto zajmuje się 
fotografią krajoznawczą. Dla ścisłości, jest to najwyższe 
wyróżnienie KFK PTTK. Nareszcie, dzięki wyświetlonemu 
filmowi, poznaliśmy sylwetkę i dokonania Fryderyka 
Kremsera. Po obejrzeniu kolejnych prezentacji mogliśmy 
spotkać się przy uroczystej kolacji co pozwoliło na szczerą, 
choć emocjonalną wymianę zdań. 

 

 
Bazylika katedralna w Łowiczu. Foto: Krzysztof Tęcza 

W sobotę rano wyruszyliśmy na zwiedzanie Katedry. 
Tym razem zobaczyliśmy prawdziwe skarby do niedawna 
nieeksponowane publicznie. Odwiedziliśmy tzw. Skarbczyk. 
Zgromadzono tu wiele monstrancji, ampułek na wino i wodę, 
ale także szaty liturgiczne. Eksponaty tu zgromadzone są tak 
cenne, że praktycznie nie opuszczają wieży, w której się 
znajdują. Ale jest też pastorał, który 11 listopada, w święto 
Wiktorii służy biskupowi. Oczywiście znajduje się tu 
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prawdziwy skarbczyk. Jest to skrzynia służąca jako sejf, o 
działających do dzisiaj trzynastu zamkach. Jest tu także sejf 
beczkowy służący do przewożenia kosztowności. Zdarzyło się 
kiedyś konwojentom zgubić taki sejf podczas przewożenia. 
Zapłacili za to głową. Dawniej ponosiło się surowe 
konsekwencje za niedopełnienie obowiązków. Nie to co 
dzisiaj. Ciekawostką jest manipularz. Nikt nie zgadł do czego 
służył ten mały kawałek materiału. A był on zakładany przez 
księdza na lewą rękę i służył do wycierania potu z czoła. 

Zgromadzone tu eksponaty są tak ciekawe, że wszyscy 
oglądali je z prawdziwym podziwem. Żal tylko było, iż nie 
pozwolono nam ich fotografować. Zrekompensowaliśmy 
sobie to na tarasie widokowym, gdzie umieszczono opisy 
widocznych panoram.  

Zaraz wyruszyliśmy na drugi plener fotograficzny 
dający nam okazję  wykonać kolejne zdjęcia. Pierwsze trzaski 
aparatów słychać już było zanim autobus zatrzymał się nad 
jeziorem Rydwan. Widok  nurkujących łabędzi był tak 
niesamowity, że nikt nie zważał na nieco przybrudzone szyby 
w autobusie. Okazało się to słuszne. Łabędzie gdy nas ujrzały 
uspokoiły się i mogliśmy już tylko patrzeć jak sobie pływają. 
Nie było zatem wyjścia. Udaliśmy się do Chruślina gdzie 
znajduje się uroczy kościółek o bardzo ciekawym 
wyposażeniu. Uwagę zwracają polichromie autorstwa Zofii 
Baudouin Courtenay z 1930 roku.  

Kolejny, tym razem drewniany kościół zwiedziliśmy w 
miejscowości Waliszew. Był on w okresie międzywojennym 
podlewarowany i posadowiony na nowym fundamencie. Gdy 
tak rozglądałem się za czymś ciekawym dotarło do mnie, że 
zarówno drzwi prowadzące na ambonę jak i schodki za ściana 
są tak wąskie, że żaden ksiądz słusznej budowy ciała nie ma 
szans z nich skorzystać.  
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Najciekawszym jednak obiektem jaki przyszło nam 
fotografować w dniu dzisiejszym był pałac w Walewicach 
należący do Anastazego Walewskiego.  To tutaj mieszkała 
piękna Maria z Łączyńskich Walewska. To tutaj nocował 
Napoleon, dla którego przygotowano specjalnie udekorowaną 
sypialnię. To tutaj urodził się Aleksander, syn Marii i 
Napoleona.  W parku znajdują się ciekawe rzeźby ale większe 
zainteresowanie wzbudzają zachowane przeszkody do 
ćwiczenia koni. Wyobraźnię uczestników pleneru wzbudziła 
wiadomość o podziemnym przejściu prowadzącym do Bielaw. 
Jednak  największe przeżycie było udziałem kilku osób, które 
odważyły się wsiąść do powozu zaprzężonego w dwa konie. 
Stangret wykonał rundkę dookoła trawnika. Okazało się, że 
resorowanie takiego pojazdu przewyższa znacznie stosowane 
w dzisiejszych samochodach. Ostatnią miejscowością do 
której dojechaliśmy była Sobota. To tam znajduje się kościół z 
najstarszym piętrowym  nagrobkiem i sklepieniem 
kryształowym w zakrystii i lustrzanym w prezbiterium. 
Ciekawość wzbudzają umieszczone na sklepieniu nawy znaki 
zodiaku oraz kamień z wyrytą datą budowy umieszczony 
bardzo wysoko w murze. Najciekawszym jednak był fakt 
przyjazdu na plebanie traktora, z którego wyszedł postawny 
mężczyzna i powiedział Szczęść Boże. Był nim proboszcz.  

Muszę podkreślić, iż prowadzący nas za każdym razem 
przekazywał tyle informacji, że niektórzy czuli przesyt. Nie 
mamy mu oczywiście tego za złe. Szkoda tylko, że nie można 
zapamiętać wszystkiego co nam opowiadał. Dodam tylko, że 
na trasie spotkaliśmy wiele gniazd bocianich, w których widać 
było po dwie, trzy małe główki. Pozwoliło to na wykonanie 
setek zdjęć podpatrujących karmienie maluchów.  
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Bazylika w Łowiczu nocą. Foto: Krzysztof Tęcza 

I tak oto Forum Fotografii Krajoznawczej dobiegło 
końca. Wyjeżdżając z Łowicza można czuć się spełnionym. 
Wykonane setki zdjęć pozwoliły zatrzymać w kadrze to co nas 
zainteresowało, a gdy będziemy je przeglądali pozwoli na 
przypomnienie sobie tych pięknych chwil. Bo trzeba wiedzieć, 
że fotografia krajoznawcza to nie tylko podpatrywanie 
ciekawostek, krajobrazu, przyrody czy sytuacji. To także, a 
może przede wszystkim, pasja. Pasja jaką ogarnięci są 
maniacy spod znaku PTTK. Ludzie, dzięki którym nie zaginie 
piękno zatrzymane w kadrze. Bo ci właśnie ludzie dzielą się 
swoimi dokonaniami z innymi. 

  

Andrzej Mateusiak 

Chojnik oblegany, ale niezdobyty 

Mocnym uderzeniem karkonoskiego zespołu 
folkowego z Zachełmia „Szyszak” zakończył się XXIII Turniej 
Rycerski na zamku Chojnik.  
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Podczas dwóch słonecznych dni, 18 i 19 sierpnia 2012 
r., zamek zamienił się w tętniącą życiem średniowieczną 
warownię. Szczęk oręża, salwy z hakownic i armat, nadobne 
damy i waleczni rycerze, paziowie i pacholęta, średniowieczny 
harmider, ale i pojedynki rycerskie, a dla ducha muzyka 
dawna. To wszystko mogli oglądać ci, którzy w tych dniach 
odwiedzili sobieszowską twierdzę.  Prologiem turnieju były 
pokazy walk rycerskich inscenizowanych przez Chorągiew 
Ziemi Czeskiej. Już od wtorku dwa razy dziennie można było 
oglądać ich pojedynki, czasami mocno okraszone humorem.  
Rycerze z epoki husyckiej bez oszczędzania się, „naparzali się 
naprawdę” – jak obrazowo i z zachwytem określił ich walkę 
ośmioletni Tomek z Łodzi.   

To właśnie czeski regiment, w sile 30 zbrojnych, był 
najliczniejszą drużyną spośród biorących udział w turnieju. 
Prezentację drużyn otwierała para  Anna i Jerzy Czajka – 
dotychczasowi gospodarze zamku. Po nich na dziedzińcu 
ukazywały się bractwa: z Lubina, Czerwionki, Golubia-
Dobrzynia łącznie z Toruniem, dwie drużyny z Płocka, Nowa 
Sól, Bolków, Jantarowi Wojowie z Pomorza oraz bardzo liczna 
drużyna gospodarzy z Bractwa Rycerskiego zamku Chojnik. 
Łącznie na zamku przebywało ponad 100 osób w strojach 
historycznych.        

 

Po prezentacji drużyn „kapitan” zamku Chojnik 
Andrzej Ciosański - obecny gospodarz zamku - serdecznie 
podziękował „kasztelanowi” Jerzemu Czajce za długoletnią 
opieką nad zamkiem oraz wręczył obraz przedstawiający parę 
kasztelańską, namalowany przez Radosława Ejsymonta.  
Andrzej Ciosański, zwany „Kapitanem Jędrkiem z zamku 
Chojnik”, osoba znana w internecie z filmików, w których ze 
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swadą i humorem opowiada ciekawostki o średniowieczu – 
od 1 maja br. jest nowym dzierżawcą zamku i następcą 
Jerzego Czajki, długoletniego gospodarza Chojnika.     

 

Potyczki rycerskie na Chojniku. Foto: Andrzej Mateusiak 

Turniej rozpoczęli Czesi półgodzinnym pokazem 
pojedynków rycerskich. Pojedynki były tak prawdziwe, że 
białogłowy czasami zakrywały oczy, aby nie być świadkiem 
ewentualnych nieszczęść. Lata ćwiczeń i doskonałe 
opanowanie rzemiosła było gwarancją widowiska na 
najwyższym poziomie.    

Główną konkurencją turnieju był konkurs strzelania z 
kuszy średniowiecznej „O Złoty Bełt zamku Chojnik”. W 
eliminacjach przeprowadzono cztery tury strzeleckie. 
Najlepszym zawodnikiem okazała się… reprezentantka słabej 
płci z Golubsko-Toruńskiego Bractwa Rycerskiego - Bernadeta 
Lewicka, uzyskując 105 pkt. na 120 możliwych. Otrzymała 
specjalny puchar oraz jako nagrodę przechodnią – statuetkę 
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„Złotego Bełta”. (Dla niewtajemniczonych informacja: bełt to 
średniowieczna nazwa strzały do kuszy.) Strzelała równo i 
pewnie. Drugie miejsce zajął Mirosław Wudarski z Płockiej 
Drużyny Kuszniczej z wynikiem 103 pkt., a trzecie Zbigniew 
Jakubowski z Bractwa Golubsko-Toruńskiego uzyskując 102 
pkt.   

W arcytrudnej konkurencji o miano Wilhela Tella 
strzelano do jabłka postawionego na głowie… chłopca. Było to 
nawiązanie do legendarnego wydarzenia w XIV wiecznej 
Szwajcarii, gdzie doskonały łucznik Wilhelm Tell został 
zmuszony przez wstrętnego władcę do trafienia w jabłko 
stojące na głowie swojego syna. Zamiast żywego chłopca 
umieszczono jabłko na makiecie. Każdy zawodnik miał tylko 
jedna strzałę. W tej konkurencji turniejowej najlepszym 
okazał się Mariusz Roszczak. K woli prawdy trzeba dodać, że 
trzech zawodników trafiło w jabłko, ale zwycięzca aż 
trzykrotnie, za każdym razem. 

Wielobój rycerski składał się z trzech konkurencji: 
trzykrotny rzut oszczepem do tarczy oraz trzykrotne strzelanie 
z łuku z konia oraz z kuszy z muru. Limit czasu na wykonanie 
tych dziewięciu czynności określono na 120 sekund. 
Najlepszym w tej dziedzinie okazał się Mirosław Wudarski z 
Płockiej Drużyny Kuszniczej. Drugi był Dariusz Niedźwiecki, a 
trzeci Bartosz Hajncz – obaj z Bractwa Rycerskiego zamku 
Chojnik.  

W konkurencji o tytuł Wielkiego Łowczego, 
polegającej na strzelaniu do tarcz przedstawiających jelenia i 
kozła najlepszy okazał się Paweł Wasilewski z Kompaniji 
Sikurz-Gulczewo spod Płocka.     
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Zupełnie nową konkurencja był Konkurs o Pierścień 
Kunegundy. Był to niejako trójbój łuczniczy. Należało oddać 
trzy strzały: jeden z konia, drugi z przyklęku a trzeci z murku, 
stojąc tyłem do tarczy. Pierścień Kunegundy otrzymał Witold 
Zamiara – reprezentujący gospodarzy.   

Przerwy pomiędzy konkurencjami wypełniały walki 
rycerskie oraz muzyka dawna w wykonaniu zespołu Corn 
Cervi z Kopańca. Członkowie zespołu wciągnęli do zabawy 
publiczność demonstrując podstawowe figury dawnych 
tańców.  

Sobotni dzień zakończył się widowiskiem „Szturm na 
zamek”. Bitne rycerstwo podzielone zostało na dwa oddziały, 
z których jeden występujący jako Husyci próbował zdobyć 
zamek. Po obustronnym obrzucaniu się obelgami, aby złamać 
bojowego ducha, po utarczkach harcowników przed frontami 
obu oddziałów rozpoczęto szturm na zamek. Tym razem 
obrońcy, pewni swej siły wyszli z zamku by stawić czoła 
kacerzom. Po ostrzelaniu napastników z armat i hakownic, 
łucznicy obrońców nakryli wroga gradem strzał, których groty 
dla bezpieczeństwa zaopatrzono w miękkie owijki.  
Nacierający wróg kilkukrotnie próbował podejść po bramę, 
mężnie bronioną przez „zamkowych”.  

Kilkukrotne ataki nie przyniosły rozwiązania. Nastąpił 
ostateczny atak – na śmierć i życie. Co prawda nikt z 
walczących życia nie stracił, ale niektórzy odnieśli krwawe 
rany, jak choćby obecny kasztelan zamku – Jędrek Ciosański, 
który w walce stracił fragment opuszka palca, pomimo 
posiadanej rękawicy pancernej przykrywającej kolczugę. 
Historia zamku podaje, że Husyci w XV wieku zamku Chojnik 
nie zdobyli. Tegoroczna rekonstrukcja bitwy zakończyła się tak 
samo.  
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W roli herolda turniejowego, wspomaganego przez 
mikrofon, wystąpił Waldemar Ciołek - w gronie 
przewodnickim znany jako „Szalony Druid”. Waldek 
dowcipnie i barwnie objaśniał wszystko, co wiązało się 
konkurencjami strzeleckimi, bronią, obyczajami rycerskimi i 
historią średniowiecza. Jego improwizowane wywody, 
tworzone naprędce opowieści i bajania często wzbudzały 
salwy śmiechu zadowolonej publiczności.  

 W niedzielne, słoneczne popołudnie wręczono 
nagrody dla zwycięzców w poszczególnych konkurencjach, po 
których wystąpił karkonoski zespół folkowy „Szyszak”. 
Przedstawiono kilkanaście piosenek, wśród których nie 
zabrakło ballady o chojnikowej Kunegundzie. Ta piosenka tak 
spodobała się publiczności, że zespół z ochotą zagrał ją na bis. 
Członkowie zespołu wystąpili w zachełmiańskich koszulach, 
zaopatrzonych w tradycyjne krajki, których rodowód sięga lat 
przedwojennych. Zespół ambitnie stara się występować w 
charakterystycznych i nietypowych miejscach Karkonoszy. 
Grali m. in. w Karczmie Tyrolskiej oraz na wysokości 1258 m 
n.p.m. w schronisku PTTK „Strzecha Akademicka” podczas 
Dnia Przewodnika. W planie mają występy na Śnieżce oraz w 
schroniskach „Odrodzenie” i „Szrenica”.     

Sobotnie zmagania turniejowe były na żywo 
transmitowane przez sobieszowską telewizję internetową 
liveevent, a dokumentalne już relacje dostępne są pod 
adresem: http://bambuser.com/channel/GArtStudio. 

                                                                               

 

 

http://bambuser.com/channel/GArtStudio
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Krzysztof Tęcza 

Jubileusz Antoniego Litwina 
  

Zapewne niejedna osoba zapyta się a cóż w tym 
takiego nadzwyczajnego. No właśnie. Tak zapytają się tylko 
ludzie niezwiązani z turystyką. Otóż Antoni Litwin w dniu 20 
czerwca 2012 roku skończył 80. lat. A trzeba wiedzieć, że 
ponad połowę swojego życia poświęcił dla turystów. 
Organizował wiele imprez turystycznych, pomagał przy 
organizacji innych. Sam do dnia dzisiejszego aktywnie 
uczestniczy w życiu turystycznym. Od ponad dwudziestu lat 
bierze udział w Ogólnopolskim Wysokokwalifikowanym 
Rajdzie Pieszym. Dzięki temu poznał już praktycznie całą 
Polskę.  

 

 
Antoni Litwin (pośrodku) podczas posiedzenia Dolnośląskiego Zespołu 

Turystyki Pieszej w Legnicy. Foto: Krzysztof Tęcza 

Gdy odwiedziliśmy Antoniego w Olszynie gdzie 
mieszka, mieliśmy okazję obejrzeć kroniki jakie tworzy od 
dziesięcioleci. Jest to prawdziwe źródło wiedzy nie tylko o 
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zabytkach czy historii ale przede wszystkim o tym jak na 
przestrzeni tego czasu zmieniły się przedstawiane obiekty. 
Niestety w tym roku Kolega Antoni po raz pierwszy nie 
weźmie udziału w OWRP, ponieważ nieopatrznie poszedł do 
lekarza zapytać się czy może. Gdyby przewidział odpowiedź 
na pewno przesunąłby wizytę na później. Jako człowiek 
odpowiedzialny, oczywiście nie weźmie udziału w Rajdzie by 
nie robić kłopotu organizatorom a przede wszystkim by nie 
zmuszać  rodziny do przeżywania nerwowych chwil. Muszę 
dodać tutaj dla niewtajemniczonych, że trasa piesza na OWRP 
to w tym roku 280 km. Jednak to, że Antoni zrezygnował z 
uczestnictwa w tym Rajdzie wcale nie oznacza, że już go nie 
zobaczymy na szlaku. Wprost przeciwnie. Weźmie on udział w 
wielu lokalnych imprezach turystycznych. Ostatnio był 
uczestnikiem Spacerów krajoznawczych. 

Ponieważ takich działaczy turystycznych jak Antoni 
Litwin jest coraz mniej chciałbym w imieniu Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, jak i oczywiście 
własnym, podziękować mu za dotychczasową społeczną pracę 
na rzecz turystyki oraz życzyć jeszcze wielu lat w zdrowiu. Sto 
lat! 

  

Zenon Pilarczyk 

Dolinie Szyszyny 

   Ziemia Żarska słynie z urokliwych miejsc, które są 
pomysłowo zagospodarowane. Warto zatem je poznać.  
Do miejsc tych należy  dolina  pięknej, wijącej się w 
głębokich wąwozach, rzeczki Szyszyny.   Ścieżka 
Przyrodniczo-Leśna „Dolina Szyszyny” została wpleciona 
w żółty szlak turystyczny  Lubsko – Gorzupia Dolna, 
prowadzący przez Biedrzychowice k. Bieniowa. Otwarcie 
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ścieżki nastąpiło 21 września 2002 r. Była więc okazja do 
okrągłych obchodów powstania ścieżki, które odbyły się  
8 września 2012 r. 

    W obchodach 10 rocznicy powstania ścieżki 
wzięło udział ok. 250 osób: władze gminy Żary, 
Nadleśnictwo Krzystkowice, mieszkańcy okolicznych 
miejscowości ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Wsi 
„Razem’’ w Bieniowie, miejscowy proboszcz, Lubuskie 
Oddziały PTTK oraz zaproszeni goście. 

 

Foto. Zenon Pilarczyk 

Obecnie ścieżka ma długość 2,3 km i obejmuje 14 
punktów tematycznych. Wymieńmy tylko te, których nie 
można spotkać na podobnych obiektach. Ciekawa jest 
ścieżka sensoryczna do stymulacji zmysłów. Podczas 
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przejścia nią należy przejść bosymi stopami przez różne 
nawierzchnie ułożone z naturalnych szyszek i  materiału 
drzewnego. W tej pięknej okolicy w latach 1946- 1964, 
wiosną i jesienią, zatrzymywały się wędrujące tabory 
cygańskie. Miejsce to nazwano Polaną Romów.  
Wspominał tamte czasy Edward Dębicki, który przybył 
wraz z żoną jako gość honorowy  spotkania. Jest to 
znany działacz romski z Gorzowa Wlkp., twórca 
popularnych festiwali pieśni i tańca oraz literat.  Pamięci 
księdza przyrodnika, Macieja Sieńko (1901-1993) 
poświęcony jest Dąb Maciej. Liczy on ok. 240 lat i ma 
630 cm obwodu. Bardzo urokliwa jest wyrzeźbiona w 
drewnie figura Matki Boskiej Od Siedmiu Boleści 
autorstwa Henryka Domeradzkiego. Pan Domeradzki jest  
jednym z twórców i dobrym duchem tej ścieżki. 

Trzeba jednak wiedzieć, że ścieżka sensoryczna to 
zespół pól wyłożonych różnym materiałem pochodzenia 
leśnego. By osiągnąć efekt relaksu należy ją przejść boso. 
Nawiązuje ona do tradycji medycyny chińskiej. 

Całość uzupełnia Izba Dziedzictwa Kulturowego w 
odległym o 2 km Bieniowie, którą prowadzi miejscowe 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Razem”. Jest ona 
gustownie urządzona w starym, ciekawym 
architektonicznie budynku inwentarskim. W Izbie stare 
czasy mieszają się z nowymi. Poznajemy tam historię tej 
ziemi i jej mieszkańców na przestrzeni wieków. Od 
połowy lat 90-tych ubiegłego wieku, dzięki przemianom 
w Europie i Polsce dawni mieszkańcy Bieniowa spotykają 
się z obecnymi, poznają się wzajemnie, wspominają 
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minione lata i planują przyszłość. Przy odrobinie 
szczęścia można skosztować specjałów dawnej 
regionalnej kuchni. Turyści z gubińskiego PTTK poznali 
smaki potraw naszych przodków – palce lizać. Polecamy 
tą Izbę. Jest ona czynna od 1 maja do 30 października w 
soboty i niedziele w godzinach od 14.00 do 18.00. 
Można umówić się telefonicznie pod nr  693498732.  
Jeżeli chcemy dokładnie poznać atrakcje turystyczne 
tych okolic można nawiązać kontakt ze znanymi 
regionalistami i przewodnikami turystycznymi Barbarą i 
Marianem małżonkami Motyl. Mieszkają oni w 
Biedrzychowicach pod nr 18, tel.68/3741646  lub e-mail: 
mmotyl118@op.pl. Na tych którzy pragną tu zanocować 
czeka Kwatera pod Lasem – przepiękne i malownicze 
gospodarstwo agroturystyczne. Do Bieniowa najlepiej 
dojechać drogą krajową nr 27. Leży on na trasie Zielona 
Góra – Żary. Od Żar jest odległy o 9 km a od Zielonej 
Góry 36. 

Obchody 10-lecia Ścieżki Przyrodniczo-Leśniej 
„Dolina Szyszyny’’ były okazją do spotkania działaczy 
Lubuskiego Porozumienia Oddziałów PTTK, które 
wsparły niewielką kwotą to przedsięwzięcie . 
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Krzysztof Tęcza 

Sprzątanie rzeki Bóbr i Jeziora 
Modrego 
  

 
Przywitanie uczestników sprzątania rzeki Bóbr przez Dyrektor DZPK 

Agnieszkę Łętkowską. Foto: Krzysztof Tęcza 

W ostatnim dniu maja 2012 przy schronisku Perła 
Zachodu spotkało się kilkadziesiąt osób reprezentujących 
różne instytucje aby wspólnymi siłami oczyścić odcinek rzeki 
Bóbr od Jeleniej Góry do tamy na jeziorze Modrym. Poświęcili 
oni jeden dzień na pracę społeczną. Ale dzięki temu 
wyłowiono z wody oraz pozbierano z zarośli wiele ton śmieci, 
które przyniosła tutaj woda, nieraz z bardzo odległych miejsc. 
Największe skupiska butelek czy styropianu zalegały w 
zakolach, tam gdzie rzeka zmieniała kierunek. Przedzierając 
się do takich miejsc przez wysokie pokrzywy wyraźnie 
czuliśmy, że spodnie wcale nas nie chronią przed 
poparzeniami. Ale, jak to mówią starsi ludzie, poparzenia od 
pokrzyw to samo zdrowie. Zatem nie przejmowaliśmy się 
nimi. Muszę przyznać, iż samo zbieranie nieczystości nie było 
zbyt męczące ale wynoszenie po stromym zboczu 
zapełnionych worków często było prawdziwym wyczynem. 
Część worków podejmowali od nas strażacy do łódki i 
przewozili w umówione miejsce na drugim brzegu Bobru, tam 
gdzie bez problemu będą mogły podjechać samochody by 
wywieźć śmieci na wysypisko. Były jednak takie miejsca, z 
których musieliśmy przenieść worki prawie dwa kilometry. 
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Gdy przeszukiwaliśmy nadbrzeżne zarośla mieliśmy okazję 
zobaczyć jak wysoko sięgała tam woda. Szmaty czy folie 
zaplątane były na gałęziach rosnących tutaj drzew prawie trzy 
metry powyżej aktualnego poziomu nurtu. Dawało nam to 
wyobrażenie jak wielka bywa tutaj woda. Chyba nic nie jest w 
stanie jej wówczas powstrzymać. 

Po skończonej pracy wszyscy uczestnicy dotarli do 
Wieży Książęcej w Siedlęcinie gdzie mogli ogrzać się przy 
ognisku. Była to też wspaniała okazja by podzielić się z innymi 
swoimi wrażeniami. 

Akcję sprzątania Bobru zorganizowali pracownicy 
Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych  Oddział 
Jelenia Góra a prowadziła ją pani dyrektor Agnieszka 
Łętkowska.  Wśród dwunastu instytucji wspierających 
akcję nie mogło i nie zabrakło Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego. Tym razem w akcji brali udział 
członkowie PTTK z Oddziałów Sudety Zachodnie z Jeleniej 
Góry i Ziemi Lwóweckiej z Lwówka Śląskiego. 

 

Informacje Komisji Krajoznawczej 
W dniu 22 sierpnia 2012 roku, na XI zebraniu KK 

w Sosnowcu dokonano mianowania instruktorów 
krajoznawstwa. 
Stopień Instruktora Krajoznawstwa Polski otrzymali: 
Ewa Polańska Gostynin nr leg 612/P/12 
Paweł Solarz Sosnowiec nr leg 613/P/12 
Marcin Kruszczyński Koszalin nr leg 614/P/12 
Stopień Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa 
otrzymał: 
Andrzej Kowalski Warszawa nr leg 162/Z/12 

GRATULUJEMY! 
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Krzysztof Tęcza 

Flaga Jeleniej Góry na Śląskich 
Kamieniach 
  

 
Grupa wnosząca flagę. Foto: Krzysztof Tęcza 

W poniedziałek 9 lipca 2012 roku wniesiono flagę 
Jeleniej Góry na Śląskie Kamienie. Dokonali tego: Krzysztof 
Bisaga i Darek Żmurko (pracownicy KPN); Ela Brasewicz, 
Włodzimierz Bajer, Wiktor Gumprecht, Krzysztof Tęcza 
(przedstawiciele PTTK) oraz Piotr Klementowski 
(przedstawiciel UM). Wymienionym osobom dzielnie 
towarzyszył Przemek Kołpajew z Telewizji Karkonosze Play, 
który dźwigał kamerę aby całe wydarzenie udokumentować. 
Nasze poczynania mają bezpośredni związek z ruszającym w 
Jeleniej Górze wyścigiem kolarskim Tour de Pologne. Jak 
wiemy wyścig ten odbywał się w naszym mieście już wiele 
razy. Jednak za każdym razem jest to wielkie wydarzenie. 
Dlatego przygotowano specjalną flagę z herbem Jeleniej Góry 
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i logo wyścigu, którą powierzono nam byśmy wnieśli ją 
pokonując ponad 800 metrów różnicy wzniesień. Ponieważ 
pogoda nam sprzyjała przeszliśmy zaplanowaną trasę bez 
najmniejszych problemów. Co prawda trochę się przy tym 
spociliśmy, jednak wyszło to nam tylko na dobre. Wniesiona 
flaga została zamocowana do stosownego drzewca i 
ustawiona na skałach. Widać było, że przechodzący akurat 
turyści przystawali i z niekrytą ciekawością patrzyli co takiego 
się tu dzieje. Wiejący wiatr sprawiał nam nieco trudności w 
utrzymaniu flagi, której łopot słychać było pod skałami. 
Daliśmy jednak radę i po wykonaniu pamiątkowych zdjęć 
ruszyliśmy z powrotem na dół zabierając jednak z sobą 
drzewiec od flagi, no i ją samą, tak by jutro ustawić je na Placu 
Ratuszowym jako atrakcję. Do Jagniątkowa wróciliśmy 
zadowoleni z naszego wyczynu i postanowiliśmy, iż w 
przyszłym roku uczynimy to samo tak by stało się to nową 
tradycją. 

 

 

Ryszard Bącal 

Wycieczka  krajoznawcza  do  Zasiek  

W niedzielę 13 maja br. o godz. 10.30. grupa ok. 30  
turystów rowerowych Klubu Turystyki Aktywnej PTTK– „RYŚ” 
w Żarach, mimo chłodnego i pochmurnego  dnia oraz 
zagrożenia deszczem, zebrała się pod żarską farą i udała do 
Brodów. Tempo było dość szybkie bo w Brodach mieliśmy być 
na godz. 13.00. a to prawie 37 km. Trasa wycieczki wiodła 
przez Grabik, Drożków, Jasień i Lubsko.  
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      Po drodze zatrzymaliśmy się na krótki odpoczynek za 
Jasieniem, w rejonie „Głazu 15 południka”. Dawniej 
atrakcyjny, ładnie wyeksponowany obiekt, teraz tylko z 
resztką świetności, zdewastowany przez „złomiarzy”, straszy a 
nie wabi turystów. 

      W Brodach, przed pałacem, czekali już  rowerzyści z 
„Łazików” i Gubina. Obejrzano ruiny dawnego pałacu Henryka 
Bruhla i wysłuchano krótkiej o nim opowieści w wykonaniu 
Ryśka Bącala i Antka Fudalego z Gubina.  

       Na spotkanie przybył również sam Wójt Gminy Brody 
– Pan Ryszard Kowalczuk, który powitał uczestników 
wycieczki i osobiście poprowadził dalej, do Zasiek, na teren 
byłej niemieckiej fabryki zbrojeniowej w Brożku, potocznie 
nazywanej „Rokita”. 

        Tuż za Brodami, przejechaliśmy przez Jeziory Wysokie, 
ze znanym powszechnie Leśnym Kompleksem Promocyjnym 
Lasów Państwowych i słynną wieżą widokową. Po czym 
wjechaliśmy na piękną ścieżkę rowerową prowadzącą aż do 
samej granicy. Po drodze minęliśmy głaz z napisem 
upamiętniającym wielki pożar tego lasu w latach 
osiemdziesiątych ub. wieku, który był największym pożarem 
lasu w Polsce do czasu pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej.      

       Po kilku kilometrach pięknej jazdy, na wysokości głazu 
z napisem „WIDOKOWA” nasz przewodnik skręcił w lewo w 
piaszczystą leśną drogę i wszyscy posłusznie pojechali za nim. 
Zatrzymaliśmy się w środku lasu na skrzyżowaniu z szeroką 
aleją, będącą piękną osią widokową na kierunku wschód-
zachód, z doskonale widoczną na zachodzie, wieżą kościoła 
św. Mikołaja w Forst. Następnie po przekroczeniu linii 
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kolejowej Tuplice-Zasieki wjechaliśmy na teren byłej fabryki. Z 
uwagą wysłuchaliśmy informacji o jej historii. 

Pod koniec lat 30-tych władze III Rzeszy podjęły 
decyzję o ulokowaniu w południowo-wschodniej części Forst-
Berge dużych zakładów chemicznych, których produkcja miała 
być przeznaczona do celów militarnych. Fabryka w Brożku, a 
dokładnie w Forst Scheuno była własnością Deutsche 
Sprengchemie GmbH. Prace projektowe w Zasiekach 
rozpoczęto w 1938 r., a prace ziemno-betoniarskie rozpoczęły 
się jesienią 1939 r., zakończono je w 1941r.  

Fabryka zajmuje obszar nieco ponad 400 ha, w rejonie 
pomiędzy linią kolejową Tuplice - Zasieki na północno-
wschodzie a Nysą Łużycką na południowym-zachodzie. 

 

Na początku nasz przewodnik przestrzegł wszystkich, 
że teren jest bardzo niebezpieczny, pełno tu otwartych 
studzienek i włazów, niektóre to bardzo głębokie pułapki bez 
wyjścia. Są one wszędzie, pod budynkami i w lesie. A od 
czasu, gdy od wybuchu zginęło tu dwóch studentów  z 
Poznania, samotne wycieczki są zabronione. 

Pierwszym okazałym obiektem, który od razu rzucił 
się w oczy był budynek administracyjny całego kompleksu 
fabryki, który jeszcze kilka lat temu był opuszczony, dziś jest 
wyremontowany i służy za hotel. W jego okolicy, w 
ogrodzonej części, urządzono komercyjne pole paintballowi i 
innych gier wojennych „Gotha Spielfeld”. Okoliczne lasy 
zostały przystosowane do walk na żelowe kulki. Atrakcyjność 
tego miejsca podnosi sprawny czołg i inne eksponaty 
militarne. 
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W  najbliższej okolicy znajduje się budynek jednej z 
kilku wartowni, która kontrolowała drogę przez Nysę do wsi 
Gros Bademeusel. Most musiał być drewniany, bo nie ma po 
nim śladu. 

Po całej sieci torów kolejowych jakie łączyły 
poszczególne grupy obiektów, pozostały dwie betonowe 
wiaty przeładunkowe. Przy nieistniejącej dziś bocznicy 
kolejowej stoi jeszcze jedna betonowa wiata, ale wykonana z 
elementów prefabrykowanych. Wykonana została ona już po 
wojnie. 

Głównym obiektem logistycznym zabezpieczającym 
całą fabrykę w energię była podziemna kotłownia. Jest nią 
olbrzymi głęboko posadowiony obiekt, który mógł być 
również elektrociepłownią. Obok znajdowały się zsypy pod 
wagony kolejowe. Obiekt zasilany był w paliwo stałe z 
wagonów, które wjeżdżały na zsypy usytuowane pod torami, 
a system taśmociągów doprowadzał paliwo do pieców. Dym 
uchodził z otworów kominowych na zamaskowanym dachu. Z 
poziomu zero do dna hali kotłowni są jeszcze dwa piętra 
fabryczne. Z otworów kominowych do dna jest kilkanaście 
metrów. Hala kotłowni to dowód na duży kunszt budowlany 
jaki osiągnęli Niemcy w budowlach z żelbetonu.okół  

Kolejny kompleks budynków, ulokowany w sztucznie 
usypanym wzgórzu, kryje hale produkcyjne. Wszystkie obiekty 
są w nim ulokowane w koło, a wejścia do nich prowadzą przez 
podziemne załamane tunele. Poszczególne obiekty połączone 
są korytarzami technologicznymi i nie miały ze sobą 
bezpośredniej styczności. Jeden z budynków pełnił funkcje 
przepompowni z pojazdów do zbiorników lub odwrotnie. 
Wyróżnia się tym, że cała posadzka i część ściany jest pokryta 
smołą.  W innym z budynków, gdzie znajdowały się zbiorniki 
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można zauważyć poprzewracane betonowe podstawy. 
Najwyraźniej w czasie demontażu zbiornika kwas został 
wylany i betonowe podstawy na wskutek reakcji 
poprzewracały się. Prawie wszystkie pomieszczenia były 
wykafelkowane. Dziś pozostały już tylko gruzy.  

W innym rejonie fabryki znajdowała się strzelnica. Na 
strzelnicy obecnie znajduje się składowisko odpadów 
wtórnych, kiedyś testowano tutaj wyprodukowany proch 
strzelniczy. 

Nieopodal centralnej części fabryki znajdujemy 
pozostałości po remizie strażackiej. Najciekawsza jest tutaj 
wieża obserwacyjna. Niestety wejść już na nią nie można, 
gdyż drewniane schody nie wytrzymały próby czasu. W 
środku na szczycie wisi koło do suszenia węży strażackich. 

Pod koniec II wojny światowej, po zajęciu terenu 
fabryki przez Armię Czerwoną, najważniejsze  urządzenia 
zostały zdemontowane i wywiezione do ZSRR a pozostałe 
zniszczone, resztę rozgrabili miejscowi. Z tego okresu 
pochodzą ciekawe rysunki propagandowe na ścianach 
jednego z budynków administrowanych przez Rosjan.  

Po opowiedzeniu i pokazaniu tego wszystkiego nasz 
przewodnik wyprowadził nas bezpiecznie z terenu byłej 
fabryki na drogę wzdłuż Nysy Łużyckiej, gdzie  pożegnał nas. 
My z kolei serdecznie mu podziękowaliśmy za oprowadzenie i 
wróciliśmy trochę zmęczeni do domu. 
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Krzysztof Tęcza 

XXI Ogólnopolski Przegląd Książki 
Krajoznawczej i Turystycznej w 
Poznaniu 
  

 
Jury Przeglądu, od lewej: Mariusz Kołodziejczak, Wiesław Ostrowski 

(Przewodniczący), Bogdan Kucharski, Małgorzata Pawłowska, Aleksandra 
Warczyńska (Komisarz Przeglądu), Mirosław Foć, Witold Gostyński i 

Krzysztof Tęcza. Foto: Krzysztof Tęcza 

Pod koniec października 2012 roku w Poznaniu 
odbędą się kolejne Targi Regionów i Produktów Turystycznych 
TOUR SALON. Jest to impreza, podczas której można zapoznać 
się z bogatą ofertą turystyczną jaka jest dostępna na naszym 
rynku. Na targi przybywają tysiące osób ciekawych nowości. 
Przybywają zarówno osoby indywidualne jak i przedstawiciele 
biur turystycznych. Większość z nich zainteresowanych jest 
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różnymi publikacjami turystycznymi i krajoznawczymi. 
Właśnie na tych targach można będzie zobaczyć setki, jeśli nie 
tysiące różnych folderów, informatorów, przewodników czy 
map. Będzie tam jednak jedno wyjątkowe stoisko, na którym 
prezentowane zostaną wszystkie publikacje przysłane na 
tegoroczny XXI Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i 
Turystycznej. Przegląd ten towarzyszy targom już ponad 
dwadzieścia lat. Organizatorami Przeglądu są: 
Międzynarodowe Targi Poznańskie; Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Główny, w imieniu którego 
działa Komisja Krajoznawcza, Oddział Poznański PTTK i 
Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych; oraz Urząd 
Marszałkowski w Poznaniu. Celem Przeglądu jest znalezienie 
spośród publikacji wydanych w latach 2011 i 2012 tych, które 
wyróżniają się krajoznawczą zawartością publikacji, formą 
prezentacji walorów opisywanego terenu oraz poziomem 
edytorskim. Spośród przysłanych na Przegląd publikacji, 
nagrodzonych zostało po trzy w pięciu kategoriach. I właśnie 
one będą w sposób szczególny wyeksponowane na 
wspomnianym stoisku.  

Jury Przeglądu w składzie: Wiesław Ostrowski 
(Przewodniczący), Mirosław Foć, Witold Gostyński, Mariusz 
Kołodziejczak, Bogdan Kucharski, Małgorzata Pawłowska i 
Krzysztof Tęcza, w dniach 15-16 września, na spotkaniu w 
Poznaniu, zapoznało się z nadesłanymi publikacjami i 
przyznało nagrody zgodnie z regulaminem Przeglądu. 
Oficjalna lista nagrodzonych ukaże się na  stronie Przeglądu. 
Nad prawidłowym przebiegiem obrad czuwała Aleksandra 
Warczyńska – Komisarz Przeglądu. 

Wspomnę tylko, iż w tym roku do oceny nadesłano 
prawie sto publikacji. Najwięcej w kategorii Monografie. I 
właśnie w tej kategorii wiele publikacji osiągnęło tak wysoki a 
zarazem równy poziom, że trudno było jednoznacznie 
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zdecydować się na konkretną pozycję. Dlatego Jury aby 
wybrać te najlepsze poświęciło wiele godzin na dyskusję o 
każdej z nich.  

Nagrody zostaną wręczone przedstawicielom 
wydawców w dniu 26 października 2012 roku, podczas 
wspomnianych Targów. 
 

Stanisław Dzida 

20. rocznica śmierci Wandy 
Rutkiewicz 

          4. 02. 1943   -   13. 05. 1992 

Wanda Rutkiewicz jako trzecia kobieta na świecie i 
jako pierwsza Europejka stanęła na Mount Everest i jako 
pierwsza kobieta na świecie na K2. Przymierzała się do 
zdobycia korony świata, 14 ośmiotysięczników. Zginęła 
podczas  samotnego ataku na szczyt gdy zdobywała  swój 
dziewiąty ośmiotysięcznik – Kanczendżonga trzeci pod 
względem wysokości szczyt świata ( 8 586 m n.p.m.). Do 
obozu nigdy nie wróciła. Została uznana za zaginioną  w dniu 
13 maja 1992 roku. 

O Wandzie Rutkiewicz 

rozmawiam z Jej bratem  Panem Michałem  Błaszkiewiczem. 

Panie Michale - można tak do Pana mówić- witam 
Pana bardzo serdecznie. Zbliża się dzień 13 maja, dzień, w 
którym w 1992 roku uznano za zaginioną Pana siostrę Wandę 
Rutkiewicz. Porozmawiajmy o Wandzie. Pokażmy jakim była 
człowiekiem, z swymi radościami, smutkami, sukcesami.  
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Jeśli jakieś pytanie uzna Pan za niestosowne, proszę 
nie odpowiadać. 

 

 St. Dz.:  Czy Wanda Rutkiewicz pamiętała swoje rodzinne 
strony – Żmudź, Płungiany na Litwie gdzie się urodziła 4 
lutego 1943 roku, czy o tym wspominała ? 

M.B. Nie pamiętam, by o tym wspominała. Myślę, że była  
wtedy zbyt małym dzieckiem aby o tym  pamiętać. Gdy 
opuszczała rodzinne strony miała tylko 3 latka. 

St. Dz.: W lipcu 1946 roku nie chcąc żyć w ZSRR rodzina 
Wandy przenosi się do Polski. Zamieszkują najpierw w 
Łańcucie. Pana wtedy na świecie jeszcze nie było,  czy zna Pan 
ten adres ?  

M.B. Obecnie  jest to ulica Mościckiego, ale wtedy inaczej się 
nazywała. 

St. Dz.: Tam w Łańcucie urodziła się Wasza siostra, jak miała 
na imię ? 

M. B. Janina. 

St. Dz.: W 1947 roku Wanda wraz z matką i rodzeństwem 
docierają do Wrocławia, gdzie już przebywał jej Ojciec. Pod 
jakim adresem zamieszkali. Czy to ten sam adres, gdzie się 
Pan urodził, gdzie mieszkała Wanda i gdzie obecnie Pan 
mieszka wraz z Waszą Matką ? 

M.B. Rodzina, moje rodzeństwo, w tym Wanda, zamieszkali 
we Wrocławiu przy ulicy Samuela  Dicksteina 26 (matematyk) 
Tam też się urodziłem. Tam przez szereg lat mieszkała moja 
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Siostra, Tam do chwili obecnej mieszka nasza Matka, która ma 
już 102 lata i ja z moją rodziną. 

St. Dz.: Gdzie się uczyła Wanda Rutkiewicz? 

M.B. Najpierw w szkole podstawowej a potem w II L0 we 
Wrocławiu obecnie przy ulicy znów Parkowej (wtedy 
Rosenbergów). Szkoły te stanowiły jedną jednostkę 
organizacyjną. 

St. Dz. Jaką była uczennicą, bo przecież rozpoczęła naukę 
mając 6 lat i to od razu w drugiej klasie? 

M.B. To Siostra dokładnie opowiada  w książce: Wszystko o 
Wandzie Rutkiewicz- wywiad rzeka Barbary Rusowicz. Proszę 
pamiętać, że miedzy nami była różnica wieku – 6 lat. Ja tego 
czasu Jej nauki, zwłaszcza w szkole podstawowej nie 
pamiętam. 

St. Dz. To nie pamięta Pan też jakiś zdarzeń z Jej matury, 
studniówki? 

M.B. Też nie pamiętam, ale to też jest opisane w tej książce, 
którą już wymieniłem. 

St. Dz. Nadszedł czas studiów na Politechnice Wrocławskiej, 
uprawiania sportu ? 

M. B. Uprawiała kolejno następujące konkurencje sportowe; 
la, siatkówka, wspinaczka wysokogórska. Miała też krótki 
epizod z rajdami samochodowymi. Była wszechstronną 
zawodniczką, ułożoną dobrze motorycznie, sprawną ogólnie 
sportowo. W siatkówkę grała w I - ligowej Gwardii Wrocław, 
w hali sportowej, przy ob. ulicy Krupniczej, wtedy Nowotki. 
Byłem z Nią kilka razy na treningach. A na Olimpiadę do Tokio 



134 
 

 

nie pojechała, choć była brana pod uwagę,  pewnie z powodu 
zbyt niskiego wzrostu. Przedtem m.in. biegała,  pchała kulą, 
skakała wzwyż,  rzucała oszczepem. 

St. Dz.: Potem praca na Politechnice Wrocławskiej ? 

M. B. Tu Pan się myli. Nie pracowała, tylko studiowała  na tej 
uczelni. Konkretnie na Wydziale Łączności Politechniki 
Wrocławskiej i złożyła egzamin magisterski z wynikiem bardzo 
dobrym w dniu 12 marca 1965 roku  uzyskując tytuł  magistra 
inżyniera elektronika. W okresie 10 listopada 1964 – 31 
grudnia 1972  pracowała we Wrocławiu, w Instytucie 
Automatyki  Systemów Energetycznych, który mieści się przy 
Hali Stulecia (wtedy Hali Ludowej) 

St. Dz. A potem ? 

M.B. Przeniosła się do Warszawy, gdzie pracowała w 
Instytucie Maszyn Matematycznych. Tam łatwiej jej było 
organizować swoje wyprawy wysokogórskie. 

St. Dz. Kochaliście się bardzo z Siostrą ? 

M.B. To jest pytanie, na które odpowiedź trzeba by długo 
rozwijać 

St. Dz. Ale tak jednym, dłuższym zdaniem. 

M.B. No cóż. Bardzo różne osoby słowo kochać kojarzą bardzo 
różnie. Ja myślę, że ten problem w życiu mojej Siostry jest 
bardzo dobrze opisany w tej książce, o której ponownie 
wspominam.  Między nami była lojalność i solidarność. 
Zwracam uwagę, że jak coś obiecała, to zawsze dotrzymywała 
słowa. Umiała wczuwać  się w potrzeby drugiego człowieka. 

St. Dz. A Jej pierwsze wyprawy w góry ? 
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M.B. Na pierwszą wycieczkę górską zabrał Ją Ojciec. Zdobyli 
wtedy Ślężę. A potem  były Sokoliki. Tam pierwszy raz zabrał 
ją Bogdan Janowski a później jeździła tam z Mamą. 

St. Dz. Dlaczego podjęła się wspinaczki w Tatrach, Alpach…. aż 
po Himalaje ? 

M.B.  Ś m i e c h. To jest temat rzeka. Ona w wielu swoich 
wywiadach odpowiada na pytanie, dlaczego się wspina. Tak 
dużo na ten temat pisano, że ja już nie wiem kiedy to są Jej 
słowa, a kiedy innych. A tak konkretnie niech sobie na to 
pytanie odpowie każdy, ale najpierw niech się sam powspina z 
10 lat. 

St. Dz. Czy przywoziła Wam jakieś upominki ze swoich 
wypraw? 

M.B. Wiele pamiątek po Siostrze znajduje się w Muzeum 
Sportu w Warszawie (w siedzibie Centrum Olimpijskiego na 
Wybrzeżu Gdańskim).  Ale mam jeszcze w domu taką 
zabawkę - lokomotywę, którą przywiozła z Czechosłowacji. 

St. Dz. Jakie miała osobiste marzenia. Czy chciała być matką, 
mieć własną rodzinę ? 

M.B. Siostra była osobą bardzo skrytą w sobie, w tym 
znaczeniu, że umiała zachować granice, co może mówić o 
sobie.  A zadał Pan znowu retoryczne pytanie. Bo wg mnie 
większość kobiet ma, to o co Pan pyta, zakodowane. I myślę, 
że Siostra też. Miała jednak sporo negatywnych przykładów z 
obserwacji życia innych małżeństw i to wg mnie w pewnym 
zakresie Ją dystansowało do układania sobie życia z innym 
człowiekiem. 
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St. Dz. Nie wiem czy wypada, ale są tacy ,,ciekawscy” którzy 
chcą wiedzieć wszystko. Stad proszę o kilka słów o jej mężach. 

M.B. Jak sama  podaje w swoich wywiadach i jest napisane w 
książkach, Jej odbywa małżeństwa, trwały w sumie trzy lata.  
Jej pierwszy mąż Wojciech Rutkiewicz mieszkał nawet przez 
pewien czas z nami we Wrocławiu. Choć małżeństwo to 
trwało zaledwie kilka miesięcy, a zostało zawarte w 1963 
roku, Wanda przyjęła na stałe  nazwisko męża. A ten drugi – 
lekarz, który Ją operował, Helmut Scharfetler, był chyba u nas 
jeden raz. Małżeństwo zawarli w 1981 roku, zamieszkali w 
Innsbrucku, ale to małżeństwo też nie trwało długo. 

St. Dz. Jej ostatnia miłość, zamierzała z tym Panem ułożyć 
sobie życie ? 

M.B. Tak, był to Kurt Lynckle-Krűger, ale latem 1990 zginął w 
górach, na Jej oczach. 

St. Dz. A pożegnanie przed Jej ostatnią wyprawa, tą w 1992 
roku ? 

M.B. Gdy Wanda mieszkała w Warszawie, przed wyprawami 
Mama jeździła do Warszawy i tam się żegnały. Mama zawsze 
Ją błogosławiła, czyniąc znak Krzyża Świętego na Jej czole. 

St. Dz. Dziękuję Panu za rozmowę. Życzę zdrowia. Za zdrowie 
Pana i Mamy, żyjącej już 102 lata, zmówię Zdrowaśkę, a 
siostrze Pana -  Wandzie  Rutkiewicz niech będzie dobrze w 
śniegach Himalajów. Zaś pamięć o Niej w sercach nas 
Wrocławian, nas Polaków niech trwa wiecznie. 

   Wywiad autoryzował dnia 10.05.2012 Michał 
Błaszkiewicz.    
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Krzysztof Tęcza 

Forum podczas Centralnego Zlotu 
Krajoznawców PTTK w Sosnowcu 
  

Zwyczajem jest, że podczas Centralnych Zlotów 
Krajoznawców organizuje się specjalne Forum, podczas 
którego omawiane są sprawy związane z krajoznawstwem. 
Zarówno te bieżące jak i organizacyjne, wybiegające nieco do 
przodu ale jakże ważne dla naszego ruchu. Jest to w sumie 
jedyne tak liczne spotkanie krajoznawców z całego kraju, 
kiedy każdy z obecnych ma możliwość zabrać głos i podjąć 
dyskusję. Na takim spotkaniu widzimy się tylko jeden raz w 
roku. Ponieważ w latach poprzednich wciąż skracano czas na 
przeprowadzenie Forum, Komisja Krajoznawcza postanowiła, 
że w tym roku będzie to główne wydarzenie Zlotu. Dlatego też 
spotkanie podzielono na dwie części. Pierwszą dla wszystkich, 
drugą dla tych, którzy zapiszą się do udziału w określonych 
grupach tematycznych. Będzie to część bardziej szczegółowa i 
dlatego postanowiono by interesujący się właśnie tym 
tematem mogli spokojnie porozmawiać o bolących ich 
sprawach w oddzielnych salach. Całość jednak odbędzie się 
jednego dnia czyli 24 sierpnia 2012 roku. 

Pierwsza część jest częścią bardzo uroczystą. 
Zaproszeni są na nią nie tylko uczestnicy CZAKu ale także inne 
osoby interesujące się krajoznawstwem. Dlatego też 
spotkanie to zaplanowano w pięknie odnowionym pałacu 
Dietla, którego właściciel, pan Stanisław Kuliś, z radością 
zaoferował główną salę na nasze obrady. Pan Stanisław, 
prowadząc od 20. lat restaurację Jama Michalika w Krakowie, 
by nie popaść w rutynę rozpoczął poszukiwania obiektu w 
nowym miejscu. Ponieważ w najbliższej okolicy Krakowa nie 
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znalazł nic sensownego postanowił zająć się wypatrzonym acz  
zrujnowanym pałacem należącym dawniej do przemysłowca 
Heinricha Dietla. Jednak stan w jakim znajdował się wówczas 
ten obiekt nie wróżył nowemu właścicielowi sukcesu. I tak 
naprawdę chyba nikt nie wierzył, iż uda się go uratować. 
Przecież trzeba było położyć nowe stropy, zabezpieczyć dach i 
wykonać wiele innych bardzo kosztownych prac 
budowlanych. Do tego trzeba było dbać o dokładność 
historyczną gdyż był to obiekt zabytkowy. Nie będę w tym 
miejscu rozpisywał się o kłopotach jakie były udziałem pana 
Stanisława powiem tylko, że udało mu się. Nie tylko, że 
odbudował pałac, ale wyposażył go w niezbędne meble i 
tchnął weń życie. Dzisiaj obiekt ten powoli zaczyna błyszczeć 
na mapie kulturalnej Sosnowca. Odbywają się tu różne 
wydarzenia kulturalne i artystyczne. Dlatego jesteśmy radzi, 
że właśnie tu możemy przedyskutować nasze sprawy. 

 

 
Od prawej: Maria Maranda (Przewodnicząca Rady ds. Turystyki osób 

Niepełnosprawnych), Edward Wieczorek (Przewodniczący Komisji Historii 
i Tradycji), Józef Partyka (Przewodniczący Komisji Krajoznawczej).  

Foto: Krzysztof Tęcza 
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Wracając do Forum, Przewodniczący Komisji Krajoznawczej 
ZG PTTK, kol. Józef Partyka krótko zaprezentował tegoroczny 
Zlot, by przejść do smutnej rzeczywistości. W ciągu roku 
odeszli od nas:  

Adam Chyżewski, IKP, Łódź 
       Edward Jabłoński, IKP, Łódź (zm. 03.11.2011)  

Jerzy Kapuściński, ZIK, Kielce 
Marek Olejniczak, IKP, Ostrów Wielkopolski 
Leonid Andrejew, IKP, Gliwice 

       Jadwiga Witkowska, IKP, Olsztyn(zm. 26.01.2012) 
Marian Chudy, ZIK, Poznań  

       Jerzy Szukalski, ZIK, Gdańsk 
Jan Bogucki, IKP, Gdynia (zm. 18.04.2012) 
oraz zmarła wczoraj Anna  Andrusikiewicz, ZIK, 
Olsztyn. 

               Wszystkich wyczytanych uczciliśmy zwyczajową 
chwilą ciszy.  

 
Ponieważ zbliża już się koniec kadencji  obecnie 

działającej Komisji Krajoznawczej kol. Przewodniczący 
przypomniał wszystkim skład Komisji. Natomiast Szymon Bijak 
zaprezentował nowo mianowanych w tym czasie 
Instruktorów. I tak podczas trwania XVII kadencji KK 
mianowania do tej pory otrzymali: 

 
 Instruktorzy Krajoznawstwa Polski 
1.  Halina Byczek-Krasucka – Lublin              
2.  Marian Tomaszewski – Elbląg                
3.   Andrzej Kotliński – Elbląg                          
4.   Zdzisław Jerzy Stec – Szczecin                  
5.   Leszek Warowny – Lublin                          
6.   Sławomir Korpysz – Chełm                       



140 
 

 

7.   Ryszard Szner – Tychy                                
8.   Elżbieta Nowak – Olsztyn                         
9.   Stanisław Gawroński – Olsztyn                  
10. Alicja Beata Opalińska – Olsztyn              
11. Maria Staniów – Legnica                            
12. Józef Tworek – Chełm                                 
13. Edmund Gruchała – Gdynia                      
14. Marian Garus – Kraków                              
15. Felicjan Mierzwa -  Siemianowice Śląskie                                     
16. Jan Błaszczak – Luboń                                   
17. Maria Błaszczak – Luboń                           
18. Dariusz Dębski – Gdynia                           
19. Tadeusz Magdziarz – Tczew                    
20. Edwin Nawrocki – Wejherowo                  
21. Jerzy Chudzyński – Włocławek                 

       22.  Mieczysław Żochowski – Warszawa         
23. Wanda Haas – Wrocław                              
24. Elzbieta Łobacz – Bącal - Żary 
 
Zasłużeni Instruktorzy Krajoznawstwa  

        1. Stanisław Gębski Gdańsk – Oliwa               
        2.  Antoni Paszkiewicz – Chełm                                
        3.  Andrzej Kasprzyk – Biała Podlaska              
        4.  Witold Kliza – Chełm                                    
        5.  Władysław Chmura – Ropczyce                 
        6.  Henryk Biały – Tarnowskie Góry                  
        7.  Jerzy Bogdan raczek – Warszawa               
        8.  Franciszek Dymczyński – Kłodzko              

 
Krzysztof Tęcza omówił wysiłki Komisji w sprawie 

współpracy z komisjami krajoznawczymi przy Oddziałach. W 
kilku zdaniach zaprezentował redagowanego przez siebie 
Krajoznawcę.  Powiedział, że nasz Biuletyn stworzony został 
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właśnie dla nas i poprosił by każdy kto uważa, że ma coś do 
wniesienia w krajoznawstwo włączał się do pracy i przysyłał 
do redakcji sprawozdania, relacje czy swoje przemyślenia. Bez 
tego bowiem nie będziemy wiedzieli co dzieje się w 
krajoznawstwie i nie będziemy mogli w nim odpowiednio 
uczestniczyć. A przecież krajoznawstwo jest niejako tworzone 
właśnie przez nas, Instruktorów Krajoznawstwa. 

  

 
Sala obrad w pałacu Dietla w Sosnowcu. Foto: Krzysztof Tęcza 

Następnie przypomniano, że PTTK to również 
Regionalne Pracownie Krajoznawcze. Jest ich obecnie 24. 
Mieszczą się one w lokalach o różnej wielkości i prowadzone 
są najczęściej społecznie przez miejscowych działaczy. W 
sumie zgromadzono w ich zbiorach bibliotecznych 118 tysięcy 
pozycji. Aby RPK mogły prawidłowo funkcjonować 
organizowane są szkolenia dla ich kierowników i osób 
pomagających. Do tej pory szkolenia takie odbyły się w 
Gdańsku, Krakowie i Kaliszu. Kolejne planowane jest w 
Rzeszowie w dniach 11-14 kwietnia 2013 roku. Na 
prawidłowe funkcjonowanie pracowni w roku obecnym 
Towarzystwo nasze rozdysponowało poprzez Komisję 
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Krajoznawczą 80 tysięcy zł. Wiadomo, że jest to kwota dalece 
niewystarczająca, jednak biorąc pod uwagę obecne realia i tak 
cieszymy się, że trafiła ona do pracowni. 

W tym roku odbędzie się XXI Ogólnopolski Przegląd 
Książki Krajoznawczej i Turystycznej w Poznaniu. Kol. Józef 
Partyka przypomniał by osoby, które wypatrzą coś ciekawego 
przysyłały te pozycje do konkursu. Zwłaszcza, że część 
zgłoszeń zwolniona jest z obowiązujących opłat. Ostateczny 
termin nadsyłania książek wyznaczono na dzień 10 września 
2012 roku.  

Przewodniczący przypomniał także o wspólnych 
działaniach KK z Radą ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych. 
Współpracę tą zapoczątkowało spotkanie zainteresowanych 
osób w Staniszowie koło Jeleniej Góry w listopadzie 2011 
roku. Od tej pory wielokrotnie podejmowano ten temat na 
różnych spotkaniach. By nie były to jednak słowa jednej 
strony wystąpiła Przewodnicząca Rady ds. TON kol. Maria 
Maranda. Jak zwykle w jej wystąpieniu dało się odczuć 
zaangażowanie i emocje.  

Szymon Bijak, który wystąpił ponownie, przedstawił 
wyniki w zdobywaniu odznak krajoznawczych. Dzięki 
prowadzonej statystyce wiemy dokładnie ile i jakich odznak 
krajoznawczych zweryfikowano w poszczególnych referatach 
weryfikacyjnych. Są tu referaty wybijające się pod tym 
względem, np. w Chełmie gdzie w zeszłym roku 
zweryfikowano ponad 1tysiąc odznak. Dokładne zestawienie 
wszystkich referatów i przyznanych odznak znajduje się na 
stronie Komisji Krajoznawczej. Zachęcamy zatem by zapoznać 
się z nim. 
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Osoby występujące na Forum. Od lewej góra: Paweł Anders, Stanisław 
Czekalski, Stanisław Kuliś, Józef Partyka, Krzysztof Tęcza. Od lewej dół: 

Zbigniew Pękala, Dariusz Kużelewski, Maria Maranda, Szymon Bijak, 
Wojciech Kowalski. W środku: Mieczysław Żochowski. Foto: Krzysztof 

Tęcza 

Wojciech Kowalski zaprezentował stan 
kolekcjonerstwa. Powiedział nad czym ostatnio pracowała 
Podkomisja Kolekcjonerstwa. Przypomniał także definicję 
odznaki krajoznawczej. Zasugerował jednocześnie by nie brać 
tego na serio, gdyż odznaki mogą mieć różne kształty i formy. 
W Polsce mimo, że nie było jej wtedy na mapie, pojawiły się 
odznaki wraz z powstaniem Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. 
Przypomniał o znanej wszystkim Górskiej Odznace 
Turystycznej PTT powstałej w 1935 roku. Wiadomo, że 
odznaki dzielą się na krajoznawcze czy odznaki turystyki 
kwalifikowanej. Są odznaki lokalne, regionalne i 
ogólnopolskie. Są też odznaki oddziałowe i centralne. Są 
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odznaki zdobywane cały czas ale są też takie, które można 
było zdobywać tylko w określonych latach. Np. Odznaka 
Turystyczna Ziem Zachodnich z lat 1959-66. Najstarszą 
zdobywaną odznaką krajoznawczą jest Miłośnik Roztocza z 
1965 roku. Wszyscy pamiętają naszą pierwszą odznakę 
krajoznawczą tzw. koniczynkę. Miała ona trzy stopnie i można 
było ją zdobywać w latach 1975 - 1999. Gdy opublikowano 
Kanon Krajoznawczy Polski, wprowadzono nową odznakę 
krajoznawczą podzieloną na dwie grupy. Pierwsza to 
Regionalna Odznaka Krajoznawcza (ROK) o dwu stopniach. 
Druga to Odznaka Krajoznawcza Polski (OKP) 
czterostopniowa. 

Obecnie istnieją krajoznawcze odznaki 
kolekcjonerskie, które przyznawane są za konkretne działania  
w dziedzinie zbierania i eksponowania swoich zbiorów. Mamy 
Plakietkę Zbiorów Krajoznawczych, Exlibris Krajoznawcy 
Bibliofila, odznakę Kolekcjoner Krajoznawca (dwustopniowa) 
ale także odznakę o nazwie Chomik. 

Kol. Wojciech stwierdził, nie bez racji, że w naszym 
Towarzystwie na pewno jest miejsce dla Kolekcjonerstwa 
Krajoznawczego. Należy tylko zwrócić szczególną uwagę na 
udział młodzieży w życiu krajoznawczym. Ważnym jest też 
propozycja powołania członków-korespondentów, którzy 
będą "uprzejmie donosili" o wydarzeniach kolekcjonerskich 
jakie miały miejsce na ich terenie. Aby jednak to wszystko 
zostało utrwalone Podkomisja wydaje swój biuletyn. 
Wiadomo pamięć ludzka jest dobra ale krótka. Wydaje się, że 
powołany ostatnio przez nasze Towarzystwo Ośrodek Wiedzy 
Krajoznawczej i Krzewienia Kultury Turystycznej w Puławach 
to dobre miejsce do organizowania wystaw kolekcjonerskich, 
które mogłyby tam być prezentowane znacznie dłużej niż 
podczas poszczególnych imprez. Aby jednak ruch 
kolekcjonerski rozwijał się potrzebna jest nam odpowiednia 
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kadra. Ktoś bowiem musi weryfikować odznaki 
kolekcjonerskie i oceniać gromadzone zbiory. Muszą to być 
oczywiście osoby znające się na tym a więc takie, które same 
posiadają jakieś zbiory i które zdobywały swego czasu te 
odznaki. Niestety takich osób jest niezwykle mało, dlatego w 
dniu dzisiejszym Komisja Krajoznawcza na wniosek Podkomisji 
Kolekcjonerstwa Krajoznawczego przyznała uprawnienia 
Jurora  Zbiorów Krajoznawczych dla następujących działaczy: 
1.  Leszek Białkowski Warszawa 
2.  Mirosław Borowski Szczecin 
3.  Tadeusz Konieczka Inowrocław 
4.  Włodzimierz Majdewicz Warszawa 
5.  Krzysztof Tęcza Jelenia Góra 
6.  Ryszard Zwierzyna Lubawka 
Tym samym ilość Jurorów wzrosła do ponad dwudziestu osób. 
Jest z czego się cieszyć. 

Józef Partyka przypomniał o tworzeniu Kanonów 
krajoznawczych. W roku 2000 powstał Kanon Krajoznawczy 
Polski pod redakcja Włodzimierza Łęckiego. Obecnie 
podejmowane są prace nad kanonami regionalnymi. Do tej 
pory ukazały się kanony województwa Wielkopolskiego, 
Łódzkiego, Warmii i Mazur. Ku końcowi zmierzają prace w 
woj. Mazowieckim czy Małopolskim. Robert Respondowski 
opracował kanon woj. Śląskiego w formie elektronicznej. 
Pierwsze płytki przekazał podczas Forum.  

Kolejnym tematem poruszanym podczas Forum były 
sesje popularnonaukowe "Mijające krajobrazy Polski". Są to 
spotkania zaproponowane przez KK po VI Kongresie, który 
odbył się w 2010 roku w Olsztynie. W roku 2010 odbyło się 
pierwsze spotkanie w Krakowie. W roku 2011 zorganizowano 
kolejne sesje. Tym razem w Łęknicy-Żarach, Wleniu, Otwocku, 
Gdańsku, Jeleniej Górze i Wrocławiu. W roku obecnym odbyła 
się kolejna sesja w Jeleniej Górze. Następne sesje planowane 
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są w Opolu, Radomiu i Chełmie. Do tej pory ukazały się 
publikacje z materiałami z sesji w Krakowie, Otwocku i 
Wrocławiu. 

Przewodniczący odniósł się do tegorocznego CZAKu w 
Sosnowcu. Wyraził zaniepokojenie niska frekwencją. Kolejne 
zloty mają odbyć się w Białymstoku (2013), Warszawie (2014), 
Krasnobrodzie (2015), może w Szczecinie i Cieszynie.  

Jeśli chodzi o najbliższy zlot w Białymstoku to 
odbędzie się on w dniach 20-25 sierpnia 2013 roku. 
Komandor zlotu, kol. Dariusz Kużelewski,  pokazał prezentacje 
ciekawych miejsc jakie przyjdzie nam tam zwiedzać. Omówił 
także cele zlotu, zaproponował kilka tras tematycznych, 
omówił wycieczki przedzlotowe, wstępnie przedstawił 
warunki noclegowe i zapewnił, że wszystkie prace 
organizacyjne zmierzają ku końcowi. Aby zachęcić wszystkich 
do przyjazdu podam, iż wycieczki przedzlotowe zaplanowano 
po Dolinie Biebrzy i w okolicach Grodna na Białorusi. 
Natomiast wycieczki zlotowe obejmą zwiedzanie 
Białegostoku, Puszczy Knyszyńskiej (przyroda, Tatarzy), 
prawosławie (dolina Narwi, Kraina Otwartych Okiennic) i 
pogranicze podlasko-mazowieckie. 

Mieczysław Żochowski, komandor wyjazdu 
kresowego, zaprezentował plan podróży na Białoruś w 
sierpniu 2013 roku. Wyjazd będzie zsynchronizowany tak by 
uczestnicy CZAKu mogli, jeśli będą mieli taką ochotę, wziąć 
udział w obu imprezach. Z przedstawionych szczegółów 
wynika, że program na dzień dzisiejszy jest zbyt przeładowany 
i powinien zostać nieco odchudzony, gdyż nie będzie 
możliwości realizacji tak bogatej oferty. Zaplanowano w niej 
m.in. Grodno, Baranowicze, Nowogródek, Mir, Nieśwież, 
Pińsk, Kamieniec, Brześć. 
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Wstępnie planuje się kolejne wyjazdy, na Bukowinę 
(2014), Czarnohorę (2015), Spisz i Orawę (2016) i Łużyce 
(2017). 

Zbigniew Pękala omówił tegoroczny wyjazd na Kresy. 
Komandor przypomniał co zwiedziliśmy podczas pobytu na 
Ukrainie. Zaprezentował także najważniejsze wydarzenia jakie 
miały tam miejsce. Jego słowa zostały ozdobione pokazem 
przeźroczy. Dzięki pierwszemu z cyklu wyjazdów poznaliśmy 
różne kultury i ich wzajemne przenikanie się. Mogliśmy sami 
wywarzyć czy nasze zapatrywanie na historię tych terenów, w 
ich obecnym czasie, różni się od tego jak to oceniają obecni 
mieszkańcy tych ziem.  

Przewodniczący uhonorował Zbigniewa Pękalę i 
Wojciecha Kowalskiego za trud jaki włożyli w przygotowanie 
wyjazdu na Ukrainę. Otrzymali oni stosowne dyplomy Komisji 
Krajoznawczej. 

Paweł Anders, w imieniu Wielkopolskiego Klubu 
Publicystów Krajoznawczych, zaprosił na przyszłoroczne XVI 
Forum do Wielkopolski. Odbędzie się ono w dniach 19-22 
września 2013 roku. Podziękował jednocześnie wszystkim, 
którzy uczestniczyli w XV Forum, w roku ubiegłym w 
Jaszkowie. 

Została także przypomniana sprawa podręcznika 
krajoznawstwa zaproponowanego wiele lat temu właśnie 
przez Pawła Andersa. Obecnie nad tą sprawą pracuje Szymon 
Bijak. 

Na koniec pokazano kronikę Komisji prowadzoną 
przez kol. Alicję Wrzosek.  

 
Przewodniczący przypomniał, że po obiedzie 

przeniesiemy się do sal Uniwersytetu Śląskiego gdzie 
przedyskutujemy w mniejszych grupach konkretne tematy.  
Porozmawiamy o problemach współczesnego krajoznawstwa. 
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Spróbujemy ustalić jak do krajoznawstwa przyciągnąć 
młodzież.  Zastanowimy się co czeka w najbliższej przyszłości 
kolekcjonerstwo. Pomyślimy jak mają rozwijać się w 
następnych latach Regionalne Pracownie Krajoznawcze. Czy w 
ogóle są one w stanie rozwijać się.  Zastanowimy się co dalej z 
Instruktorami Krajoznawstwa. Pomyślimy nad modelem 
CZAKu. Czy należy go zmieniać i jeśli tak to w jakim kierunku. 
W końcu spróbujemy odpowiedzieć na pytanie jak PTTK 
realizuje idee PTTK. 

Aby umożliwić nam odpoczynek przed 
popołudniowym spotkaniem nasz gospodarz, pan Stanisław 
Kuliś, zaproponował byśmy zwiedzili pałac i dowiedzieli się 
coś o jego historii. Chętnie na to przystaliśmy. Zwłaszcza, że 
każdy z nas wchodząc tu zadawał wiele pytań, na które teraz 
miał szansę usłyszeć odpowiedzi. 

Od pana Ryszarda, który oprowadzał nas w imieniu 
właściciela usłyszeliśmy, że Henryk Dietel produkował m.in. 
materiał na mundury dla żołnierzy rosyjskich. Dzięki temu 
dorobił się dużego majątku. Niestety w latach następnych 
rynek rosyjski kurczy się, a po śmierci Henryka jego synowie 
tracą kolejne rynki zbytu. Początkowo w fabrykach Dietla 
pracowało ponad dwa tysiące ludzi. Pozwoliło to na budowę 
tak okazałej rezydencji. Oczywiście czyniono to etapami. 
Jednak ostateczny rezultat przerósł chyba założone 
oczekiwania.  Obiekt nie tylko, że miał ciekawe założenie 
architektoniczne to jeszcze został wyposażony w nowinki 
techniczne oraz piękne meble. W kolejnych latach budynek 
zajęto na siedzibę NKWD. Po II wojnie światowej otworzono 
tu szkołę baletową. Prowadząca ją, gdy wyprowadzała się 
stąd zabrała ze sobą wiele mebli, które obecny właściciel 
próbuje teraz odzyskać. Wraz z kolejnymi lokatorami 
oryginalnych mebli jest coraz mniej. Gdy wprowadzono tutaj 
szkołę muzyczną pozostałe jeszcze meble porąbano i spalono. 
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Musiano przecież gdzieś wstawić piękne, szkolne ławki. Gdy 
15. lat temu pan Stanisław przejął obiekt podstemplowane 
stropy zawaliły się. Oglądając to co widzimy dzisiaj można 
powiedzieć, że obiekt ten nie tylko został uratowany ale 
praktycznie odbudowany. Gdy przechadzamy się po salach 
widzimy, iż każda z nich została wykonana w innym stylu. W 
jednym z pokoi pokazano nam jakąś ciemną plamę na ścianie. 
Mówi się, że pojawił się tu duch Dietla, który pilnuje 
zainstalowanego tam sejfu. Sam pałac został wybudowany tak 
by główne wejście umożliwiało dotarcie do niego prosto z 
mającego zatrzymywać się tu pociągu. Dzisiaj przejeżdżające 
obok pociągi są zmorą tego miejsca, zwłaszcza wówczas gdy 
mają tu próby śpiewacy. Najładniejszym pomieszczeniem w 
pałacu jest bez wątpienia pokój łazienny, jedyny taki w Polsce 
a może i Europie. Wystrój tego pomieszczenia został 
zakupiony w Paryżu, podczas wystawy światowej. Faktycznie 
gdy patrzy się na te wszystkie rzeźby nie chce się stąd ruszyć. 
Scena mitologiczna przedstawia Amfitrydę żonę Posejdona. 
Dzięki takiemu wystrojowi pałac wybrano by nakręcić w nim 
wiele filmów, mi. in. Między ustami a brzegiem pucharu, 
Magnat, Wilczyca, Biała wizytówka, a także film o Korfantym 
czy Złoto Hitlera - Wołoszańskiego. 

 
Nasz gospodarz, pan Stanisław Kuliś. Foto: Krzysztof Tęcza 
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Po takich doznaniach nie pozostało nam już nic 
innego jak skorzystać z zaproszenia gospodarza na pyszne 
ciasta i dobrą kawę. Podczas poczęstunku dowiedzieliśmy się 
o dalszych planach co do tego obiektu. Pan Stanisław myśli by 
pałac został umieszczony w wykazie obiektów turystycznych 
planowanych tras turystycznych. Chce bowiem by to miejsce 
ożyło. By docierali tu zarówno turyści jak i zwykli przechodnie. 
Chce by miejsce to stało się centrum artystycznym. Pan 
Stanisław jest dumny  z tego, iż mówiono o nim kiedyś, że jest 
człowiekiem, który zamiast korzystać z majątku, to szuka, 
zdobywa, a później nosi kredensy. Dla nas najważniejsze jest 
w nim, że ma wizję, do której dąży. Dlatego też jesteśmy 
radzi, że taki człowiek wpisał się do naszej kroniki. 

 

  
Od lewej: Lech Drożdżyński, Elżbieta Łobacz-Bącal, Maciej Maśliński i 

Wojciech Napiórkowski. Foto: Krzysztof Tęcza 
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Po obiedzie spotykamy się na Uniwersytecie Śląskim. Mamy 
do dyspozycji dwie sale. Dzielimy się zatem na dwie grupy i 
zaczynamy drugą część Forum. Ja wraz z większością 
uczestników zostaję w sali im. prof. Kazimierza Kozłowskiego, 
a Szymon idzie do  sali im. prof. Mariana Puliny, gdzie 
poprowadzi blok związany z odznakami krajoznawczymi.  

Józef Partyka prowadzenie bloku dotyczącego 
pozyskiwania młodzieży przekazuje Maciejowi Maślińskiemu, 
który przedstawia swoje propozycje mające na celu 
osiągniecie tego, wydawałoby się nierealnego celu. Przecież 
odciągnięcie młodzieży od ekranu komputera czy innych 
nowoczesnych gadżetów to niemal niemożliwe. Młodzież 
podczas wycieczki często zamiast szumu wiatru  słucha 
muzyki ze słuchawek założonych na uszy. Kol. Maciej 
przypomniał, że od wielu już lat prowadzony jest w szkołach 
nowy system awansowania dla nauczycieli. Mówi on, że 
nauczyciel musi wykonywać działania powodujące współpracę 
z innymi organizacjami czy instytucjami. Dlatego proponuje 
byśmy na poziomie oddziałów nawiązywali kontakty z 
nauczycielami, tak by uczulić ich na działania dla turystyki. W 
ten sposób możemy pozyskiwać młodzież. Może później 
chociaż część z nich pozostanie. Bo większość na pewno, za 
jakiś czas, zmieni swoje zainteresowania i zarzuci turystykę. 
Również nawiązywanie kontaktów w gminach, które 
organizują szkolenia dla podległych im nauczycieli, powinno 
przynieść zainteresowanie tych ostatnich działaniami 
turystycznymi, nawet w ramach obowiązkowych godzin nie 
lekcyjnych. Może to skutkować założeniem i prowadzeniem 
SKKT (Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych). W ten 
sposób na pewno przyciągnie się wielu młodych ludzi. Chodzi 
jeszcze o to, żeby zaproponować im jakieś sensowne oferty. 

Są też inne formy ściągnięcia młodych. Jedną z nich 
zastosowano w Jaworznie, gdzie Oddział PTTK ogłosił konkurs 
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na najlepszą szkołę w turystyce pieszej oraz drugi, na 
najlepszą szkołę w turystyce górskiej. Niestety tego typu 
działalność nie jest możliwa z wykorzystaniem tzw. godzin 
karcianych. Nauczyciele jednak mogą np. prowadzić wycieczki 
w zamian za dzień wolny. Ale na to musi się zgodzić dyrektor 
danej szkoły. Jednak takie formy działalności, gdy dojdą do 
skutku, zachęcają dzieci do uczestniczenia w nich. Zwłaszcza 
gdy Urząd Miasta zafunduje jakieś nagrody. 

Po takim wstępie głos zaczęli zabierać uczestnicy 
Forum. Edmund Rakowski ze Świeradowa Zdroju stwierdził, że 
brakuje nam wiedzy o ludoznawstwie oraz, że podstawowym 
warunkiem przyciągnięcia młodzieży jest mówienie prawdy, 
gdyż często jedno minięcie się z prawdą powoduje brak 
dalszego zaufania młodych ludzi. Myślę, że coś w tym jest.  

Ewa Kotłowicz z Gostynia zapytała czy problem 
dotyczy tworzenia kół SKKT czy w ogóle przyciągnięcia 
młodzieży. Dalej mówi, że według niej nie ma problemu z 
przyciągnięciem młodzieży, są jednak problemy z SKKT. 

Elzbieta Łobacz-Bacal z Żar stwierdza, że dzisiejsza 
młodzież nie wie co to jest PTTK. Często pytani o rozwinięcie 
tego skrótu nie potrafią tego uczynić. Dotyczy to także lwiej 
części studentów rekreacji. Dalej stwierdza, że gdy podsuwa 
się młodym ludziom ciekawe formy turystyki czy 
krajoznawstwa ta nie tylko przychodzi ale także uczestniczy w 
takich zajęciach. Przykładem tego może być  Ojcowizna czy 
OMTTK. 

Ryszard Wrzosek z Gdyni widzi to tak. Z udziałem 
młodzieży w różnych działaniach nie ma problemu. Jest 
jednak problem z pozyskiwaniem tej młodzieży do PTTK. 
Wspomina o akcji prowadzonej w Gdyni. Są to sesje młodych 
krajoznawców, w których do głosu dopuszcza się tylko 
młodych. Powoduje to nie tylko ich chętny udział w takich 
imprezach ale także zadowolenie z faktu zauważenia ich. 
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Włodzimierz Łęcki z Poznania twierdzi, że Komisja 
Krajoznawcza nic nie może zrobić w tej sprawie. Towarzystwo 
również. Jest to według niego przysłowiowe zawracanie Wisły 
kijem. Co trzy  do siedmiu lat zmienia się nastawienie 
mentalności ludzi. Wśród młodzieży występuje niski poziom 
wiedzy historycznej. Jest to wynikiem tego, iż obecnie 
przekazuje się jej umiejętności a dawniej przekazywano 
wiedzę. 

Na istniejącą sytuację oczywiście duży wpływ ma brak 
środków finansowych. Powoduje to bowiem brak sensownych 
imprez, które przyciągałyby młodzież. Powinno się stosować 
w większym zakresie różne zniżki dla członków PTTK, tak by 
wiedzieli oni i czuli tą różnicę podczas uczestniczenia w 
różnych imprezach. 

Krzysztof Tęcza przypomniał, że w seminarium 
krajoznawczym, które organizował wraz z Elą Łobacz-Bącal w 
Żarach, wydzielili jeden dzień dla młodzieży. Miało to miejsce 
w Łęknicy. Młodzież szkolna najpierw odbyła wycieczkę po 
Parku Mużakowskim a następnie wzięła udział w sesji 
zorganizowanej w szkole, gdzie swoje referaty przygotowali 
uczniowie tej szkoły. Byli to zarówno uczniowie jak i 
absolwenci. Występ młodzieży zaowocował bardzo dużym 
zainteresowaniem publiczności, w tym wypadku koleżanek i 
kolegów ze szkolnej ławy. Publiczności było grubo ponad sto 
osób. Oczywiście cała impreza przebiegła pod nadzorem 
doświadczonych działaczy a nauczyciele mieli nadzór nad 
przygotowaniem uczniów do występu. Była to na tyle dobrze 
pomyślana i zorganizowana impreza, że burmistrz miasta 
Łęknica nie krył swojego zadowolenia i sam chętnie 
uczestniczył, zarówno w spacerze jak i w występie młodych 
krajoznawców. A więc można powiedzieć, że dobrze 
zorganizowana impreza dla młodzieży, z pomocą tejże oraz 
ich udziałem przynosi pozytywne skutki mogące w przyszłości 
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doprowadzić do pozyskania z pośród nich nowych działaczy 
dla naszego Towarzystwa. 

  

 
Uczestnicy Forum podczas spotkania na Uniwersytecie Śląskim  

w Sosnowcu. Foto: Krzysztof Tęcza 

W podsumowaniu dyskusji ustalono, że aby osiągnąć 
zamierzony cel należy prowadzić w tym zakresie rozmowy z 
Ministerstwem. Powinni to czynić przedstawiciele ZG PTTK. 
Tak samo podobne rozmowy powinno przeprowadzać się na 
szczeblu wojewódzkim oraz powiatowym, gminnym czy 
miejskim. Te rozmowy mogą prowadzić już przedstawiciele 
Oddziałów PTTK. Należy przeanalizować ofertę programową 
Towarzystwa skierowaną do młodzieży, czy aby na pewno jest 
ona wystarczająca. Powinniśmy poszukać ludzi potrafiących 
rozmawiać bezpośrednio z rządzącymi, czyli tzw. 
negocjatorów. Tylko fachowiec będzie miał wyniki. Należy 
również nawiązywać kontakty z przedstawicielami oświaty co 
może przynieść pozytywny skutek w pozyskiwaniu nauczycieli 
do pracy na rzecz turystyki. Zachęcać jednostki PTTK na 
każdym szczeblu by organizowały sesje młodych 
krajoznawców. Dobrym sposobem popularyzacji 
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krajoznawstwa jest też organizowanie konkursów 
fotograficznych. 

Po przerwie podjęto kolejny temat, tym razem 
dotyczący problemów oraz funkcjonowania Regionalnych 
Pracowni Krajoznawczych jakie działają w naszym 
Towarzystwie. Tą część dyskusji zapoczątkował Wojciech 
Napiórkowski, który odwiedził prawie wszystkie pracownie w 
ramach wizyt kontrolnych. Stwierdził on, iż obecnie na 24. 
istniejące pracownie połowa osiąga dobre wyniki w 
prowadzonych przez nie działaniach. Najwięcej pracy 
wykazują pracownie w Rzeszowie, Katowicach, Łodzi, 
Warszawie, Gdańsku i Elblągu.  Najważniejsze dla pracowni to 
prowadzenie działalności wydawniczej. Nie jest to oczywiście 
takie proste. Jednak jest możliwe. Komisja Krajoznawcza ZG 
PTTK organizuje dla osób prowadzących RPK szkolenia. 
Odbywają się one raz w roku. Ostatnio ZG wykazał 
zainteresowanie tym jak sobie radzą RPK. Zaowocowało to 
przygotowaniem specjalnego raportu. Niestety w ostatnim 
czasie zlikwidowano jedną z pracowni. Miało to miejsce w 
Kielcach. Jednak pojawili się działacze, którzy wyrazili chęć 
utworzenia RPK we Lwówku Śląskim. Gdy kolega Wojciech 
wypowiadał te słowa rozległy się gromkie brawa. Początkowo 
zaskoczyło to mówcę ale właśnie wtedy na salę dotarł Lech 
Drożdżyński, Prezes PTTK. A więc nie wiadomo czy te gromkie 
brawa dotyczyły wiadomości o próbie utworzenia nowej 
pracowni czy były przeznaczone dla Prezesa.  

W dalszej dyskusji przyznano, że najważniejszym jest 
w obecnym czasie utrzymanie poziomu prowadzonych przez 
RPK prac na tym samym niemalejącym pułapie. Edward 
Wieczorek prowadzący RPK w Katowicach stwierdził, że 
pracownie powinny służyć całemu regionowi i nie ma tu 
znaczenia, że tworzono je przez PTTK. Jako kierownik RPK 
widzi kryzys jaki narasta w czytelnictwie. Przede wszystkim 
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młodzi odchodzą od formy papierowej do formy 
elektronicznej. Jednak nie jest to powód by zrażać się. 
Niezależnie bowiem od formy wciąż jest to czytelnictwo. A 
przecież pracownie są wizytówką Towarzystwa.  

Krzysztof Tęcza przedstawił propozycję działaczy z 
Lwówka Śląskiego. Zaprezentował sam Oddział. Opowiedział o 
warunkach lokalowych. Stwierdził, że działacze chcący 
utworzyć nową pracownię wykazują ogromny zapał i że są to 
ludzie młodzi. Dodał, że prace nad stworzeniem pracowni 
trwają już od kilku miesięcy i że w tym czasie wielokrotnie 
bywał w Lwówku by uzmysłowić kolegom na czym polega rola 
takiej pracowni, jakie jest to wielkie wyzwanie i jak wiele 
ciężkiej pracy trzeba włożyć by osiągnąć zamierzony cel. 
Ostatnio zostały wyznaczone pomieszczenia w siedzibie 
oddziału i wstępnie przygotowany plan, który będzie 
wdrażany w celu wyposażenia pracowni oraz później przy 
pozyskiwaniu do niej publikacji. Krzysztof Tęcza zadeklarował, 
że będzie opiekował się nową pracownią i służył jej twórcom 
wszelką pomocą jakiej będzie im w stanie udzielić. Nawet w 
pozyskiwaniu zbiorów. Ostatnio bowiem prowadzi akcję 
pozyskiwania zbiorów od rodzin działaczy, którzy odeszli już 
od nas. Często jest tak, że pozostałe po nich zbiory lądowały 
na śmietniku. Nikt nie interesował się nimi a dla rodziny był to 
wielki kłopot. Dlatego wiele osób zgłasza się teraz do kolegi 
Krzysztofa z propozycją oddania takiego zbioru. Jest to dla 
nich bardzo ważne, gdyż mają wtedy pewność, że zbiory te 
zostaną prawidłowo wykorzystane a ich ominie ciężka decyzja 
o wyrzuceniu ich do śmietnika. Zbiory te, oczywiście po 
stosownej segregacji, trafiają do bibliotek turystycznych. 
Teraz pozycje z naszego regionu będzie można przekazywać 
do nowej pracowni w Lwówku Śląskim. 
Edmund Rakowski wstępnie zadeklarował przekazanie części 
swoich zbiorów do nowej pracowni. 
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Ponieważ Prezes Lech Drożdżyński był spóźniony 
wysłuchał krótkich sprawozdań z dotychczasowych dyskusji. 
W tym czasie zakończyła się dyskusja prowadzona w 
sąsiedniej sali przez Szymona Bijaka. Przedstawił on zatem 
wyniki tej dyskusji. Była ona krótka ale rzeczowa. Dotyczyła 
odznak krajoznawczych i ich regulaminów. Ustalono, że należy 
przestrzegać istniejących przepisów. Jednak niektóre z nich 
wymagają zmian. Ustalono np. zniesienie ograniczeń 
czasowych przy zdobywaniu odznak. Ustalono konieczność 
aktualizacji obiektów OKP tak by przystawały one do 
rzeczywistości.  
  Cały przebieg tej dyskusji przedstawiony zostanie w 
oddzielnym tekście jaki przygotował Szymon Bijak. 

Na koniec dyskusji wystąpił Prezes PTTK, kol. Lech 
Drożdżyński. Ponieważ zachodzi konieczność budowy nowego 
programu dla naszego Towarzystwa cieszy go fakt wspólnego 
spotkania dwóch ważnych komisj: Krajoznawczej oraz Historii 
i Tradycji. Wyraża swój pogląd, zresztą zgodny ze 
stanowiskiem KK, że tak piękny obiekt jak pałac Dietla należy 
jak najszybciej wypromować, tak by znalazł się on na mapie 
krajoznawczej naszego kraju i dołączył do odwiedzanych 
podobnych obiektów przez turystów.  Prezes opowiada się za 
kontynuowaniem naszych tradycji wywodzących się jeszcze 
sprzed roku 1950, w którym to połączono dwie najbardziej 
znane organizacje: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze i 
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. Oczywiście kultywowanie 
tych tradycji nie koliduje wcale z dążnością do nowoczesności. 
W dzisiejszych czasach należy korzystać z nowych metod 
przekazu. Należy także współpracować z samorządami, 
szkołami i wszystkimi, którzy dążą do tego samego celu co 
nasze Towarzystwo. 

Prezes odniósł się do ostatniego finału 
Ogólnopolskiego Międzyszkolnego Turniej Turystyczno-
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Krajoznawczego, który miał miejsce w Świeradowie Zdroju. 
Podziękował za jego zorganizowanie działaczom z Oddziału 
PTTK w Lwówku Śląskim. Według niego bardzo ważne jest, że 
po imprezie wyciągnięto stosowne wnioski odnośnie tej 
imprezy i przekazano je pod rozwagę przy organizowaniu 
kolejnych tego typu imprez.  

Prezes poinformował obecnych, że właśnie 
zakończono prace remontowe na naszym obiekcie w 
Puławach i rozpoczęto prace wewnątrz pałacu. Jest zatem 
szansa, że na wiosnę wykończona zostanie elewacja budynku i 
będzie można zacząć jego użytkowanie. Ważnym zatem staje 
się znalezienie odpowiednich ludzi do Rady Programowej 
ośrodka. To samo dotyczy Biblioteki Centralnej PTTK, którą 
właśnie przeniesiono pod nowy adres do siedziby Zarządu 
Głównego. Powinno to spowodować większą dostępność 
zgromadzonych w niej zbiorów dla naszych krajoznawców.  

Lech Drożdżyński odniósł się także do jakże ważnej dla 
wszystkich sprawy dotyczącej szlaków turystycznych. Bez 
dążenia do utrzymania już istniejących czy tworzenia nowych 
turystyka nie może się rozwijać. Jednak trzeba czynić to z 
głową. Zawiadujący tymi szlakami powinni stosować jakiś 
jednolity format dla nich. Najlepszy wypracowało właśnie 
nasze Towarzystwo.  

Wspomniał także o nowym wyróżnieniu dla działaczy 
znanym jako Nauczyciel Kraju Ojczystego. Zgłaszanych jest z 
terenu wiele wniosków. Wiele bowiem Koleżanek i Kolegów 
na nie zasługuje. 

Podjęto prace nad nową formułą turystyki 
kwalifikowanej. Ustalono by wszelkiego typu szkolenia i 
centralne imprezy nie nakładały się na siebie, tak by 
umożliwić udział w nich jak największej liczby aktywnych 
działaczy. Należy dążyć do stworzenia lepszej oferty dla 
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członków Towarzystwa  by mogli oni wybierać z niej to co 
najbardziej ich interesuje.  

Wiadomo, że w chwili obecnej kondycja finansowa 
Towarzystwa nie jest zbyt dobra. Odnosi się to także do Kół i 
Klubów PTTK. Nie powinno to jednak przeszkadzać w lepszej 
promocji naszej działalności. Należy także zająć się 
problemem zabezpieczenia naszych działaczy, którzy tak jak 
wszyscy mogą ulec wypadkowi podczas swojej społecznej 
działalności. 

Ze względu na przynależność do Towarzystwa osób w 
różnym wieku zachodzi różnica w języku pokoleniowym. Stąd 
też obawa niektórych przed wykorzystywaniem 
nowoczesnych nośników. Obecnie  około 28 % naszej kadry 
zalicza się do pokolenia średniego czyli są to osoby, które nie 
przekroczyły 35 roku życia. Różnice jakie występują wśród 
działaczy powodują, iż nasze Towarzystwo bardzo dobrze 
postrzegane na zewnątrz, wewnątrz odbierane jest już bardzo 
krytycznie. Patrząc na to co się dzieje zachodzi obawa wciąż 
postępującej biurokratyzacji klubów, kół i oddziałów. Chodzi 
tutaj głównie o pozyskiwanie zewnętrznych środków na 
organizowane przez nas imprezy. Często bowiem obecnie 
stosowane prawo wymaga dla pozyskania kilkudziesięciu 
złotych dotacji wypełnić kilkanaście stron dokumentów. 
Istnieje także obawa o stosowane rozwiązania podatkowe, 
które skutecznie utrudniają funkcjonowanie. Również 
niektóre nowe przepisy czy wymagania często są zupełnie 
nieżyciowe, a ich niesprecyzowane do końca zasady 
pozwalają na dowolną interpretację urzędników, nie zawsze 
zgodną z duchem danego przepisu. Oczywiście z nieżyciowymi 
przepisami trzeba walczyć. A jak się okazuje, na przykładzie 
Oddziału "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze, można wygrać. 
Przykre tylko, że sprawiedliwości trzeba dochodzić na drodze 
długotrwałych procesów sądowych. 
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Na koniec prezes poinformował, że w naszej kaplicy 
na Chomiczówce zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa dla 
Jurka Kapuścińskiego. Podziękował także za to, że ukazuje się 
Biuletyn Informacyjny, w którym  zachowujemy w pamięci to 
co dzieje się w naszym Towarzystwie.  

Na koniec swojego wystąpienia wyraził nadzieję, że 
Towarzystwo nasze mając takich działaczy jacy są na tej sali 
ma przed sobą przyszłość. 

 

Szymon Bijak 

Pieczątka (nie) ponad wszystko 
 
Jedną z dyskusji, która odbyła się w ramach drugiej 

części Forum Krajoznawców podczas CZAK w Sosnowcu, była 
sesja na temat odznak krajoznawczych. Miała ona miejsce w 
gościnnych murach Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu 
Śląskiego w Sosnowcu, w słynnej „Żyletce”. Dyskusję 
moderował Szymon Bijak z Komisji Krajoznawczej, 
przewodniczący zespołu ds. odznak, a uczestniczyło w niej 
blisko 20 krajoznawców. Swoistym wprowadzeniem do 
dyskusji było wystąpienie Wojciecha Kowalskiego z 
Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego podczas 
pierwszej części Forum, w czasie której przybliżył systematykę 
i podział odznak. Zagadnienia poruszane w części panelowej 
dotyczyły kwestii regulaminów oraz weryfikacji i 
przyznawania odznak.  

Spostrzeżeniem, z którym dyskutanci zgodzili się na 
początku sesji, był smutny fakt szerokiej nieznajomości i 
nieprzestrzegania regulacji i przepisów PTTK, szczególnie przy 
tworzeniu regulaminów nowych odznak. Dyskutanci 
zaapelowali do Komisji Krajoznawczej o przypomnienie 
oddziałom stosownych przepisów (zatwierdzanie 
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regulaminów odznak ogólnopolskich przez ZG PTTK). 
Postulowano by regulaminy poszczególnych odznak były 
konsultowane z Komisją Krajoznawczą, ponieważ niestety 
często są „radosną twórczością” i zawierają zapisy, które 
raczej zniechęcają niż propagują zdobywanie odznak.  

Rozwijając powyższy wątek kilka osób w swoich 
wypowiedziach poruszyło sprawę ograniczeń przy 
zdobywaniu odznak. Dyskutanci zgodzili się w kwestii, że w 
regulaminach powinno się odchodzić od ograniczeń 
czasowych i wiekowych, gdyż niczemu one nie służą. 
Twórcom odznak powinno zależeć na ich szerokim odbiorze i 
zachęcaniu turystów do poznawania kraju/regionu, więc 
sztuczne ograniczanie możliwości zdobywania odznak działa 
na niekorzyść ich samych. Podobnie rzecz się ma z wymogiem 
obowiązkowego uczestniczenia w imprezach organizowanych 
przez oddział ustanawiający odznakę. Uznano, że taki zapis 
jest wręcz szkodliwy i zniechęcający do zdobywania tak danej 
odznaki, jak i innych. 

Rozwinięciem kwestii dostępności odznak był postulat 
by organizatorzy CZAKów (a także np. Zlotów Przodownickich) 
zapewniali ich uczestnikom możliwość zdobywania lokalnych 
odznak krajoznawczych podczas tych imprez przez 
odpowiednie ułożenie programu i przyznawanie najniższych 
stopni (np. popularny i/lub brązowy) za udział.  

Okazało się, że ważnym i ciągle powracającym 
zagadnieniem jest kwestia pieczątek jako jedynego 
potwierdzenie odwiedzenia i zwiedzenia obiektu. Na CZAKach 
obserwuje się swoistą „pieczątkomanię”. Uczestnicy Zlotów 
gromadnie poszukują gdzie można znaleźć pieczęć i wydają 
się bardziej być zainteresowani zdobyciem jej odcisku niż 
samym obiektem, który mają zwiedzić. Wielokrotnie daje się 
usłyszeć zdanie „dajcie pieczątkę, a resztę doczytamy w 
domu”. W opinii dyskutantów należy zdecydowanie potępić 
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taką postawę. Pieczątki są wyłącznie jednym ze sposobów 
potwierdzania zwiedzania obiektów wymaganych przez 
regulamin danej odznaki. Większość obowiązujących 
regulaminów dopuszcza także potwierdzenie w postaci 
zdjęcia, biletu wstępu czy podpisu członka kadry 
programowej PTTK. Wydaje się też, że dużą rolę w rozwoju 
tego summa summarum szkodliwego zjawiska mają 
weryfikatorzy odznak, którzy (miejmy nadzieję, że tylko z 
niewiedzy, a nie niechęci do zdobywającego odznakę) 
koniecznie wymagają pieczątek nieuznając innych 
potwierdzeń. Ta część dyskusji zakończyła się apelem do 
weryfikatorów o większe zaufanie do przedkładających 
kroniki do weryfikacji, gdyż zbieranie odznak powinniśmy 
traktować jako hobby, rozwijający dodatek do turystyki 
kwalifikowanej, a nie jakiś „wyścig”. Inną kwestią związaną z 
weryfikacją była elektroniczna forma kronik. W dobie 
aparatów cyfrowych i powszechnego dostępu do komputera 
staje się ona coraz bardziej popularna. Należy jednak zwrócić 
uwagę na staranne przygotowanie takiej kroniki. Mile 
widziane byłoby dołączanie wydrukowanego wykazu 
obiektów, tak by weryfikator nie tracił czasu na wyłuskiwanie 
potrzebnych informacji. 

Ostatnią kwestią poruszaną w czasie dyskusji była 
aktualizacja wykazu obiektów zaliczanych do Odznaki 
Krajoznawczej Polski. Uczestnicy uznali, że jest ona potrzebna, 
by nie narażać zbierających na odwiedzanie obiektów (np. 
muzea), które już nie istnieją lub ze względów 
własnościowych są niedostępne. Poddano też pod rozwagę 
sensowność obecności niektórych obiektów na liście, co 
szczególnie ważne jest w sytuacji gdy bilety wstępu do 
niektórych z nich są bardzo kosztowne. 

Dyskusję należy uznać za owocną i potrzebną. 
Wymiana poglądów umożliwiła wyjaśnienie pewnych 
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palących kwestii, a Komisja Krajoznawcza ZG PTTK poznała 
zdanie krajoznawców odnośnie kilku nurtujący zagadnień 
związanych z odznakami. Wydaje się, że ta tematyka powinna 
być częściej poruszana na spotkaniach krajoznawców. 

 

Krzysztof Tęcza 

 
11. zebranie KK ZG PTTK XVII kadencji 
w Sosnowcu 
  

Zebranie Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego XVII 
kadencji odbyło się w dniu 22.08.2012 roku w Sosnowcu 
podczas Centralnego Zlotu Krajoznawców. Poprzedzone ono 
zostało zwiedzaniem Sosnowca oraz sesją popularno - 
naukową jaka odbyła się po uroczystym otwarciu Zlotu. 
Wieczorem zawieziono nas do siedziby Oddziału PTTK w 
Sosnowcu, gdzie zaplanowano nasze zebranie. Zwyczajem 
jest, że podczas takiego spotkania uczestniczą przedstawiciele 
organizatora CZAKu. Tym razem była to spora gromadka, tak 
że przy stole obrad zabrakło miejsca dla członków Komisji. 
Dlatego też zwiedziłem kolejne pomieszczenia i gdy 
zobaczyłem tam jakiś stolik przeniosłem go do głównej sali, 
gdzie ustawiłem go w wolnym kącie. Tam też się 
zainstalowałem. Nie było to zbyt wygodne jako, że z powodu 
nieobecności koleżanki Mirki Wojciechowskiej, naszej 
protokolantki, obowiązek notowania przebiegu spotkania 
spadł na mnie. A niestety, nie wszystko z takiej odległości 
będzie słychać. 
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Podczas gdy Przewodniczący KK, kol. Józef Partyka, 
wita wszystkich, zapisuję kto dotarł na zebranie. Oprócz 
Mireczki brakuje jeszcze Małgosi Pawłowskiej. Obecni są 
wszyscy pozostali, czyli poza wymienionym już Józkiem 
Partyką, Alicja Wrzosek, Bernadetta Zawilińska, Henryk Paciej, 
Maciej Maśliński, Szymon Bijak i piszący te słowa Krzysztof 
Tęcza. Obecni są także Wojciech Kowalski z Podkomisji 
Kolekcjonerstwa Krajoznawczego, Zbigniew Lewandowski, 
Wojciech Napiórkowski, Ryszard Wrzosek, Dariusz Kużelewski 
i Grażyna Orłowska - Rybicka. 

 

 
Zebranie KK w Sosnowcu. Foto: Krzysztof Tęcza 

Na początku przyjęto protokół zebrania z dnia 28 
maja 2012 roku w Kaliszu. Gdy to uczyniono głos oddano 
komandorowi obecnego CZAKu. Kolega Stanisław Czekalski 
opowiedział o przygotowaniach do Zlotu. Przypomniał, że 
pojawił się na zeszłorocznym Zlocie w Gorzowie 
Wielkopolskim, chcąc podejrzeć jak powinna wyglądać taka 
impreza.  Przyznał, że jest kilka niedociągnięć jeśli chodzi o 
tegoroczny Zlot. Pojawiły się już także różne opinie od 
uczestników. Ma nadzieję, że będzie lepiej. Ponieważ na 
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tegoroczny Zlot przybyło tylko 64. osoby musi zastanowić się 
co spowodowało tak niską frekwencję. Jeśli chodzi o wycieczki 
przedzlotowe, które już się odbyły to według niego zostały 
one dobrze odebrane i spotkały się z uznaniem. Faktycznie 
uczestniczący w nich członkowie Komisji potwierdzają tą 
opinię.  

 
Co do planowanego Forum komandor powiedział, że 

będzie ono przeprowadzone wcześniej, gdyż w zeszłym roku 
było za późno. Jest to akurat zgodne z postanowieniem KK. 
Poza tym pałac Dietla, w którym ma się odbyć Forum jest 
godny zwiedzenia i planowane jest oprowadzanie po tym 
obiekcie.  

 
Józef Partyka omówił dalszy przebieg CZAKu. Zajął się 

przede wszystkim Forum. Poinformował, iż to ważne 
spotkanie podzielono na dwie części. Pierwsza odbędzie się 
rano w pałacu Dietla i uczestniczyć w niej powinni wszyscy 
przybyli. Natomiast druga część odbędzie się w gmachu 
Uniwersytetu Śląskiego, gdzie mamy do dyspozycji dwie sale. 
Dlatego każdy weźmie udział w grupie tematycznej, do której 
wstępnie się zapisze. Tam omówione zostaną już szczegółowo 
konkretne tematy. Każdy z bloków poprowadzi członek 
Komisji zajmujący się omawianym właśnie tematem. 

 
Teraz Przewodniczący przedstawił konkretne punkty 

Forum. Jest ich 18.  Przede wszystkim podczas Forum uczcimy 
pamięć Instruktorów Krajoznawstwa, którzy zmarli w 
ostatnim roku. Przedstawione zostanie zestawienie 
mianowań z tego samego okresu. W kilku słowach zostanie 
omówiona współpraca z komisjami krajoznawczymi przy 
Oddziałach PTTK w całym kraju. Zaprezentowany zostanie 
nowy numer Krajoznawcy. Przedstawiony zostanie raport na 
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temat stanu Regionalnych Pracowni Krajoznawczych oraz 
powróci się do tematu przygotowania Vademecum 
krajoznawcy. Przypomni się o mającym się odbyć XXI 
Ogólnopolskim Przeglądzie Książek Krajoznawczych i 
Turystycznych w Poznaniu, tak by kto jeszcze tego nie zrobił, a 
ma taką możliwość, zgłosił ciekawe pozycje jakie wypatrzył na 
swoim terenie. Omówiona zostanie współpraca KK z Radą do 
spraw Turystyki Osób Niepełnosprawnych. Poruszone zostaną 
także tematy dotyczące Zespołu ds. odznak krajoznawczych, 
Centralnego Zespołu Weryfikacji tych odznak, 
kolekcjonerstwa, wojewódzkich kanonów krajoznawczych 
oraz inwentaryzacji krajoznawczej.  

Kolejnymi ważnymi tematami omawianymi  na Forum 
będą: sesje popularnonaukowe "Mijające krajobrazy Polski", 
organizacja Zlotów  CZAK w latach przyszłych, relacja z tzw. 
CZAKu Kresowego, który odbył się w tym roku po terenach 
Ukrainy oraz zaprezentowana zostanie kronika Komisji. 
  To tyle jeśli chodzi o Forum. Nasze zebranie ma 
kilkanaście punktów, które powinny być dokładnie 
omówione. Dlatego też Przewodniczący po wyrażeniu 
swojego zaniepokojenia brakiem chętnych do 
organizowanych przed Czakami kursów dla instruktorów 
krajoznawstwa wyraził nadzieję, że w przyszłym roku taki kurs 
dojdzie do skutku. Do tej pory organizacji kursu podejmował 
się Ryszard Wrzosek i tak też pozostanie.  

Teraz zajęliśmy się sprawą XXI Ogólnopolskiego 
Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej, który ma się 
odbyć w Poznaniu. Po glosowaniu ustalono, że z ramienia 
Komisji Krajoznawczej członkami Jury Przeglądu zostaną: 
Maria Janowicz, Wojciech Napiórkowski, Krzysztof Tęcza i 
Małgorzata Pawłowska.   

Jeśli chodzi o CZAK w Białymstoku w 2013 roku 
otrzymaliśmy konkretne informacje od jego komandora Darka 
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Kużelewskiego. Z jego wypowiedzi wnioskujemy, że 
przygotowania idą pełną parą. Opracowany jest już plan 
poszczególnych dni oraz trasy wycieczek, zarówno głównych 
jak i przedzlotowych. Co prawda wyjazd do Grodna może 
częściowo pokryć się jeśli chodzi o zwiedzane obiekty z 
proponowanymi  podczas późniejszego CZAKu kresowego ale 
nie stanowi to większej przeszkody. Nie wszyscy będą przecież 
uczestniczyli w obu imprezach. W chwili obecnej pozyskiwani 
są sponsorzy i ustalane miejsce bazy głównej, które 
ostatecznie będzie zależeć od tego ile osób zadeklaruje chęć 
uczestnictwa w naszym zlocie.  Wojciech Kowalski, w imieniu 
Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego, poprosił o 
możliwość udostępnienia podczas przyszłorocznego CZAKu 
miejsca na planowane wystawy zbiorów kolekcjonerskich oraz 
czas na krótkie wystąpienie podczas którego zostanie 
omówiona kondycja kolekcjonerstwa oraz jego formy. 

Józef Partyka przedstawił jak wyglądał tegoroczny 
wyjazd na Kresy, podczas którego uczestniczące w nim osoby 
poznały Ukrainę. Pomysłodawcą i głównym organizatorem 
wyjazdu był Zbyszek Pękala. Na przyszły rok ma być 
zorganizowany kolejny wyjazd, tym razem na Białoruś.   
Organizacji tej imprezy podjął się kolega Mieczysław 
Żochowski. 

Kolejny punkt obrad dotyczył kolekcjonerstwa. 
Sprawy z tym związane przedstawił nam Wojciech Kowalski z 
Lublina, który jako Przewodniczący Podkomisji 
Kolekcjonerstwa zna je najlepiej. Podkomisja wydaje biuletyn 
poświęcony kolekcjonerstwu. Wszyscy obecni otrzymali 
aktualny numer. Kolega Wojciech poprosił aby sprawy 
kolekcjonerstwa znalazły swoje stałe miejsce na stronie 
internetowej Komisji. Tak też się stanie. Zadba o to kol. 
Szymon.  
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Zaproponowane zostało by wprowadzić tytuł 
Krajoznawcy Kolekcjonera jako członka kadry programowej. 
Tytuł ten mógłby uzyskać każdy kto czynnie działa w 
krajoznawstwie ale i dla krajoznawstwa.  Przyjmuje się by 
tytuł ten miał dwa stopnie. 

 Jeśli chodzi o regulamin odznak krajoznawczych to 
budził on duże kontrowersje. Początkowo bowiem był bardzo 
skomplikowany. Został jednak uproszczony, głównie dzięki 
pracy Zbyszka Lewandowskiego. Jak wiadomo zanim powstał 
regulamin funkcjonowały: plakietka zbiorów krajoznawczych i 
exlibris bibliofila krajoznawcy. Istniało pięć rodzajów 
wyróżnień. Obecny stan zaawansowania prac nad 
regulaminem uwzględnia uwagi zgłaszane przez kol. Mirkę, 
Grażynę, Szymona, Zbyszka i Macieja. Dlatego Wojciech 
Kowalski dziękuje im za zaangażowanie. Jednak ze względu na 
dalsze nieścisłości ostateczna wersja regulaminu zostanie 
zaakceptowana już po CZAKu, drogą internetową, tak by na 
następnym zebraniu KK w Warszawie  sprawę ostatecznie 
zamknąć.  

Ponieważ sprawa kontaktów KK z komisjami przy 
Oddziałach PTTK niby posuwa się do przodu, ale wyniki naszej 
pracy są bardzo mierne, zaproponowano by spróbować 
utworzyć aktualną bazę danych teleadresowych. 
Postanowiono także by od przyszłorocznego CZAKu 
obowiązkowo powiadamiać wszystkich przewodniczących 
Regionalnych Kolegiów Instruktorów Krajoznawstwa by 
stawili się oni na planowane spotkanie z KK. Jeśli któraś z tych 
osób nie będzie mogła stawić się na zebranie będzie miała 
obowiązek przysłać w zastępstwie inną osobę, która będzie go 
reprezentowała. 

Jeśli chodzi o Krajoznawcę to ukazał się kolejny 9. 
numer. Natomiast po CZAKU zostanie złożony numer 
wrześniowy. Ze względu na to, że pojawiły się niewielkie 
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pieniądze podjęto decyzję by doprowadzić do druku zaległych 
numerów. Będzie to oczywiście niewielki nakład jednak 
pozwoli on na przekazanie tych numerów do RPK i Biblioteki 
Centralnej. Sprawami druku zajmie się, tak jak poprzednio 
Józef Partyka.  

Organizacja sesji popularnonaukowych z cyklu 
"Mijające krajobrazy Polski" wciąż przynosi pozytywne wyniki. 
Do tej pory odbyło się już osiem spotkań. W roku 2011 miały 
one miejsce w Krakowie, Żarach - Łęknicy, Wleniu, Otwocku, 
Gdańsku, Jeleniej Górze i Wrocławiu. W roku obecnym odbyła 
się sesja w Jeleniej Górze, ale planowane są jeszcze w Opolu i 
Radomiu. Na rok przyszły zaplanowano sesję w Chełmie. Do 
dnia dzisiejszego wydano drukiem materiały z sesji w 
Krakowie, Otwocku i Wrocławiu. Niestety materiały z 
Wrocławia ukazały się w innej szacie graficznej, nie tworzą 
zatem całości wydawniczej. A trzeba wiedzieć, że mamy 
opracowany wzór wydawnictwa, którego powinniśmy się 
trzymać.  

Krajowe Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa pod 
przewodnictwem Henryka Pacieja, po sprawdzeniu 
nadesłanych wniosków na mianowania kolejnych 
Instruktorów Krajoznawstwa przedstawiło je pod głosowanie 
KK.  W wyniku głosowania na Zasłużonego Instruktora 
Krajoznawstwa powołano Andrzeja Kowalskiego z Warszawy 
(nr. leg. 162). Na Instruktora Krajoznawstwa Polski powołano: 
Ewę Polańską z Gostynina (nr. leg. 612), Pawła Solarza z 
Sosnowca (nr. leg. 613), Marcina Kruszczyńskiego z Koszalina 
(nr. leg. 614). Cztery wnioski zostały odesłane do uzupełnienia 
braków regulaminowych. 

Zaprezentowana została kronika Komisji, którą 
zajmuje się Alicja Wrzosek. Gromadzone są w niej materiały 
związane z funkcjonowaniem Komisji jak i jej członków. Mamy 
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nadzieję, że na koniec naszej kadencji będziemy mogli 
przypomnieć sobie wiele ciekawych sytuacji. 

Posuwają się prace nad stworzeniem Vademecum 
instruktora krajoznawstwa. Pracami nad tym dziełem kieruje 
Szymon Bijak, który w miarę potrzeb dobierze sobie osoby do 
pomocy. Każdy kto zostanie o taką pomoc poproszony ma 
obowiązek jej udzielić. Same vademecum zostało 
zaproponowane wiele lat temu przez Pawła Andersa. 
Podstawowe założenia jakie przyjął Szymon określają jasno, 
że w tej książeczce muszą znaleźć się aktualne dane 
teleadresowe. Jest to bardzo ważne ze względu na 
podejmowanie wspólnych działań krajoznawczych. W pozycji 
tej muszą się znaleźć także takie informacje jak: co to jest 
CZAK, kim są Instruktorzy Krajoznawstwa. Muszą w niej też 
być zamieszczone regulaminy odznak krajoznawczych i 
kolekcjonerskich, wzory wszelkich wniosków związanych z 
działalnością krajoznawczą oraz informacje jak te wnioski 
należy wypełniać. 
Szymon podjął także temat aktualizacji obiektów 
zamieszczonych w Kanonie krajoznawczym Polski. Ze względu 
na wiele lat dzielących nas od utworzenia Kanonu sporo z 
obiektów straciło rację bytu dla zbierających OKP. Część z nich 
zmieniła formę własności i nowi właściciele nie życzą sobie 
nachodzenia ich przez turystów. Niektóre obiekty, zwłaszcza 
muzea od lat są zamknięte lub wręcz przestały istnieć. Nie ma 
zatem powodu utrzymywać dłużej takiego stanu rzeczy gdyż 
nie służy to ani zbierającym odznakę ani weryfikatorom. 

Przypomniano także o 150. rocznicy Powstania 
Styczniowego. Ponieważ są koledzy, których to wydarzenie 
żywo interesuje Komisja poprzez nich postara włączyć się w 
takie obchody, jeśli tylko pojawi się taka możliwość.  

Ponieważ do Komisji Krajoznawczej wpłynęło pismo z 
Oddziału PTTK "Ziemi Lwóweckiej" o powołanie przy Oddziale 
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Regionalnej Pracowni Krajoznawczej, Krzysztof Tęcza, który 
jest z działaczami z Lwówka Śląskiego w ciągłym kontakcie 
przedstawił Oddział, jego działaczy, opowiedział o tym jak 
wygląda ich siedziba, jakie posiadają zbiory, kto będzie 
zajmował się Pracownią. Po wysłuchaniu propozycji podjęto 
decyzję o wizytacji Oddziału w Lwówku Śląskim w niedługim 
czasie by na miejscu przyjrzeć się sprawie i podjąć ostateczną 
decyzję. Ustalono, że kol. Krzysztof Tęcza będzie łącznikiem 
pomiędzy działaczami z Lwówka oraz że będzie, zgodnie ze 
swoją deklaracją, pomagał zarówno w fazie organizacyjnej jak 
i w późniejszym funkcjonowaniu Pracowni. Uzgodniono także, 
że dostarczone zostanie do komisji dodatkowe pismo 
opisujące warunki lokalowe. Chodzi tu przede wszystkim o 
umocowanie Oddziału tak by nie było sytuacji, że dopiero co 
utworzona pracownia będzie musiała szukać sobie nowego 
lokum. 

Wojciech Kowalski zaproponował aby podczas Forum 
mianować Jurorami Zbiorów Krajoznawczych następujących 
działaczy: Leszka Białkowskiego z Warszawy, Mirosława 
Borkowskiego ze Szczecina, Tadeusza Konieczko z Wrocławia, 
Włodzimierza Majdewicza z Warszawy, Krzysztofa Tęczę z 
Jeleniej Góry i Ryszarda Zwierzynę z Lubawki. Po głosowaniu 
wszyscy kandydaci zostali zaakceptowani. Dzięki temu jeszcze 
podczas CZAKu będzie można tym osobom wręczyć 
legitymacje. Kolejne propozycje będą ustalane drogą 
mailowa.  

Kolejne zgłoszenie do KK wpłynęło z Oddziału 
Wolskiego w Warszawie. Dotyczy ono prośby o zatwierdzenie 
Zespołu Weryfikacji Regionalnej Odznaki Krajoznawczej. 
Pracami tego Zespołu będzie kierował Roman Henryk Orlicz - 
Instruktor Krajoznawstwa Polski. Komisja przychyliła się do tej 
prośby jednak musi sprawdzić czy w przeszłości w Oddziale 
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Wolskim nie istniał już taki zespół. Chodzi o porządek w 
numeracji.  

Na koniec  ustalono termin kolejnego spotkania KK na 
8.12.2012 roku w Warszawie. Wstępnie ustalono także, że 
pierwsze spotkanie w roku 2013 odbędzie się 16 lutego. 

Tym razem zebranie przebiegło wyjątkowo sprawnie. 
Nie było wielkich różnic zdań co do poszczególnych spraw. 
Dlatego już po godzinie 22 mogliśmy przemieścić się do 
miejsca zakwaterowania gdzie mieliśmy możliwość w 
mniejszych zespołach dopracować poszczególne szczegóły 
omawianych spraw. Pozwoli to nam na sprawne 
przedstawienie tematów jakie mają być poruszane na Forum.  

 
  

Witold Kliza 

Scenariusz   III wojny światowej w 
dokumentach Układu Warszawskiego 

Zgodnie z planami III wojny światowej, Ludowe 
Wojsko Polskie w sile około 400 tysięcy żołnierzy miało 
uderzyć wraz z armiami: radziecką stacjonującą w NRD (400 
tysięcy żołnierzy) oraz czechosłowacką na Danię, Belgię i 
Holandię. Wojska te miały utworzyć wspólne tzw. I rzut 
strategiczny. W ich miejsce miał przybyć II rzut strategiczny, 
czyli około 2 milionów żołnierzy radzieckich z terytorium 
ZSRR. Wojska pozostałych państw bloku socjalistycznego 
miały wspomóc sojusznicze działania na własnych frontach 
wojennych. W teorii sztabowej wojna ta miała zakończyć się 
całkowitą supremacją ZSRR od Władywostoku  aż po kanał La 
Manche. Rosjanie zakładali, że starcie potrwa od 7 do 18 dni – 
taki plan miał szansę powodzenia tylko przy użyciu jednego 
rodzaju broni. W odtajnionych dokumentach Układu 
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Warszawskiego znajduje się m.in. mapa sztabowa ćwiczeń z 
1979 roku, przedstawiająca atak na zachodnią Europę z 
użyciem broni atomowej. Przedstawia  ona scenariusz 
wielkiego konfliktu nuklearnego między NATO i Układem 
Warszawskim, którego efektem byłoby zniszczenie dużej 
części kraju. Sztabowcy Układu Warszawskiego przewidywali 
kontratak i obliczyli, że rakiety z głowicami jądrowymi spadną 
na 43 miasta – głównie na te  które posiadały ważne mosty 
drogowe i kolejowe, przez które miał przejeżdżać drugi rzut 
wojsk radzieckich atakujących Zachód. Z powierzchni ziemi  
miały zniknąć m.in. Warszawa, Poznań, Wrocław, Szczecin, a 
także miasta Górnego Śląska. Wypowiedzi byłych 
socjalistycznych przywódców, że w Polsce nie ma broni 
atomowej, były jedynie czystą propagandą. 

Jednym z odtajnionych  dokumentów jest teczka o 
kryptonimie „Wisła”, dokument z najpilniej strzeżonych 
tajemnic PRL-u. Składa się na nią kilkadziesiąt dokumentów 
Układu Warszawskiego, które są niezbitym dowodem  na to, 
że w naszym kraju znajdowały się sowieckie głowice jądrowe, 
a wytypowane polskie jednostki rakietowe i lotnicze miały 
wziąć udział w zmasowanym uderzeniu na europejskie 
państwa NATO. Do tej pory jedynie spekulowano, jakoby broń 
jądrowa znajdowała się na terytorium Polski. Nie było żadnej 
informacji, kiedy i gdzie ją przechowywano. Z materiałów  
wrocławskiego oddziału IPN, wynika, że w tajnych 
magazynach wojskowych  w Templewie obok Trzemeszna 
Lubuskiego, Brzeźnicy-Kolonia koło Jastrowia oraz Podborsku 
niedaleko Białogardu, znajdowało się 178 ładunków 
jądrowych: 14 głowic  o mocy 500 kt (kilotona – jednostka 
określająca moc ładunku wybuchowego), 35 o mocy 200 kt, 
83 o mocy 10 kt, a ponadto 3 bomby lotnicze o mocy 200 kt, 
24 o mocy 15 kt i 10 o mocy 0,5 kt. Na wypadek wojny miały 
być one wydane polskim jednostkom. Stanowiły one potężny 
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arsenał  liczący łącznie 15 595 kt. Dla porównania – bomba, 
która zniszczyła Hiroszimę w 1945 roku, miała moc 15 kt. 
Radzieckie głowice jądrowe miały trafić m.in. do polskich 
brygad artylerii rakietowej wyposażonych w rakiety 
operacyjno-taktyczne. Były to jedne z najtajniejszych 
jednostek, które stacjonowały w Orzyszu, Choszcznie, 
Biedrusku i Bolesławcu. Ładunki jądrowe miały być również 
dostarczone do wojsk lotniczych. Piloci wyznaczeni do lotów 
podczas konfliktu nuklearnego z Zachodem musieli być stanu 
wolnego i członkami PZPR. Szkolili ich radzieccy instruktorzy, 
którzy specjalnie w tym celu przyjeżdżali do Bydgoszczy. Piloci 
ci wchodzili w skład 5 pomorskiego pułku lotnictwa 
myśliwsko-bombowego, którzy w maju 1968 roku wspólnie z 
11  Dywizją Pancerną ćwiczyli tzw. atomowe korytarze, przez 
które  na Zachód miały poruszać się dywizje pancerne Układu 
Warszawskiego. Ćwiczono i doskonalono umiejętności w 
uzbrajaniu samolotów w bomby nuklearne. Te same 
procedury trenowano, wiele lat później na lotnisku w 
Powidzu. Tam stacjonowały samoloty przystosowane do 
przenoszenia bomb atomowych. Były to zakupione przez 
Polskę  w latach 80, samoloty Su-22 M4. Co rozumiemy przez 
„atomowe korytarze” dla nacierających  na Zachód dywizji?  
To totalna destrukcja wszystkiego i wszystkich na 
wyznaczonym odcinku. Nacierającym wojskom pancernym  
miało to umożliwić jak najszybsze zajęcie zachodniej Europy, 
tak aby nie zdążyły do niej przybyć z pomocą wojska 
amerykańskie. Planowano, że zmasowany atak jądrowy na 
kraje NATO będzie trwał około godziny. Potem do szturmu 
miały przystąpić wojska pancerne. To dla naszych wojsk 
miano utworzyć te korytarze. Czołgi, które były na 
wyposażeniu naszej armii , w tym okresie czasu, dysponowały 
autonomicznymi  systemami służącymi do samodzielnego 
odkażania po przejechaniu  prze tereny po eksplozji broni 
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jądrowej. Rentgenometry umieszczone na czołgach 
dowódców na bieżąco wskazywałyby stopień 
napromieniowania. Przy założeniu, że pancerz czołgu, 
dziesięciokrotnie powstrzymuje promieniowanie przenikliwe, 
przez 4 dni byliby chronieni i bezpieczni. Dopiero piątego dnia 
zaczęłyby się choroby popromienne. Los tych żołnierzy z 
pancernych dywizji, którzy podczas ataku dostaliby śmiertelne 
dawki promieniowania, był z góry przesądzony:  najwyżej 2-3 
tygodnie życia. Sztabowcy Układu Warszawskiego zakładali, 
że zginie nawet 60 procent żołnierzy, a pozostali staną się 
niezdolni do walki na skutek traumy, jakiej doświadczą na 
ternach zniszczonych bronią jądrową.  
 Najbardziej zaufani generałowie Układu 
Warszawskiego wiedzieli o tym, co niżsi oficerowie  mogli 
jedynie podejrzewać. NATO opracowało plan mający nie 
dopuścić do atomowego ataku ze Wschodu. Wojska 
europejskich członków NATO miały za zadanie  powstrzymać 
jedynie uderzenie pierwszego rzutu strategicznego wojsk 
radzieckich stacjonujących we wschodnich Niemczech oraz 
armii polskiej, enerdowskiej i czechosłowackiej. W tym czasie 
maszerujący z terenów obecnej Ukrainy i Białorusi drugi rzut 
strategiczny liczący 2 miliony wojsk radzieckich zostałby 
zatrzymany na linii Wisły zmasowanym atakiem atomowym.  
To pozwoliłoby dotrzeć do Europy wojskom amerykańskim, 
zanim umierające na chorobę popromienna wojska radzieckie 
dotarłyby do rejonu walk toczonych pomiędzy Renem a Łabą. 
Do tej akcji użyto by nie kilka głowic, ale większości ze świeżo 
wówczas zainstalowanych na Zachodzie rakiet średniego 
zasięgu.  
 Nie zmienia to faktu, że apokaliptyczna wizja 
zmiażdżenia zachodniej cywilizacji i zastąpienia jej jedynym 
słusznym, bo radzieckim modelem  powszechnej szczęśliwości 
była o włos od urzeczywistnienia.  
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Materiały do „Krajoznawcy” 

oraz ewentualne uwagi i propozycje redakcyjne 
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