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Wprowadzenie

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Nowy 11 numer Krajoznawcy jest co prawda pierwszym w
nowym 2013 roku, jednak jego zawartość dotyczy wydarzeń, które
miały miejsce w 2012 roku. Było ich tak wiele, że po raz kolejny
uzbierało się tak dużo materiałów, iż udało mi się złożyć całkiem
sporą publikację. Przede wszystkim zamieszczam relację z CZAK-u w
Sosnowcu. Co prawda wahałem się czy to uczynić ale uznałem w
końcu, że muszę to zrobić. To co nam pokazano było tak
interesujące, że nie mogę tego pominąć. Niech wszyscy dowiedzą
się jak bogate w walory krajoznawcze są okolice Sosnowca. Jeśli
chodzi o samą organizację tej imprezy, oczywiście wymieniam
zauważone potknięcia, jednak nie są one na tyle wielkie by
przeważyły i zdeklasowały to co tam przeżyliśmy. Wpływały one
tylko na nasze samopoczucie.
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Piszę o kolejnym spotkaniu Komisji Krajoznawczej, na którym
poruszano ważne sprawy dotyczące nas wszystkich. Zamieszczam
relację z kolejnej sesji cyklu „Mijające krajobrazy”, tym razem
dotyczącą Śląska Opolskiego. Ważnym wydarzeniem było wręczenie
nagród dla wyróżnionych w XXI Ogólnopolskim Przeglądzie Książki
Krajoznawczej i Turystycznej w Poznaniu. Podczas takiego spotkania
widzimy jak wielką mamy grupę krajoznawców, którzy zapisują
swoją wiedzę na papierze. Dobrze to wróży przyszłości literatury
krajoznawczej i turystycznej.
Bardzo ważną sprawą jest upublicznianie starych
dokumentów, widokówek i czasopism by zachować je dla kolejnych
pokoleń. Dlatego Komisja Krajoznawcza Oddziału „Sudety
Zachodnie” w Jeleniej Górze włączyła się w realizację wspólnego
polsko-niemieckiego projektu o nazwie e-Pogranicze. Dzięki pracom
przy tym projekcie mamy szansę pozyskania wielu dokumentów
znajdujących się w archiwach niemieckich, do których dostęp był do
tej pory utrudniony. Projekt przewiduje także gromadzenie
dokumentów i opisów zabytków, imprez kulturalnych czy wydarzeń
turystycznych z terenu pogranicza, które mają miejsce w czasach
dzisiejszych. Mam nadzieję, że pozwoli to na stworzenie bogatego
zbioru krajoznawczego, z którego będą mogli czerpać wszyscy,
zarówno działacze, turyści jak i mieszkańcy.
By pokazać, że zwiedzać można razem z naszymi sąsiadami
zamieszczam relacje ze wspólnych wycieczek polsko-niemieckich
oraz z wycieczek organizowanych do Czech. Tam też są piękne i
ciekawe tereny. Warto zatem, gdy istnieją takie możliwości,
korzystać z nich. W ostatnim kwartale 2012 roku odbyło się kilka
dużych zlotów, choćby Zlot Środowiskowy w Karpaczu czy
Dolnośląski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej. Otrzymałem także
materiały dotyczące wielu jubileuszy i spotkań krajoznawczych.
Dziękuję wszystkim, którzy je nadesłali. Dzięki temu inni będą mogli
dowiedzieć się, co dzieje się w poszczególnych jednostkach naszego
Towarzystwa. Cieszę się, że coraz częściej przysyłacie ciekawe
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materiały dokumentujące historię poszczególnych jednostek PTTK.
Uważam, że warto zachować dokonania naszych poprzedników
w pamięci. A, że o naszych starszych kolegach trzeba pamiętać
przytaczam relacje z wycieczki zorganizowanej na setną rocznicę
urodzin Teofila Ligenzy z Jeleniej Góry i ze spotkania
zorganizowanego w Kłodzku z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
Franciszka Dymczyńskiego. Jak ważne są to sprawy niech świadczy
frekwencja na tych spotkaniach. Aby jednak wszystko nie było tak
poważne pozwoliłem sobie zamieścić w Krajoznawcy relację
z wymyślonej przeze mnie nietypowej wycieczki bo prowadzącej na
Koniec Świata. Co prawda chodziło mi o miejsce tak nazwane ale w
trasę wyruszyliśmy 21 grudnia 2012 roku, a więc w dniu
zapowiadanego końca świata.
Mam nadzieję, że taka różnorodność zamieszczonych relacji
skłoni Czytelników do sięgnięcia po nowy numer „Krajoznawcy”.
Życzę miłej lektury.

Krzysztof Tęcza

Krzysztof Tęcza

CZAK 2012 w Sosnowcu
Oficjalnie XLII CZAK czyli Centralny Zlot Krajoznawców
w 2012 roku zaplanowano na 21–26 sierpnia w Sosnowcu.
Bezpośrednim organizatorem imprezy, na zlecenie Komisji
Krajoznawczej ZG PTTK, został Oddział PTTK im. Aleksandra
Janowskiego w Sosnowcu. Przedstawiciele tego Oddziału byli
w 2011 roku w Gorzowie by zobaczyć jak powinna wglądać taki zlot,
będący najważniejszą imprezą krajoznawczą naszego Towarzystwa.
Zobaczmy zatem, na ile to podglądanie przyniosło pozytywne
wyniki. Zwłaszcza, że większość uczestników naszych zlotów, na
wiadomość o miejscu w jakim mamy się spotkać, wyraziła swoje
zdziwienie. A cóż takiego ciekawego mogą oni nam pokazać ? –
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pytali. No właśnie, sam zacząłem zastanawiać się czy okolice
Sosnowca są na tyle zasobne w walory krajoznawcze by wywołać
w nas zainteresowanie. Mam cichą nadzieję, że zostanę mile
zaskoczony i będę miał argumenty utwierdzające mnie
w przekonaniu, że Komisja Krajoznawcza podjęła słuszną decyzję.
Dosyć jednak tego wstępu. Jadę na CZAK! Pomijam jednak
wycieczki przedzlotowe, chociaż podejrzewam, że mogą one być
tymi najciekawszymi. Ale kto w dzisiejszych czasach ma tyle
wolnego czasu by na tydzień wyjechać z domu. Początkowy pomysł
dostania się tu samochodem wybija mi z głowy małżonka. Słusznie
stwierdza, że przecież mam bezpośredni pociąg z Jeleniej Góry do
Sosnowca, który jedzie nie dłużej niż gdybym wybrał się w podróż
autem. Jest upał, dobrze ponad trzydzieści stopni. Co prawda
w samochodzie jest klimatyzacja, jednak zmęczenie pewnie dałoby
o sobie znać. A tak wsiadłem do pociągu, o dziwo nie było żadnego
tłoku i miałem czas by poczytać sobie zaległą prasę. Aby jednak nie
było tak fajnie spotkała mnie mała niespodzianka. Gdy pociąg stanął
na stacji Sosnowiec Południowy podszedłem do konduktora gdyż na
bilecie pisało Sosnowiec Główny. Dobrze, że tak uczyniłem. Pociąg
oczywiście staje w Sosnowcu tylko raz. Ciekawe gdzie zatrzyma się
gdy będę wracał? Niestety w pośpiechu nie pomyślałem by zapytać
o to. Wyszedłem przed stację. W zasięgu wzroku nie widzę żadnego
postoju taksówek ani przystanku autobusowego. Wtedy dzwoni
telefon. To jeden z dyżurujących organizatorów pyta kiedy dotrę na
miejsce. Tłumaczy mi jak mam dojść do najbliższego tramwaju
i wkrótce jestem na miejscu. Oczywiście wszyscy pozostali
uczestnicy Zlotu są na wycieczkach.
Nie pozostaje mi nic innego jak rozpakować się i ruszyć na
zwiedzanie najbliższej okolicy. W otrzymanych materiałach
dostrzegam plan Sosnowca. Widzę na nim położone po sąsiedzku
parki Dietla i Sielecki. Na początek może być. Biorę aparat
fotograficzny, notes i wychodzę na dwór. Od razu zauważam duży
zbudowany z czerwonej cegły kościół św. Tomasza Apostoła. Widzę
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na nim zieloną tablicę informacyjną. Od razu zwracam uwagę, iż na
dole obok słów Urząd Miejski pisze także PTTK Oddział Sosnowiec.
Dobry to znak.

Idąc dalej dostrzegam duży obiekt. Skręcam w jego stronę.
Na fasadzie widzę napis MOSiR. Obok zgrabna altanka, której dach
wsparto na dziesięciu okrągłych kolumnach. Alejka, którą podążam,
doprowadza mnie do stawku, z czynną fontanną. Dzieci mają raj.
Pieski także. Widzę jak w płytkiej wodzie położył się piękny
bernardyn. Gdy porozmawiałem z jego właścicielem okazało się, iż
to bernardynka. Chłodziła się po spacerze. Początkowo z wody
wystawała tylko jej głowa. Ładny widok. Niestety gdy chciałem
zrobić zdjęcie, zaciekawiona, wyszła z wody i już do niej nie wróciła.
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Mój błąd, mogłem ściągnąć ją teleobiektywem. Jednak wtedy
sfotografowałbym tylko jej zad.
Skorzystałem z przejścia pod ruchliwą ulicą i dotarłem do
parku Sieleckiego. To co mnie uderzyło w pierwszej chwili to
niezliczona ilość ustawionych tu koszy. Zaraz jednak dojrzałem
postument z orłem, pod którym umieszczono napis: Wolność, Praca,
Godność. Ze względu na dużą ilość wody roślinność jest tu
wyjątkowo zielona. Doceniają to mieszkańcy. Jest tu sporo biegaczy
i spacerowiczów. Po drugiej stronie mostka rośnie bardzo ciekawe
drzewo z wiszącymi niby fasolami.
Dosyć jednak tego łazikowania. Za godzinę kolacja. Trzeba
wracać i zobaczyć kto ze znajomych już przyjechał. Jak zwykle,
członków Komisji Krajoznawczej rozrzucono po różnych pokojach.
Znowu będę przeszkadzał swojemu współlokatorowi. W dzień
bowiem nie mamy czasu by pogadać o ważnych sprawach.
Będziemy zatem spotykać się po zakończeniu części oficjalnej.
W pierwszym dniu mojego pobytu zdziwiła mnie jedna sprawa. Otóż
co podejdę do skrzyżowania, stoję i czekam na zielone światło.
Tymczasem miejscowi przechodzą nie zważając na kolor świateł. Nie
wiem, może to tylko u mnie na prowincji obowiązują światła a w
metropolii takiej jak Sosnowiec nie. Musze się o to zapytać naszych
gospodarzy.
Już nie muszę się pytać. Wszystko jest jasne. Przeszedłem
wracając do bazy przez kilka skrzyżowań i wiem, że tak trzeba.
Trzeba przechodzić przez ulice na czerwonych światłach. Gdybym
bowiem czekał na zielone to półgodzinna droga powrotna zajęłaby
mi ze dwie godziny.
Zaczyna się ściemniać. Ruszam żwawiej. Dotarłem akurat na
kolację. Dobrze, że posiłek był lekki bo nie dałbym rady. Dołączono
mnie do grupy o numerze I i rano mamy razem iść zwiedzać miasto.
Dowiaduję się, że wycieczki przedzlotowe były super. Ich uczestnicy
są zachwyceni. Trochę mi żal, że nie mogłem być razem z nimi.
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Po śniadaniu spotykamy się z miejscowym przewodnikiem
Pawłem Solarzem, który opowiada o Sosnowcu. Widoczny za
stołówką ciekawy wieżowiec to nowy budynek Wydziału Nauk
o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Ze względu na jego proporcje
wysokości do „grubości” nazywają go „Żyleta”. To tu mamy spotkać
się na uroczystym otwarciu Zlotu. Na razie wita nas ustawiony przed
budynkiem olbrzymi dinozaur. Ponieważ Sosnowiec jest miastem
bardzo rozległym korzystamy z komunikacji miejskiej i podjeżdżamy
w okolice dworca kolejowego tramwajem. Okazuje się, że właśnie w
tym dworcu pracował Aleksander Janowski. To stąd wypuszczał się
do Ogrodzieńca. Można zatem z przymrużeniem oka powiedzieć, że
to tutaj zaczęło się krajoznawstwo na ziemi polskiej. Przecież gdyby
nie ten człowiek nie powstałoby Polskie Towarzystwo Krajoznawcze.

Dworzec kolejowy w Sosnowcu. Złożenie kwiatów przy tablicy poświęconej
Aleksandrowi Janowskiemu – twórcy Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.
Foto: Krzysztof Tęcza

Dlatego złożyliśmy tutaj przyniesiony bukiet pięknych kwiatów. Ze
względu na wysokość miejsca, w które wkłada się kwiaty, to miłe
zadanie przypadło w udziale piszącemu te słowa. Gdy kwiaty
znalazły się w odpowiednim miejscu zawiał wiatr i zwisająca do tej
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pory flaga rozwinęła się tak by wszyscy przechodnie widzieli
umieszczony na niej skrót PTTK (Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze). Niewątpliwie była to ważna chwila podczas naszej
dzisiejszej wycieczki.
Idąc dalej, już z daleka, zauważyliśmy krzyże na cerkwi
prawosławnej p.w. św. Wiery, Nadziei, Luby i ich matki Zofii. Sam
obiekt jest bardzo interesujący architektonicznie. Jednak także jego
otoczenie jest bardzo przyjemne. Świątynie wzniesiono w 1889
roku. Ciekawym jest fakt, iż większość fundatorów wcale nie była
osobami wyznania prawosławnego. Ze względu na małą liczbę
wiernych ciężko jest obecnemu księdzu utrzymać obiekt
w należytym stanie. Aktualnie świątynią zajmuje się ksiądz Sergiusz
Dziewiatowski (jego ojciec budował nową cerkiew w Hajnówce).
Wytłumaczył on nam, że najlepiej do takiej osoby jak on zwracać się
ksiądz lub Ojciec, gdyż słowo „pop” nie do końca jest stosowne.

Cerkiew p.w. św. Wiery, Nadziei, Luby i ich matki Zofii w Sosnowcu; w środku
ksiądz Sergiusz Dziewiatowski. Foto: Krzysztof Tęcza

W wyposażeniu świątyni zainteresował nas dębowy
ikonostas. Wykonał go moskiewski mistrz Lebiediew, a ufundowali
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bracia Schönowie. Wewnątrz świątyni znajduje się wiele ikon.
Niektórzy zastanawiają się czasami dlaczego ikony nie mają podpisu
twórcy. Otóż ikonopista świadomie nie umieszcza na pisanej przez
siebie ikonie swoich inicjałów, zdając sobie sprawę, że jest on dla
wiary elementem zupełnie nieistotnym.
Po tak miłym przyjęciu nie mogliśmy wyjść z cerkwi bez
pamiątkowego zdjęcia. Niestety nie wolno tutaj fotografować. Nie
ma od tego odstępstw. Po wielu próbach uzyskania zgody udało się
to. Gdy koleżanka Swietłana Koniuszewska padła przed Ojcem
Sergiuszem na kolana, ten nie miał serca dalej trwać w uporze.
Mamy więc wyjątkowe zdjęcie przed ikonostasem sosnowieckiej
cerkwi.
Wkrótce docieramy pod pomnik Jana Kiepury, „chłopaka
z Sosnowca”, jak się tutaj o nim mówi. Na cokole umieszczono
bardzo wymowny napis: „Sercem sosnowiczanin, głosem obywatel
Świata”. W stu procentach tak było. Kilka ulic dalej widzimy dom
z tablicą upamiętniającą miejsce urodzenia znanego kompozytora
i pianisty Władysława Szpilmana. W zasadzie, jak to powiedział
prowadzący, na tym historia Szpilmana z Sosnowcem zakończyła się.
Za rogiem widzimy wysoką wieżę kościoła p.w.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Dokładnie 150. lat temu
okazało się, że w szybko rozwijającym się mieście brakuje
odpowiedniej świątyni. Niestety uzyskanie zezwolenia nie było
sprawą prostą. Udało się to tylko dzięki pewnemu fortelowi. Otóż,
na szczęście dla mieszkańców miał tutaj miejsce pewien incydent
w wyniku którego omal nie stracił życia car Aleksander III. Przytomni
zwolennicy budowy ogłosili, że chcą wznieść świątynię jako wotum
dziękczynne za uratowanie cara. Trudno było w takiej sytuacji
zaborcy odmówić. Katedra w dniu dzisiejszym posiada tak wiele
zdobień, witraży czy malowideł, że trudno zdecydować się, które
chcemy obejrzeć najpierw. Przy tworzeniu wystroju pracował m. in.
Włodzimierz Tetmajer (brat Kazimierza) i Henryk Uziembło, których
podpisy zachowały się pod stosownym tekstem. W stworzonych tu
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dziełach można dopatrzyć się wielu elementów „niestosownych” jak
na tamte czasy. Okazuje się, nie po raz pierwszy, że odpowiednio
ugoszczony kontroler carski, nie dostrzegł ich.
To właśnie w tej świątyni w 1967 roku, mimo utrudnień ze
strony ówczesnych władz, odbyły się uroczystości milenijne z
udziałem Prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego i Metropolity
Krakowskiego Karola Wojtyły.
Zanim doszliśmy do kolejnego obiektu jaki mieliśmy dzisiaj
zobaczyć zwróciliśmy uwagę na ciekawy budynek mieszczący Liceum
Ogólnokształcące im. Emilii Plater. W 1908 roku utworzono tu szkołę
żeńską. Jednym z absolwentów tej uczelni jest Krzysztof Materna.

Zamek Sielecki w Sosnowcu. Foto: Krzysztof Tęcza

Ale oto przed nami zamek Sielecki. Pierwotnie było to
założenie o czterech skrzydłach z wewnętrznym dziedzińcem
i zewnętrzną fosą. Później jedno skrzydło wyburzono tak by obiekt
przystosować do nowych funkcji. Obecnie mieści się tu
Sosnowieckie Centrum Sztuki. Po wysłuchaniu historii tego obiektu
obejrzeliśmy prezentowaną właśnie wystawę. Niektórym do gustu
przypadły pewne malowidła naścienne. Utożsamiali się z nimi. Jeden
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z kolegów nawet żartował, że był wzorem dla twórcy tego
„diabelskiego” dzieła. Nie ma to jak mieć poczucie humoru,
zwłaszcza dotyczące własnej osoby!
Klucząc uliczkami podążaliśmy do naszej bazy. Jednak
mieliśmy jeszcze okazję zobaczyć dom, w którym urodził się Jan
Kiepura. Ktoś rzucił hasło, iż gdzieś tutaj powinno być miejsce
upamiętniające śmierć powieszonych przez hitlerowców Polaków.
Rozproszyliśmy się by je odnaleźć. I, o dziwo, udało nam się to.

Wystawa na zamku Sieleckim. Foto: Krzysztof Tęcza

Nieopodal wśród starych drzew wypatrzyliśmy pałac
Schoena. Był to jego pierwszy i największy tego typu obiekt.
W parku stworzył nawet sztuczne groty. Wewnątrz był pokój
japoński dla panów i pokój angielski dla pań. Mimo, iż z pierwotnego
wyposażenia nie zachowało się praktycznie nic, to jest tu na co
popatrzeć. Przede wszystkim rozległy hol kryjący główną klatkę
schodową, w której oknach widzimy przepiękne witraże. No i druga,
boczna klatka schodowa z kręconymi drewnianymi schodami
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umieszczonymi w wieży. Ciekawym jest, że właściciel tego obiektu,
posiadacz fabryk przędzy czesankowej był kawalerem.
Po takich doznaniach nawet nie zauważyłem jak szybko
uporałem się z obiadem. Było o czym rozmawiać z siedzącymi obok
mnie. Nie spodziewaliśmy się, że w Sosnowcu zobaczymy tak wiele
różnych walorów. Teraz jednak idziemy do auli Wydziału Nauk
o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, gdzie ma nastąpić uroczyste
otwarcie Zlotu. Przed budynkiem ustawiono wielkiego gada.
Okazuje się, że w utworzonym tu muzeum ustawiono więcej takich
okazów. Są one także w holu. Warto zatem poświęcić chwilę czasu
by zwiedzić to miejsce. Zwłaszcza, że można tu wjechać windą na
samą górę, skąd roztacza się wspaniała panorama. Ponoć w dobrą
pogodę widać stąd nawet Tatry.
Ale oto rozpoczyna się zebranie. Przywitał nas komandor
Stanisław Czekalski. Po nim wystąpił wiceprezydent miasta
Sosnowca Pan Ryszard Łukawski i
Prezes PTTK Kol. Lech
Drożdżyński. Prezydent opowiedział nam historię Sosnowca.
Oczywiście uczynił to w wielkim skrócie. Powiedział o „szlaku
świńskim”. To właśnie tu, na styku trzech zaborów, z dworca
Sosnowiec Południowy, rozsyłano mięso. Na rozwój miasta miało
wpływ wydobywanie kopalin: cynku, ołowiu, węgla kamiennego.
Były tu trzy huty. Rozwijał się przemysł ciężki. Po zmianach
ustrojowych pozostał tu tylko jeden oddział kopalni węgla. Była huta
Cedler – oddział huty Katowice. I to wszystko. Powstało tu
największe centrum produkcji elementów dla motoryzacji.
Produkowano także łożyska toczne dla przemysłu samochodowego.
Ponoć przebiły one jakością japońskie oryginały.
Prezes Lech Drożdżyński zadał pytanie: Co dalej po
Kongresie? Jednak sam na nie odpowiedział. Stwierdził, że nie jest
źle. Że krajoznawstwo wciąż się rozwija. Wspomniał o seminariach
krajoznawczych „Mijające krajobrazy Polski” organizowanych przez
Komisję Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK. Mówił o pracach
nad kolejnymi Kanonami. Wspomniał o ponownym otwarciu
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Centralnej Biblioteki PTTK po przeprowadzce do nowej siedziby.
Wyraził swoje zadowolenie z działań jakie podejmują członkowie
Komisji Krajoznawczej oraz Komisji Historii i Tradycji PTTK.
Dr Andrzej Tyc, prodziekan Wydziału Nauk o Ziemi, nasz
gospodarz podziękował, że jako geograf może czerpać z naszego
PTTK-owskiego
dorobku
krajoznawczego.
Natomiast
przewodniczący Komisji Krajoznawczej Józef Partyka mówił
o przyszłości krajoznawstwa, o forum krajoznawców, o wycieczkach
przedzlotowych. Na koniec swojego wystąpienia wypowiedział
najważniejsze słowa tego spotkania. Słowa, na które wszyscy czekali.
Słowa, które wszystkim utkwiły w pamięci: „42. Centralny Zlot
Aktywu Krajoznawczego uważam za otwarty”.
Niby tylko jedno zdanie ale jakże istotne. Dopiero teraz
poczuliśmy, że jest to nasze święto. Jest to spotkanie krajoznawców
z całej Polski. Nic zatem dziwnego, że to krótkie zdanie wywołało
burzę oklasków. Rozbłysły flesze aparatów fotograficznych. Każdy
chciał utrwalić tą chwilę. Tym bardziej, że na scenie były już poczty
sztandarowe – jeden PTTK, a drugi miasta Sosnowiec.
Ponieważ każdy chciał teraz coś powiedzieć czy
porozmawiać z sąsiadem zarządzono przerwę kawową, podczas
której znamienici goście dokonali stosownych wpisów do naszej
krajoznawczej kroniki redagowanej przez Kol. Alicję Wrzosek.
Drugą część spotkania poprowadził Edward Wieczorek –
kierownik Regionalnej Pracowni Krajoznawczej w Katowicach.
Przedstawił się jako rodowity Ślązak, wpuszczony do Zagłębia
Dąbrowskiego (do Sosnowca) bez paszportu. Pierwotne pogranicze
Małopolski, obecne Zagłębie Dąbrowskie, to tereny położone
pomiędzy Dąbrową Górniczą, Będzinem i Sosnowcem. Dzisiejsze
Zagłębie to przede wszystkim prawie 300-tysięczny Sosnowiec.
Muszę przyznać, że dla większości obecnych na sali pojęcia Śląsk,
Zagłębie, ich granice i wzajemne przenikania, są czymś nie do
ogarnięcia. To tylko miejscowi wyznają się w tym. My często
poprzez swoją niewiedzę popadamy w tarapaty. Bo wystarczy użyć
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niewłaściwego określenia by osoba, z którą rozmawiamy obraziła
się. Na szczęście spotykamy się z wyrozumiałością z ich strony
i pozwala nam to zwiedzać te tereny bez zbędnego stresu. Dobrze
zatem, że kol. Edward przybliżył nam trochę te zawiłości.
Teraz głos zabrał dr Andrzej Tyc, pracownik naukowy
uczelni. Swoje wystąpienie zatytułował „Przyroda – ważny element
krajoznawczy Śląska i Zagłębia”. Stwierdził słusznie, że w ciągu
ostatnich kilkunastu lat zachodzą tutaj bardzo duże zmiany mające
znaczący wpływ na wygląd otaczającego nas świata. Gdy rozejrzymy
się wokół to bez specjalnego szukania zobaczymy kwitnące na żółto
nawłocie. Wydaje się, iż niedługo opanują one cały teren. Nie do
końca jest to jednak tak oczywiste. Bo właśnie w tych chaszczach,
dzięki zaprzestaniu działalności górniczej czy przemysłowej,
odrodziła się interesująca roślinność. Podczas jej badania okazuje
się, iż roślin chronionych jest tutaj więcej niż w niejednym parku
narodowym. Często są to rośliny unikatowe. Często są to jedyne
stanowiska tych roślin w kraju. Ale nie tylko roślinność przeżywa
tutaj swój rozkwit. Zachodzą tu także interesujące i rzadkie procesy.
Np. w podziemiach tarnogórskich ma miejsce wytrącanie się kalcytu,
czego nie spotkamy już w niektórych naturalnych jaskiniach. Z kolei
w dolinie Białej Przemszy płynącej przez Pustynię Błędowską, gdzie
zimą temperatury sięga 30 stopni, woda w rzece nie zamarza. Jest to
spowodowane dopływem wód źródliskowych. Niejednokrotnie
spotykamy na tych terenach gatunki roślin umieszczone w
czerwonej księdze i co ciekawe występują one tu licznie,
niejednokrotnie w tysiącach egzemplarzy. Warto zatem przyglądać
się przyrodzie jaką widzimy tu obecnie. Jest to przecież fenomen na
niespotykaną gdzie indziej skalę.
Kolejnym prelegentem była Pani Dobrawa SkoniecznaGawlik, która omówiła kulturę ludową Zagłębia Dąbrowskiego.
Swoje spostrzeżenia poparła wynikami prowadzonych od 10 lat
badaniami. Nie będę tutaj omawiał wszystkiego czego
dowiedzieliśmy się z tej wypowiedzi ale wspomnę tylko o jednym

18
ciekawym zwyczaju związanym z życiem rodzinnym. Otóż panna
młoda w czasie ślubu przykrywa suknią stopy pana młodego, co ma
jej zapewnić w dalszym życiu prawo ostatniego słowa. Po naszemu
powiedzielibyśmy, że będzie ona trzymała męża pod pantoflem.
Niby drobiazg a jakże ważny. Prawda?
Stanisław Czekalski, komandor Zlotu, postanowił przybliżyć
nam tereny po których przebiegać będą nasze wycieczki. Przede
wszystkim opowiedział o miejscu znanym pod nazwą „Trójkąt Trzech
Cesarzy”. Przypomniał jak to miejsce powstawało, jak zmieniał się
jego wygląd tak by dostosować je do potrzeb przybywających tutaj
turystów. Uzmysłowił wszystkim jak wiele pracy włożono
w promocję tego miejsca. Ale dzięki temu, mamy dzisiaj ciekawy
i popularny produkt turystyczny. Produkt przyciągający wiele
wycieczek. To do tego miejsca organizuje się różne zloty, rajdy czy
wycieczki. Miejsce to zgłoszono do plebiscytu o nazwie „Perły
w Koronie”. Bo nie ulega wątpliwości, że dzisiaj jest to prawdziwa
perła dla tego środowiska.
Trzeba szczerze sobie powiedzieć, że jeśli zobaczymy to
wszystko co nam tutaj przedstawiono chociaż w połowie, to będzie
to potwierdzeniem o słuszności wyboru Sosnowca na bazę
kolejnego CZAK-u. Ale najpierw trzeba odpocząć. Idziemy zatem na
kolację. Dyskutując wciąż o tym co usłyszeliśmy wchodzimy ochoczo
do stołówki. Po chwili jednak zaczynamy czuć się nieco dziwnie. Robi
nam się coraz cieplej, aż zaczynamy się pocić. Stołówka, a właściwie
olbrzymia przeszklona hala pozbawiona jest klimatyzacji. Czekając aż
otrzymamy posiłek podawany przez jedną, dosłownie jedną
kelnerkę, czujemy jak pot zalewa nam oczy. Koszula przykleja się do
ciała. Marzymy tylko o jednym. By jak najszybciej wyjść na zewnątrz.
Niestety wyjście na świeże powietrze niczego nie załatwia. Jesteśmy
już tak spoceni, że pomóc może jedynie zimny prysznic.
No wreszcie jest trochę chłodniej. Umyci i odświeżeni
schodzimy na dół gdzie czekają koledzy z Sosnowca, którzy podwożą
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nas do siedziby Oddziału PTTK. Tam rozpoczynamy zebranie Komisji
Krajoznawczej. O jego przebiegu piszę w oddzielnym tekście.
Muszę szczerze przyznać, że noc była ciężka. Co prawda
zebranie Komisji skończyło się koło 22 ale trzeba przecież było
pogadać ze znajomymi, których nie widziało się od dawna. No
i trochę zeszło.
Mamy dobrze zapowiadający się poranek. Dzisiaj dotrzemy
do Trójkąta Trzech Cesarzy. Tyle wczoraj się o tym miejscu
nasłuchałem, że koniecznie muszę je zobaczyć. Najpierw jednak
zjem śniadanie. Mając w pamięci wczorajszy posiłek, myśl, że znowu
mam wejść do tej dusznej stołówki, wcale nie nastraja mnie
pozytywnie. Ale cóż. Ponieważ trzeba zjeść coś z rana jakoś się
przemęczę.
No i jestem w autobusie. Ów jak gorąco! Wypatruję za
kierowcą. Proszę go, by włączył nawiew. Od razu tak uczynił.
Odetchnęliśmy z ulgą. Jednak nie do końca. Nasze obawy budzi
wygląd chmur na niebie. Wczoraj zapowiadali burze, a nic takiego
nie miało miejsca. Dzisiaj podają, że może popadać. Mamy jednak
nadzieję, iż będzie dobrze. Docieramy do miejsca, w którym
ustawiono tablicę z mapą i historią. Już wiemy, że Trójkąt Trzech
Cesarzy to miejsce styku państw rozbiorowych. Nazwę zapożyczono
od Związku Trzech Cesarzy, powstałego po zawarciu w 1873 roku
konwencji pomiędzy cesarzem Austrii Franciszkiem Józefem I
i carem Rosji Aleksandrem II. Do owej umowy dołączył cesarz Rzeszy
Niemieckiej Wilhelm I. Początkowe zainteresowanie zaowocowało
wybudowaniem kamiennej wieży na zboczu Słupeckiej Góry.
Obecnie, w miejscu gdzie wody Czarnej i Białej Przemszy płyną dalej
jednym korytem postawiono stosowny obelisk. To właśnie do niego
zmierzaliśmy. Gdy byliśmy już prawie na miejscu dotarły do nas
jakieś głośne okrzyki. Idący przed nami zatrzymali się, my zaś nie
wiedzieliśmy co się tam dzieje. Gdy w końcu przedarliśmy się do
przodu okazało się, że zatrzymali nas żołnierze w mundurach armii
zaborców, próbujący siłą zmusić nas do określonych zachowań. Ale
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to nie oni byli tacy głośni. To sprawczyni całego zamieszania czyli
Swietłana. Krzyczała ile sił w płucach. Oczywiście czyniła to w języku
rosyjskim. Wiedząc już, że to przebierańcy, uspokoiliśmy się.
Niektórzy wchodząc w role przyłączali się do zabawy. Otrzymali oni
stosowne stempelki i mogli zejść schodami na dół, do miejsca,
w którym stoi pomnik. Ustawiamy się przed nim do pamiątkowej
fotografii i rozmawiamy z młodzieńcami przebranymi w mundury.

Trójkąt Trzech Cesarzy. Foto: Krzysztof Tęcza

Zadowoleni z przygotowanej przez Swietłanę niespodzianki,
w przednich humorach, wracamy do autobusu i jedziemy do zamku
w Siewierzu. Obiekt ten od 1443 roku do 1790 pełnił funkcję
stołecznej warowni niezależnego księstwa Siewierskiego, którym
zarządzali biskupi krakowscy jako książęta siewierscy. Stanowili oni
tutaj własne prawo, sąd i bili własną monetę. Prawo tutaj
stosowane było niezwykle surowe. Za kradzież karano śmiercią.
Znane było wówczas powiedzenie „Bij, kradnij, zabijaj, lecz Siewierz
omijaj”. Ze względów oszczędnościowych stosowano tu drakońskie
posunięcia. Np. gdy dwóch złoczyńców czekało na wykonanie
wyroku, a trzeci miał być dopiero osądzony, kat dostawał polecenie
ścięcia za jednym razem wszystkich. Tak było taniej.
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Te i inne ciekawostki przekazał nam miejscowy przewodnik
Pan Grzegorz Węglarz, który po pokazaniu podziemi zaprosił nas do
wejścia na wieżę. Aby tego dokonać musieliśmy pokonać 87 stopni.
Najpierw jednak dostrzegliśmy w jednym z okien przelatujący
samolot. Wielu z nas próbowało ten niezwykły widok utrwalić na
zdjęciu. Udało się to jednak nielicznym.
Na koniec padła propozycja by spróbować podnieść most
zwodzony. Sporo osób zareagowało na to bardzo ochoczo, jednak
gdy przyszło co do czego, to okazało się, iż bardziej im zależało na
obejrzeniu tego i zrobieniu stosownych zdjęć. Nie było zatem
wyjścia. Szymon i ja jako przedstawiciele Komisji Krajoznawczej
pomogliśmy oprowadzającemu i wspólnie z jeszcze jednym
ochotnikiem podnieśliśmy most. Poszło nam to całkiem sprawnie.
Jednak opuszczenie mostu nie było już takie łatwe. Trzeba bowiem
było opuszczać go bardzo powoli by nie uległ on uszkodzeniu.
Poczuliśmy wtedy jak opuszczany ciężar unosi nas przyczepionych
do łańcuchów w górę.
Po takim wysiłku udaliśmy się do tawerny gdzie
ochłonęliśmy i nabraliśmy sił na dalszą drogę. Skosztowaliśmy
oferowanych tu wypieków i ochłodziliśmy się przy fontannie, której
ozdobą były tańczące dziewczyny z Siewierza.
Teraz czekała nas niespodzianka. Dotarliśmy do zamku w
Bobolicach. Obiekt ten wybudowany na polecenie króla Kazimierza
Wielkiego, bardzo często przechodził w ręce kolejnych właścicieli.
Kres jego świetności spowodowała wojna ze Szwedami. Właściwie
od tamtej pory zamek popadał w coraz większą ruinę. Na szczęście
dla obiektu, pod koniec XX wieku, nabyły go osoby prywatne. Byli to
bracia Jarosław i Dariusz Lasecki. Jako nowi właściciele ruin
rozpoczęli prace remontowe, których efekty podziwiają dzisiaj
tysiące turystów. Tym samym obiekt został uratowany.
Dzięki nabyciu przez braci Laseckich sąsiedniego zamku
w Mirowie, można powiedzieć, że powtarza się sytuacja z dawnych
czasów, kiedy to właścicielami obu zamków byli także bracia.
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Niestety wtedy skończyło się to tragicznie. Jeden z braci stracił życie,
a tunel łączący warownie częściowo zawalił się kryjąc wielkie skarby.
Mimo licznych prób odnalezienia wejścia do tunelu nie udało się to
nikomu.
Dzisiaj zamek Bobolice jest już tak dużą atrakcją turystyczną,
że w roku 2010, nomen omen trzynastego, odbył się tu pierwszy
ślub. Dużą atrakcją okazała się być skała, wyglądająca jak dwa głazy
wsparte o siebie, tworzące tunel. Po wyczyszczeniu tego miejsca ze
śmieci i chaszczy nazwano je Bramą Laseckich. Wszyscy robią sobie
tu pamiątkowe zdjęcia. Obok wzniesiono karczmę a obecnie trwa
budowa stadniny.
Niestety ruiny zamku Mirów to faktycznie ruiny. Może, gdy
zakończą się prace inwestycyjne w Bobolicach i ten zamek zostanie
odbudowany. Obecnie wygląda on najciekawiej w zachodzących
promieniach słonecznych. Podczas letniego przesilenia promienie te
mają przechodząc przez szczelinę w murze wskazać drogę
prowadzącą do podziemi gdzie oprócz kosztowności ukryto eliksir
młodości.
Dla odmiany dotarliśmy do miejscowości Kromołów, gdzie
w kapliczce św. Jana Nepomucena znajduje się główne źródło
Warty. Co prawda woda wypływa po drugiej stronie ulicy, w miejscu
do którego prowadzą kamienne schodki. Dlatego wszyscy udali się
tam by zaczerpnąć wody celem poznania jej smaku. Gdy
powiedziano nam, że jest to miejsce, z którego początek bierze
rzeczka Warta, spotkało się to z bardzo energicznym protestem.
Oburzony Paweł Anders pytał zdziwiony „Jaka rzeczka?”. Wiadomo,
Paweł to prawdziwy Poznaniak.
No i stało się. Jesteśmy w miejscowości Ogrodzieniec.
Początkowo dziwimy się ilości dachów krytych eternitem. Jest to
pozostałość po istniejącej tu kiedyś fabryce produkującej ten rodzaj
pokrycia dachowego. Dla wszystkich najważniejszym jednak
obiektem były ruiny zamku, do którego zmierzaliśmy. To właśnie
tutaj Aleksander Janowski powziął zamysł stworzenia Polskiego
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Towarzystwa Krajoznawczego. Ponoć ruiny w jego czasach były tak
romantyczne, że nie sposób było ich nie podziwiać. Dzisiaj jest nieco
inaczej. Po ich obejrzeniu możemy nawet zastanawiać się czy gdyby
Janowski odwiedził zamek w dniu dzisiejszym, to czy myślałby tak
samo jak wtedy. Niestety dziedziniec zamkowy jest opanowany
przez handel. Wszędzie stoją stragany, stoiska i kramy. Nie widzę
w takim widoku nic romantycznego.
Wróćmy jednak do początku. Najpierw czeka nas droga na
najwyższy szczyt Jury – Górę Janowskiego. Po drodze podziwiamy
skałkę 504, Kaczor i Trzy Siostry. Tam zwiedzamy salę tortur. Gdy
idziemy w stronę bramy zamku głównego spoglądam w górę
i przecieram oczy, bo oto zobaczyłem białą damę. Wkrótce
spostrzegam kolejną. Co jest – myślę sobie. Podchodzę bliżej i już
wiem. To młode pary przychodzące tutaj na sesje zdjęciowe. Na
dziedzińcu dostrzegamy tablicę pamiątkową z 2006 roku z sentencją
Aleksandra Janowskiego „Tu gdzie urwiste skały wieńczą baszty
Bonerowego zamczyska narodziła się myśl o Towarzystwie
Krajoznawczym”.
Gdy ukończono zdjęcia do filmu Wajdy, postanowiono nie
rozbierać scenografii zbudowanej do sztuki Zemsta. Obecnie
zabudowania te służą celom handlowym. Gdy nasz przewodnik
zaproponował wejście po 48 schodach na wieżę pomyślałem, że
może będą stamtąd ciekawe widoki. Zanim ruszyłem usłyszałem
ostrzeżenie o śliskich schodach. Spojrzałem zatem pod nogi i w tym
momencie wyrżnąłem głową w strop. Zabrakło ostrzeżenie, iż jest tu
bardzo nisko. Zwiedziliśmy pozostałe zakamarki i odwiedziliśmy
zamkową karczmę, gdzie otrzymaliśmy pamiątkowe pieczątki.
Na zamku zaczęła mi padać bateria w aparacie. Nie
zdążyłem jej w pełni doładować. Dlatego postanowiłem oszczędzać.
Nie robiłem zdjęć. Pomyślałem sobie, że może uda się zrobić chociaż
jedno zdjęcie grupowe. Okazało się jednak, że właściwie w zamku
nie ma takiego miejsca, w którym wyszłoby dobre zdjęcie. Bo co
z tego, że sfotografuję grupę a nie będzie widać zamku. By miało to
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sens należałoby zdjęcie zrobić w jedynym odpowiednim miejscu. Na
dolnym dziedzińcu. Niestety grupa podzieliła się i właściwie nie było
już możliwości zrobienia zdjęcia wszystkich uczestników Zlotu.

Austeria Miejska Pierwochą Zwana w Sławkowie. Foto: Krzysztof Tęcza

Wracając do Sosnowca stanęliśmy w Sławkowie, gdzie
podziwialiśmy Austerię Miejską Pierwochą Zwaną, ponoć jedną
z trzech najładniejszych karczem w Polsce. Już od początku był to
obiekt o najwyższym standardzie. Okazało się, iż nowy właściciel
szykuje otwarcie karczmy na najbliższą sobotę. Mamy zatem
szczęście. Możemy wejść do środka i obejrzeć wszystko dokładnie.
Ba, zostaliśmy nawet oprowadzeni i mogliśmy zobaczyć jak idą prace
przed ponownym przyjęciem gości. W kuchni słychać było stukanie
garami. Praca idzie pełną parą. Jesteśmy pod wrażeniem.
Uśmiechnięty gospodarz zaprasza nas na przyszłość. Pewnie, gdy
będziemy tu, nieomieszkany skorzystać z tak serdecznych zaprosin.
Na razie idziemy jeszcze zobaczyć resztki zamku biskupów
krakowskich oraz zwiedzić rynek. Później ruszamy w drogę
powrotną. Wkrótce widzimy „Żyletę” czyli budynek Uniwersytetu
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Śląskiego. Nawet nie przypuszczałem, że ucieszy mnie ten widok.
Byłem już zmęczony dzisiejszą wycieczką.
Późnym wieczorem spotkaliśmy się u Józka by sprawdzić
i przejrzeć naszą jutrzejszą prezentację szykowaną na Forum.
I znowu pojawił się problem. Ani Darka, ani moja prezentacja nie
chciały się otworzyć. Mieliśmy je przygotowane na nowych
programach, których nie było w komputerze Józefa. No i był
problem. Przypomniałem sobie, że kolega Mietek ma w pokoju
laptopa. Poszedłem więc do niego z prośbą o pomoc. Faktycznie
w jego komputerze nasze prezentacje otwierały się. Na wszelki
wypadek Darek szybko przerobił je i zapisał w starszych programach.
Wszystko wskazuje na to, że będzie dobrze. Odetchnęliśmy z ulgą.
Trzeba jednak starać się by takie spotkanie nie trwało dłużej niż do
północy. Koniecznie musimy odpocząć.

Darek Kużelewski, komandor przyszłorocznego CZAK - u w Białymstoku, odebrał
puchar przechodni Zlotu. Foto: Krzysztof Tęcza
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Ponieważ w programie, którego niestety nie dostaliśmy do
ręki, jest bardzo mało obiektów z kanonu, mimo iż są one w zasięgu
ręki, zastanawiałem się czy nie skorzystać z propozycji mojego
współlokatora, że zawiezie mnie on przed obiadem do muzeum
w Będzinie. Muszę najpierw spytać się z samego ranka
organizatorów czy przypadkiem nie będziemy tam w sobotę. Bo jeśli
tak to nie ma sensu ryzykować, że się spóźnię na drugą część Forum.
Zobaczymy. Na razie wciąż nie wiem na której stacji mam wsiąść do
pociągu, którym będę wracał do domu.
W piątek 24 sierpnia 2012 roku, po śniadaniu, ruszamy
pieszo do pałacu Dietla gdzie rozpoczynamy pierwszą część Forum.
O jego przebiegu piszę, tak jak o przebiegu spotkania KK,
w oddzielnym tekście.
Drugą część Forum realizujemy w gmachu Uniwersytetu
Śląskiego. Następnie udajemy się do stołówki gdzie organizatorzy
zaplanowali biesiadę turystyczną. Wchodzimy do środka i siadamy
przy stolikach, które rozstawiono tak, że teraz krzesła stoją tylko
z jednej strony. Zmniejszyła się zatem liczba miejsc o prawie
połowę. Nasze miejsca są już zajęte. Siedzą na nich organizatorzy.
Kolejni przychodzący uczestnicy Zlotu zajmują ostatnie wolne
miejsca i zaczyna się polowanie na krzesła. Niestety okazało się, że
w Sosnowcu najważniejsi są organizatorzy. Oni pierwsi pozajmowali
miejsca przy stołach. A goście? No cóż, niech się o siebie martwią
sami. Nie wspominam oczywiście już o duchocie panującej na sali.
Od razu wysłuchaliśmy przemówienia Lecha Drożdżyńskiego, który
przekazał puchar zlotowy Darkowi Kużelewskiemu, komandorowi
przyszłorocznego CZAK-u. Głos zabrał Józef Partyka, a nad całością
czuwał komandor Stanisław Czekalski. Powiedział on między innymi,
że wybrał się w zeszłym roku na Zlot do Gorzowa by zobaczyć jak
wygląda taka impreza. Chciał bowiem zorganizować ją u siebie nie
gorzej niż tam. Powiedział także, że podczas zeszłorocznej imprezy
brakowało mu jednego bardzo ważnego elementu, jakim jest
biesiada. Dlatego postanowił zorganizować taką i serdecznie nas
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zaprasza do wzięcia w niej udziału. Mówi, że przyniósł gitarę
(faktycznie) i abyśmy korzystali z niej i dobrze się bawili. To tyle.
Wszyscy spojrzeli zdziwieni po sobie. Na początek okazało się, że
posiłek niczym właściwie nie różni się od poprzednich. Z obsługą też
nie jest najlepiej. Natomiast fakt, iż mamy sami sobie organizować
imprezę, to chyba lekka przesada. Widać, że pan komandor chyba
nie do końca uważnie obserwował Zlot w Gorzowie. No cóż. Dobrze
że dziewczyny z Sosnowca potrafią śpiewać. Usłyszeliśmy kilka
piosenek w ich wykonaniu. Na początku obejrzeliśmy prelekcję
Swietłany. Zobaczyliśmy zdjęcia ze Zlotu w Gorzowie i zdjęcia
z poprzednich dni.
Początkowo cała ta „biesiada” bawiła nas ale z czasem coraz
bardziej nas drażniło takie podejście do uczestników Zlotu.
Doszliśmy do wniosku, że ostatecznie można to podsumować
następująco: Najpierw była walka o krzesła, później walka o wodę,
w końcu walka o byt. Niestety okazuje się, iż życie jest jedną wielką
walką. Gdy tylko powstała możliwość opuszczenia sali, po kolei
zaczęliśmy wychodzić. Nie było sensu męczyć się bez celu. Dalsze
nasze dyskusje prowadziliśmy już w mniejszych grupach i w o wiele
lepszych warunkach.
Pozostało nam już tylko wziąć zimny prysznic i położyć się
spać. Tak też uczyniliśmy.
Nastała sobota. Zjedliśmy śniadanie i wyruszyliśmy w trasę.
Od razu podjechaliśmy na cmentarz w Sosnowcu – Zagórzu, gdzie
spoczywają, pochowani w jednej mogile, Edward i Stanisława
Gierkowie. Nikomu chyba nie muszę przypominać kim był Edward
Gierek. Jednak nie ten grób był powodem naszego tu przybycia.
Chcieliśmy dotrzeć do grobu Aleksandra Widery zmarłego pod
koniec maja 1901 roku w wieku zaledwie 35 lat. Człowiek ten był
lekarzem zakładowym Towarzystwa Sosnowickiego. Dlaczego
przybyliśmy zapalić znicz na grobie tego człowieka wyjaśnia napis na
tablicy. „Dobro człowieka najwyższym prawem. Doktorowi
Judymowi i pamięci potomnym. Sosnowieckie Koło Towarzystwa
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Lekarskiego w 90-lecie powstania Towarzystwa Lekarskiego Zagłębia
Sosnowskiego”. Tak, to właśnie dr Aleksander Widera był
pierwowzorem dr Judyma. Był lekarzem ale był przede wszystkim
dobrym człowiekiem. A o takich ludziach nie można zapominać.
Teraz pojechaliśmy do dawnej gospody w Niemcach. Jednak
naszym celem nie było pożywienie się, gdyż obecnie budynek ten
pełni funkcje Domu Ludowego. Wzniesiony w 1903 roku
zaprojektowany został przez Franciszka Lilpopa i Kazimierza
Jankowskiego. Był to najciekawszy obiekt zespołu patronackiego
Warszawskiego Towarzystwa Kopalń Zakładów Hutniczych. Muszę
jednak powiedzieć, zgodnie z tym co zobaczyłem, że obiekt ten
w dniu dzisiejszym przyciąga uwagę każdego przejeżdżającego tędy
turysty nie tylko swoją wielkością ale właśnie architekturą.
Ponieważ obecni właściciele prowadzą tu Szkółkę Drzew i Krzewów
„Alicja”, teren wokół budynku tonie w zieleni. Znajdują się tu oczka
wodne, altanki i mała architektura ogrodowa. Wszystko to pięknie
ze sobą komponuje. W środku zwraca uwagę bardzo bogato
zdobiona klatka schodowa. Kolorystyka ścian została dobrana tak jak
było to zaplanowane podczas budowy. Wśród drewnianych belek
stropowych widzimy stalowe skręcone śrubami i pomalowane
w kolorowe wzory. Meble zostały odtworzone. Jednak zachowały się
tu stare ładne piece. Niektóre są naprawdę piękne. Gospodarz
oprowadzając nas po budynku pokazał jak wiele pracy tutaj włożył.
Okazuje się bowiem, że gdy nabył ten obiekt wszystko było tu
zmurszałe, dachu prawie nie było, stropy były zawalone. Wygląda na
to, że budynek ten został uratowany. Oby tylko starczyło nowemu
właścicielowi samozaparcia w dalszej pracy.
Docieramy do Będzina. Jest tutaj zbudowany na polecenie
Kazimierza Wielkiego zamek. Całość wykonano z kamienia co
wyraźnie odróżnia go od okolicznej zabudowy. Zamiast okien
umieszczono tu małe otwory strzelnicze. Zamek miał pełnić funkcje
obronne. Wysoka wieża ma w przyziemiu mury grube na 4,5 metra.
Gdy przesunięto granice zamek zaczął popadać w ruinę.
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Podejmowane próby jego ratowania powiodły się, a w 1956 roku
otworzono w nim muzeum. Wśród zgromadzonych tu eksponatów
warto obejrzeć skałkowy pistolet, którego strzelność wynosiła jeden
strzał na półtorej godziny. Tyle trwało chłodzenie. Jest też kusza
strzelająca kulami. Większość zbiorów to oryginały. Po muzeum
oprowadzała nas pani Dobrawa ta sama, która miała wykład na
rozpoczęcie Zlotu. Poznawszy zbiory zgromadzone na zamku
zeszliśmy do piwnic gdzie znajduje się restauracja. Mogliśmy wypić
kawę patrząc jak półmrok rozprasza światło zapalonych świec.
Prawdziwą niespodzianką dla nas było pokazanie nam
Bramy Cukermana. Jest to jeden z nielicznych zachowanych domów
modlitwy, których było aż 80. Z zachowanych w Polsce 40 takich
obiektów aż dwa znajdują się w Będzinie. Takie małe prywatne
domy modlitw organizowano tam gdzie brakowało świątyń.
W przedwojennym Będzinie Żydzi stanowili ponad 50%
mieszkańców. Istniała tu tylko jedna synagoga. Nic więc dziwnego,
że Nuchim Cukerman otworzył Dom Modlitwy. Po II wojnie
światowej były tu mieszkania co spowodowało liczne przebudowy
wnętrza. Od roku 2009 Dom Modlitwy jest siedzibą Fundacji „Brama
Cukermana” i dzięki temu możemy podziwiać odsłonięte dwa lata
wcześniej oryginalne polichromie.
Dla odmiany wjechaliśmy na Zagłębiowski odcinek Drogi św.
Jakuba. Jesteśmy w miejscowości Sączów gdzie podziwiamy kościół
św. Jakuba Apostoła. Przyjmuje nas tu jego opiekun, który odmawia
z nami modlitwę i zaspokaja naszą ciekawość opowiadając
o dziejach tej świątyni. Kościół jest tak bogato zdobiony, że
patrzymy to na ołtarz, to na kolorowo malowane sklepienia, to na
wyposażenie. Dopiero ksiądz dając wskazówki pozwala nam ogarnąć
całość. Warto tutaj zwrócić uwagę na ambonę, na której widać
Anioła prowadzącego dzieci. Oczywiście znajdują się tu relikwie św.
Jakuba. Jest też płyta z wyrytym krzyżem, za ucałowanie którego
i odmówienie modlitwy Ojciec św. Leon w dn. 2 listopada 1899 roku
nadał 100 dni odpustu.
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Komandor Zlotu w Sosnowcu Stanisław Czekalski oraz nasi przewodnicy. Foto:
Krzysztof Tęcza

Po takich doznaniach nic nie stało na przeszkodzie byśmy
zwiedzili „Polski Schron Bojowy nr 52 WESOŁA” zbudowany w 1937
roku jako część składowa fortyfikacji stałych Obszaru Warownego
„Śląsk”. Obsługa tego schronu miała bronić przepraw przez zalewy
utworzone na rzece Brynicy między zbiornikiem Kozłowa Góra
a Bobrownikami. Nie doszło jednak do tego. Obsługa opuściła
schron nocą z 2 na 3 września 1939 roku.
I znowu zwiedzamy obiekt sakralny. Tym razem jest to
drewniany kościół św. Wawrzyńca w Bobrownikach. Oprowadzająca
nas pani zdradza wiele ciekawych szczegółów z przeszłości świątyni.
Np. to, że podczas remontu z 1858 roku, aby zaoszczędzić, po prostu
odwrócono stare belki. Przeoczono jednak pięć z nich i po badaniach
okazały się one być starsze niż sądzono. Na tęczy dostrzegamy

31
malowidła o treści patriotycznej, które namalował Jan Seweryn
Sokołowski, na początku swojej kariery. Natrafiono na notatkę
z 1924 roku mówiącą o wypłacie honorarium za te obrazy.
Najpiękniejszym elementem jest ołtarz główny z 1668 roku
wykonany dla kościoła w Bytomiu. Dwie figury wykonał Jan Solski.
Wyposażenie tego obiektu tak zaciekawiło niektórych, że
wykonywali zdjęcia z prawdziwym poświęceniem. Niejeden musiał
później długo czyścić swoje odzienie.

Członkowie Komisji Krajoznawczej ZG PTTK: Krzysztof Tęcza, Józef Partyka,
Wojciech Napiórkowski i Szymon Bijak, przy grobie księdza dr. Jerzego Pawlika
Honorowego Przewodniczącego Komisji. Foto: Krzysztof Tęcza

Gdy mieliśmy już wracać do Sosnowca Włodek Łęcki
dokonał „porwania” autobusu by dojechać na cmentarz, na którym
w 2009 roku spoczął ksiądz prałat Jerzy Pawlik, Honorowy
Przewodniczący Komisji Krajoznawczej ZG PTTK. Na płycie nagrobnej
ujrzeliśmy nietypowy , jak dla nas, napis. Były tu bowiem podane aż
trzy daty. Pierwsza to data urodzin (1919), trzecia śmierci (2009),
a środkowa oznaczona kielichem (1942) to data przyjęcia święceń
kapłańskich. Ponieważ wielu z nas znało osobiście księdza Pawlika,
niektórzy z nim współpracowali, nie było nic dziwnego, iż chwilę

32
czasu zabrały nam wspomnienia o tym człowieku. Najpierw
przypomniał swoje z nim kontakty Włodek Łęcki. Zrobiło się
przyjemnie, gdyż ich pierwsze spotkania były bardzo zabawne.
Później kilka słów powiedział o nim Janusz Żmudziński. A gdy
wracaliśmy już do Sosnowca wielu z nas przypominało sobie swoje
spotkania z księdzem Pawlikiem.
I tak oto zakończył się kolejny CZAK. Wieczorem poszliśmy
do pobliskiego pubu by w mniejszym gronie porozmawiać o tym co
tu zobaczyliśmy, a później umawialiśmy się na kolejne imprezy. Do
zobaczenia w Białymstoku.
Wreszcie dowiedziałem się na którym dworcu mam wsiąść
do pociągu. Okazało się jednak, że nie będę wracał samotnie.
Pojawił się Staszek Król, który jedzie w tą samą stronę. Mieliśmy
kilka godzin by wymienić się wrażeniami z imprezy. Doszliśmy do
wspólnego wniosku, że jednak warto było tu przyjechać.
Dowiedzieliśmy się, że okolice Sosnowca są bardzo ciekawe, że żyją
tu ciekawi ludzie, że coś się tutaj dzieje. A te zawirowania na
stołówce, jakie nas dotknęły, teraz z perspektywy czasu, są dla nas
śmiesznym dodatkiem.

Szymon Bijak

Sesja krajoznawcza
Śląska Opolskiego

Mijające

Krajobrazy

22 września 2012 r. odbyła się w Opolu sesja krajoznawcza
pt. Mijające Krajobrazy Śląska Opolskiego. Wydarzenie to było
częścią
XXV/18
Śląskiego
Sympozjum
Krajoznawczego
organizowanego przez Opolski Klub Krajoznawców PTTK działający
przy Oddziale Regionalnym Śląska Opolskiego. Sesja referatowa
miała miejsce w sali im. Karola Musioła opolskiego ratusza. Po niej
uczestnicy sympozjum pojechali autokarem do Muzeum Wsi

33
Opolskiej oraz Czarnowąs i Dobrzenia Wielkiego. Sesja ta była także
częścią cyklu krajoznawczych spotkań zainicjowanych przez Komisję
Krajoznawczą ZG PTTK jako kontynuacja i rozwinięcie VI Kongresu
Krajoznawstwa Polskiego w Olsztynie.
Część referatową otworzyło wystąpienie ks. Manfreda
Słabonia, proboszcza z Łącznika, a przy okazji etnografa
i gwaroznawcy. Mówca ze swadą przedstawił różne obrazy
człowieka i jego zachowań, które można odnaleźć w specyficznej
gwarze śląskiej. Język używany przez Ślązaków stanowi dowód na
ich afirmatywne podejście do życia i pracy. Swoje wystąpienie ksiądz
proboszcz ubarwiał licznymi przykładami z tworzonego przez siebie
słownika gwary śląskiej. Dzięki temu dowiedzieć się można było
także tego, że „gupi” znaczy także „kochany” .
Kolejnym prelegentem był Kazimierz Staszków z Nysy, który
przedstawił jak zmieniało się to miasto od zakończenia II wojny
światowej. Zaprezentował losy nyskiej starówki z Domem Wagi oraz
fontanną Trytona. Okazuje się, że cegły, które w ramach deputatu
wywieziono z miasta do stolicy obecnie „z nieznanych powodów”
intensywnie pleśnieją. Następnie Petr Zahnaš, przedstawiciel licznej
grupy czeskich uczestników sympozjum, zreferował interesujące
zagadnienie relacji ludnościowych na pograniczu polsko-czeskim
w okresie międzywojennym. Przybliżył oryginalną postać Ondry
Łysohorskiego, twórcy języka i „narodu” laskiego, czyli mieszkańców
północno-wschodnich Moraw. Wystąpienie prof. Franciszka Marka
koncentrowało się na roli Śląska i Ślązaków w kształtowaniu kultury
wyższej na ziemiach polskich. Prelegent szczególną rolę w tym
procesie upatrywał w systemie oświatowym i jego rozwoju. Dwa
kolejne referaty były autorstwa pań: Małgorzaty PrzysiężnejPizarskiej i Elżbiety Wijas-Grocholskiej. Pierwsza z nich przedstawiła
wyniki wykopalisk i badań archeologicznych na Ostrówku w Opolu.
Co ciekawe, ciągłość obecności ośrodka władzy w tym miejscu sięga
od piastowskiego grodu po dzisiejszy urząd wojewódzki. Autorka
zaprezentowała także bogatą dokumentację fotograficzną, którą
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zostawili po sobie niemieccy archeolodzy dokonujący pierwszych
badań w tym miejscu. Przedstawicielka Muzeum Wsi Opolskiej,
Elżbieta Grocholska, przedstawiła przemiany architektury wiejskiej
na Śląsku Opolskim w XIX i XX wieku. Kontynuacją tej prezentacji
była wycieczka do Bierkowic i spacer po opolskim skansenie.
Następny referat poświęcony był aspektom przyrodniczym. Teresa
i Henryk Hadaszowie przedstawili w formie pokazu slajdów efekty
swoich obserwacji florystycznych dokumentujących przemiany flory
Śląska Opolskiego na przestrzeni wielu lat. Połączeniem wątków
przyrodniczych z aspektem urbanistycznym był referat Zbigniewa
Bomersbacha – architekta, który jest autorem projektu
zagospodarowania nabrzeży kanału Młynówka w Opolu.

Uczestnicy sesji w skansenie w Opolu-Bierkowicach. Foto: J. Ramus

Prezentujący przybliżył poszczególne etapy projektu
i realizacji całego założenia. Oddane do użytku 14 lutego br. bulwary
zostały pozytywnie przyjęte przez mieszkańców miasta. Na
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zakończenie sesji, swoje refleksje na temat pomnikowych drzew
w opolskich parkach przedstawił Bogusław Laitl. Szczególną uwagę
prelegent poświęcił szrotówkowi kasztanowcowiaczkowi, który jest
odpowiedzialny za stan zdrowotny kasztanowców nie tylko
w Polsce, ale i całej Europie.
Referatom towarzyszyła wystawa zdjęć lotniczych
wykonanych przez Romana Hlawacza, przedstawiających z lotu
ptaka średniowieczne miasta Opolszczyzny. Czerwone dachówki
i wyrazisty układ przestrzenny sfotografowanych starówek
prezentowały się naprawdę imponująco.
Po obiedzie miała miejsce część terenowa, która
obejmowała zwiedzanie Muzeum Wsi Opolskiej, po którym
uczestników sesji oprowadziła Elżbieta Wijas-Grocholska, kierownik
Działu Architektury Ludowej, oraz wizyty w drewnianych kościołach
w Czarnowąsach i Dobrzeniu Wielkim. Na zakończenie tej części
odbyła się msza święta, podczas której doszło do ponownego
spotkania z ks. Słaboniem.

Krzysztof Tęcza

Via Regia – przejście z Kamenz
do Königsbrück
W dniu 13 października 2012 roku ponownie spotkaliśmy się
na szlaku Via Regia. Jest nas tym razem pełen autobus.
Rozpowiadanie sąsiadom i znajomym o takich fajnych spacerach
oraz relacje z poprzednich przejść zrobiły swoje. Chętnych, którzy
zgłosili się tym razem jest tak dużo, że chyba nikt się tego nie
spodziewał. Ale to dobrze. Zawsze w większej grupie jest raźniej,
więcej się dzieje. Oczywiście prowadzący ma trudniejsze zadanie, bo
nie jest prosto zapanować nad tak liczną grupą, jednak Emil
Mendyk, który rusza razem z nami, ma w tym wprawę. Pewnie da
sobie radę. Dzisiejsza wycieczka jest ostatnią w tym roku z cyklu
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pieszych przejść, jakie zostały zorganizowane w ramach wspólnego
polsko-niemieckiego projektu pod nazwą: „Via Regia – poznać
Europę – od historii do przyszłości". Organizatorem projektu ze
strony polskiej było Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum
Samorządu Terytorialnego "Pogranicze" z Lubania, a ze strony
niemieckiej Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen z Miltitz.
Uczestniczący w pieszym przejściu mieli zapewniony w ramach
wspomnianego projektu darmowy przejazd autobusem z Lubania do
Kamenz i z Königsbrück do Lubania. Mieli także znającego się na
rzeczy przewodnika oraz opiekunów. Nic zatem nie może
przeszkodzić w realizacji głównej myśli jaką jest przejście trasy, którą
od wieków podążają pielgrzymi zmierzający do Santiago.
My, jak zwykle, spotkaliśmy się przy zajezdni PKS w Lubaniu,
gdzie czekał na nas autobus, a w nim znany z poprzednich wycieczek
kierowca, który już dawno przestał się dziwić naszemu dziwactwu,
jak niektórzy mówią o tych wyprawach. Nie tracąc czasu
wyruszyliśmy w drogę do Zgorzelca, by zabrać pozostałych
uczestników wycieczki. Wśród czekających na nas przy moście
Staromiejskim byli piechurzy z Wrocławia. Natomiast spora ekipa
niemiecka miała tę przewagę nad nimi, że była z nimi Helenka
Winter z Görlitz, najmłodsza uczestniczka naszych przejść.
Gdy tylko ruszyliśmy niektórzy od razu wyjęli kanapki.
Okazało się, iż w pośpiechu nie zdążyli zjeść śniadania. Na szczęście
mamy godzinkę na dojazd do Kamenz. Wbrew zapowiedziom
w telewizji wyszło słońce i robi się coraz ładniej. Patrząc na mijaną
okolicę wydaje mi się, iż obłoki na niebie szybko suną do przodu
razem z nami, natomiast las i widoczne później zabudowania
pozostają z tyłu. Wkrótce ukazuje nam się wieża kościoła w Gröditz.
To tam, gdzie podczas jednej z poprzednich wędrówek poznaliśmy
Dietmara ze schroniska św. Marty i jedliśmy pyszny gulasz
w stołówce znajdującej się w starej stodole. Ledwo przypomnieliśmy
sobie te piękne chwile już za oknem widzimy Budziszyn, przepiękne
miasto, z ogromną ilością zabytków. Myślę, że nikt, kto zawita w te
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strony nie ominie Budziszyna, zwłaszcza, że z drogi widzimy
kilkanaście wież. Już sam ten widok zachęca do zjechania
z autostrady.
My skręcamy na wysokości miejscowości Ujazd, przy jednym
z 40 kościołów nazywanych autostradowymi. Jest to nowość.
Kościoły te mające służyć podróżującym autostradami, często są
czynne przez całą dobę. Tak aby kierowca, który ma taką potrzebę
mógł zatrzymać się i pomodlić w Domu Bożym. Przejeżdżając obok
miejscowości Miltitz dowiadujemy się, że to właśnie tutaj ma swoją
siedzibę niemiecki organizator naszej wycieczki.
Ale oto jesteśmy w Kamenz. Dostrzegamy białą wieżę
kościoła NMP, nieco dalej widać drugą mniejszą o kolorze
czerwonym. Stoi ona w miejscu usytuowania dawnej baszty
bramnej. Pierwszym ciekawym obiektem jaki spotykamy na swojej
drodze jest słup poczty saskiej z 1725 roku. Wyryto na nim
odległości do poszczególnych miast, w tym do Königsbrück, miasta
do którego będziemy zmierzać. Przed nami biały szczyt kościoła św.
Anny a obok przeszklony budynek Informacji Turystycznej, z której
przechodzi się do muzeum mieszczącego się właśnie w tym kościele.
Pełni on obecnie funkcje muzealne. Wita nas tutaj w imieniu
burmistrza miasta, pan Jörg Bäuerle, jego zastępca, który jak swoją
pracę wykonuje na zasadach wolontariatu.
Okazuje się, że w roku obecnym kościół ten obchodzi piękny
jubileusz. Poświęcono go równo pięćset lat temu. Obecnie świątynia
ta należy do międzynarodowej sieci dróg Via Sacra. Są w nim
zgromadzone najcenniejsze obiekty sakralne pogranicza polskoniemiecko-czeskiego. Początkowo wydaje nam się on wielką pustą
przestrzenią. Są tu ustawione plastikowe krzesełka i kilka
nowoczesnych rzeźb będących efektem polsko-niemieckich
warsztatów artystycznych. Jednak po chwili dostrzegamy wiszące na
filarach ołtarze. Patrzymy na nie i nie możemy oderwać od nich
wzroku. Powiedzieć, że są one piękne to za mało. Są przepiękne.
W pierwszym widzimy Marię z Jezusem i Św. Annę. W drugim św.
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Franciszka, ukazującego swoje stygmaty. W trzecim (tutaj głównym)
widzimy św. Annę i Marię oraz dzieciątko. Na bocznych skrzydłach
ołtarza umieszczono rzeźby przedstawiające siostry Marii, także
Marie. Aby je odróżnić dodano im imiona ojców. I tak pierwsza była
Maria Kleofasa, druga Maria Salome. W czwartym ołtarzu widzimy
Boga Ojca stojącego w towarzystwie Św. Franciszka i św. Bernarda.
Ostatni ołtarz przedstawia Marię otoczoną złotymi promieniami.
W ołtarzu tym przedstawiono scenę nawiedzenia Marii. Pokazano tu
spotkanie ciężarnej Marii ze św. Elżbietą noszącą w łonie Jana
Chrzciciela. Przekaz mówi, że w trakcie tego spotkania oboje dzieci
nawiązały ze sobą pierwszy kontakt, jeszcze przed ich narodzinami.
Przed wyjściem ze świątyni najmłodsze uczestniczki
wypatrzyły ustawione flagi. Jest cały komplet, czyli niemiecka, unijna
i polska.
Idziemy zwiedzać miasto. Po drodze dowiadujemy się wielu
ciekawostek z jego historii. Chyba najciekawsza to ta, że gdy w 1565
roku podjęto decyzję o rozwiązaniu klasztoru, wpisano w niej
postanowienie o zachowaniu kościoła. Przyczyniło się to do
uratowania pięknego ołtarza w czasach, w których nie tylko
niszczono wszelkie ozdoby ale także wręcz rozbierano, uważane za
zbędne, całe świątynie.
Po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko zwiedzanego kościoła,
widzimy budynek, w którym znajduje się muzeum Gottholda
Ephraima Lessinga. Wzniesiono go w dwusetną rocznicę urodzin
pisarza, a otwarto w 1931 roku. Jednym z najbardziej znanych dzieł
Lessinga jest Natan Mędrzec – pięcioaktowy dramat, w którym
zawarł on przypowieść o pierścieniu.
Wielki zielony gmach jaki właśnie widzimy to budynek
szkolny. Ciekawe są umieszczone nad dwoma wejściami napisy.
Pierwszy zachęca do uczenia się mądrości, drugi do ćwiczenia cnoty.
Pierwszymi drzwiami wychodzą ze szkoły chłopcy, drugimi
dziewczynki. Jednak najciekawszy jest napis widniejący w bruku
placu pomiędzy szkołą a kościołem. Jest to cytat ze św. Franciszka
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z Asyżu, „Czyń najpierw to co konieczne, potem to co możliwe
i nagle okaże się, że możesz uczynić to co niemożliwe”.
Na teren starego miasta wchodzimy przez bramę wykutą
w murze przez Franciszkanów, którzy po pożarze musieli, zgodnie
z decyzją władz, nowy klasztor wybudować poza murami miejskimi.
Po pewnym czasie udało im się załatwić zgodę na wykonanie
przejścia skracającego drogę do centrum.
Wykorzystujemy to i dochodzimy do ratusza zbudowanego
z czerwonej cegły. Oczywiście obecny wzniesiono po pożarze jaki
miał miejsce w roku 1842. Architektem tej budowli był Schramm,
który jednak wykorzystał przy pracach projektowych szablony
K.
Schinkla,
twórcy
przebudowy
zamku
królewskiego
w Mysłakowicach. Na 40-metrowej wieży ratusza umieszczono herb
miasta Kamenz, w którym widzimy barwy miasta (kolor biały
i czerwony) oraz barwy Górnych Łużyc (kolor żółty i niebieski).
Kamenz już od pół tysiąca lat jest miastem targowym.
Tradycyjnie jarmarki odbywają się tu w każdy czwartek. Nas jednak
zaciekawiło co innego. Ujrzeliśmy bowiem wychodzących z ratusza
ludzi z dziećmi. Zapytaliśmy o co chodzi. Okazało się, że mają tu
ciekawy zwyczaj upamiętnienia nowych obywateli miasta. Burmistrz
podejmuje w ratuszu rodziny z narodzonymi w ostatnim roku
dziećmi, a później wszyscy są świadkami sadzenia nowych drzewek,
poświęconych każdemu z dzieci.
Wśród budynków usytuowanych na rynku wyróżnia się duża
budowla z mieszczącą się w niej restauracją „Złoty Jeleń”. Okazuje
się, że jest to najdłużej działająca gospoda. Posiłki podaje się tutaj
już od ponad pięciuset lat. To tutaj wyprawiono ucztę gdy narodził
się mały Lessing. Budynek ten ma jednak swoją tajemnicę.
Początkowo nie wiadomo było dlaczego podczas wielkiego pożaru
w 1842 roku, kiedy to spłonęło niemal całe miasto, on ocalał.
A sprawa wyglądała następująco. Dawno temu zawitała tu cyganka.
Gdy posiliła się, nie mając czym zapłacić zaproponowała
właścicielowi, że zamiast tego odmówi błogosławieństwo chroniące
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dom przed ogniem. Ponieważ w tamtych czasach strach przed
pożarem był olbrzymi, właściciel przystał na taki rodzaj zapłaty.
I ponoć właśnie to ocaliło dom przed późniejszym ogniem. Warto
zatem okazać czasami odrobinkę wyrozumiałości i dobroci dla
innych.
W historii Kamenz jest jedno niezbyt chlubne wydarzenie.
Było to w czasie wojny 30-letniej. W założonej tu mennicy
wytwarzano pieniądz będący chyba najgorszym w tamtych czasach
środkiem płatniczym.

Kościół NMP w Kamenz. Foto: Krzysztof Tęcza

Pora jednak ruszyć dalej, bo jak tak dalej pójdzie, to nie
wyjdziemy dzisiaj z Kamenz. Jest jednak jeszcze jeden obiekt, który
musimy obejrzeć. To kościół Najświętszej Maryi Panny. Idziemy do
niego uliczką wyłożoną starym brukiem. Obok widzimy na filarach
metalowe haki. Zaciekawieni pytamy czemu one miały służyć.
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Okazuje się, iż to właśnie tutaj wieszano tusze mięsa, którymi
handlowano.
Ale oto dochodzimy do kościoła. Od razu naszą uwagę
przykuwają, umieszczone na 63-metrowej wysokości wieży, piękne
kamienne rzygacze. Każdy z nich przedstawia coś innego. Jest
czworonożne zwierzę z ludzką głową, inne z głową wilka? Kolejne to
na pewno postać małpy. Ale jest też rubaszna świnka z pierścieniem
na palcu. Pierwotnie w tym miejscu znajdowała się wieża strażnicza.
Od czasu jak miasto zdobyli Husyci organizowana jest tu procesja
dziękczynno-błagalna. Mówi się, że oszczędzono wtedy
mieszkańców choć faktem jest, iż zginęło ich wówczas ponad tysiąc.
Co roku organizuje się tu także, w święto leśników, marsz ubranych
w białe szaty dzieci, które zmierzają naprzeciw Husytom.
Wnętrze świątyni jest dla nas całkowitym zaskoczeniem. Te
sklepienia, łuk triumfalny ozdobiony krzyżem i rzeźbami, no i sam
ołtarz główny. Jest na co popatrzeć. W czasach kiedy zmuszono
księży do odejścia od katolicyzmu dobudowano empory. Uwagę
zwraca bogato zdobiona loża. Najpiękniejszym jednak obiektem jest
wspomniany już ołtarz przedstawiający św. Marię trzymającą na
rękach dzieciątko. W bocznych płycinach umieszczono św. Andrzeja
(po prawej) i św. Krzysztofa (po lewej). Postać św. Krzysztofa
ukazywana jest w kościele tak rzadko, że nie mogłem odmówić
sobie zrobienia zdjęcia z moim patronem.
Oprowadzający nas po kościele uświadomił nam, że nie
zawsze warto być mądrym. No może warto być ale nie należy się z
tym obnosić. Otóż ostatni prowadzący ku Bogu zakonników opat
był, jak na tamte czasy, tak wielkim uczonym, że zwykli ludzie,
zaczęli podejrzewać go o konszachty z diabłem. Było to tak silne, że
o to samo oskarżono nawet jego synową. Dla pewności spalono ją
na stosie.
Kościół ten położony jest na trasie szlaku św. Jakuba i w
związku z tym możemy otrzymać tu stosowną pieczątkę do
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Ratusz w Kamenz.
Foto: Krzysztof Tęcza

paszportu pielgrzymiego. Niektórzy z tego skorzystali i będą mogli
pochwalić się nią w domu.
My wróciliśmy na rynek gdzie zrobiliśmy sobie przerwę na
posiłek. Przy okazji obejrzeliśmy ze wszystkich trzech stron fontannę
ufundowaną przez burmistrza Andreasa Günthera w roku 1570
z okazji odzyskania utraconych przez miasto przywilejów.
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Ponieważ byliśmy bardzo zadowoleni z tego co tu
zobaczyliśmy poprosiliśmy burmistrza aby ustawił się z nami do
wspólnej fotografii na tle ratusza. Na koniec Jörg Bäuerle
pobłogosławił nas na dalszą wędrówkę i wyruszyliśmy w drogę.
Mijając pomnik żołnierzy radzieckich poległych podczas II
wojny światowej wchodzimy do niezwykłego parku. Obecnie
mieszkańcy nazywają go Parkiem Ludowym. Idąc aleją można
wypatrzeć wśród drzew głaz z wyrytym nazwiskiem Wilhelm Weisse.
To właśnie jego praca dała początek temu założeniu. Jesteśmy już
trochę zmęczeni więc większość z nas omija samo wzgórze
z widoczną wieżą widokową Hutberg. Powoli schodzimy na dół do
widocznej drogi asfaltowej, przy której pasą się koniki. Staramy się
podsuwać im jabłka, spadające z przydrożnych drzew. Same bowiem
nie mogą do nich sięgnąć poprzez ogrodzenie. Powoli nasza grupa
rozciąga się. Wkrótce ci ostatni nie widzą czołówki. Ale to nic. Przy
pierwszym przystanku na odpoczynek znowu będziemy razem.
Przyglądamy się jeszcze jak olbrzymi ciągnik jeździ po polu. Aby
jechać równo ma on zamocowaną długą tyczkę na kole, która znaczy
ślad w ziemi. Nawracając traktorzysta jedzie środkiem tego śladu i w
ten sposób nie pryska dwa razy tego samego miejsca. Gdy mijamy
mały lasek widzimy ustawiony przy drodze słupek poczty saskiej
z datą 1723. Zaraz za nim docieramy do miejscowości Schwosdorf.
Tam robimy dłuższy odpoczynek. Musimy zaczekać, gdyż nasi
niemieccy wędrowcy zapodziali się gdzieś, ale wkrótce pojawiają się
na horyzoncie i znowu jesteśmy w komplecie. Na mijanym
drogowskazie napisano, że do Königsbrück mamy jeszcze 10
kilometrów. Trochę nas to przeraża. Myślę jednak, że damy sobie
radę. W końcu nasze dzisiejsze przejście jest dużo krótsze niż
normalnie. Zaplanowana trasa liczy niespełna dwadzieścia
kilometrów.
Próbujemy zaprzyjaźnić się ze stadem muflonów. Niestety te
najwyraźniej nie podzielają naszych zamiarów. Idziemy zatem dalej
w stronę domu pielgrzyma. Na drzewie widzimy ciekawy znak. Jest
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to malunek przedstawiający czerwonego dzięcioła (chyba). Co jakiś
czas stoją przy trasie małe drewniane altanki, w których można
odpocząć. Nie mamy jednak czasu na to. Docieramy do Reichenau.
Tutaj Emil zarządza kolejny, ostatni już w dniu dzisiejszym,
odpoczynek. Rozkładamy się na trawie przy płynącej rzeczce.
W bystrym nurcie odbijają się promienie słoneczne. Wszyscy robią
sobie pamiątkowe zdjęcie ze stworkiem zrobionym z dwóch bel
siana. Ponieważ stworkowi brakowało jednego oka Krysia użycza mu
swojego kapelusza. Zawiesza go na wbitym patyku i stworek jest jak
nowy. Nie wszyscy zwracają na to uwagę ale w tle owego stworka
widać ładnie zdobioną fasadę pałacu. Umieszczono na niej herb
z dwoma lwami.

Doszliśmy do Königsbrück. Foto: Krzysztof Tęcza

Najedzeni wyruszamy na ostatni już etap naszej dzisiejszej
wędrówki. Pozostało nam już tylko dojście do zaplanowanej mety.
Prowadzi nas umieszczony na drogowskazie mini ludzik. Wszyscy się
nim zachwycają. Chyba nie ma nikogo kto nie zrobił mu zdjęcia.
Wchodzimy w las. Wyraźnie czuć zapach grzybów. Część z nas w ich
poszukiwaniu zapuszcza się między drzewa. Po chwili słyszymy
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okrzyki zadowolenia. Jak się okazało niektórzy znaleźli grzyby.
Prawdziwe, jadalne. Są uradowani z tego faktu.
Powoli zaczynam doganiać czołówkę. Niestety trochę do
nich straciłem. Gdy podchodzę bliżej słyszę, że zachowują się oni jak
prawdziwi pielgrzymi. Odmawiają głośno modlitwę. Po chwili
zaczynają śpiewy.
Ale oto widzimy ułożony w poprzek drogi kamień z wyrytą
na nim muszlą św. Jakuba i napisem „Willkommen in Königsbrück”.
To wyraźny znak, że docieramy do celu. Najpierw jednak osiągamy
kolejny punkt wypoczynkowy, z którego jednak nie korzystamy.
Idący przodem poszli dalej. My postanowiliśmy zrobić pamiątkowe
zdjęcia bo jest tu kilka ciekawostek. Przede wszystkim miniaturowa
figurka przedstawiająca św. Jakuba. Rzeźba ta urzekła nas. W trawie
obok dostrzegamy mały grób. Zaintrygowało nas to. Przecież
wiadomo, że w dzisiejszych czasach nie można robić pochówków
poza cmentarzami. A tutaj, umieszczono na tablicy datę narodzin
i śmierci. Jest także jakiś tekst, oczywiście po niemiecku. Próbujemy
go przetłumaczyć. Ponieważ wychodzi nam jakaś niedorzeczność,
szukamy kogoś lepiej znającego ten język. W końcu okazuje się, iż
oto ktoś pochował w tym miejscu swoją ukochaną świnkę morską.
Zagadka została rozwiązana.
Musimy teraz ostro ruszyć do przodu by dogonić grupę.
Udaje nam się to przy znaku drogowym oznajmiającym, że właśnie
wchodzimy do Königsbrück. Zrobiliśmy sobie nawet pamiątkowe
zdjęcie. Wkrótce pojawiają się chodniki. Jesteśmy przecież
w mieście. Co chwile mijamy jakieś ciekawostki. Jednak czas nas
nagli. Jesteśmy umówieni z panem Wernerem Lindnerem,
miejscowym miłośnikiem regionu oraz z panią Morawiec, która
obiecała przynieść dla nas trochę literatury. Po drugiej stronie ulicy,
na skwerku, stoi bardzo ładna rzeźba przedstawiająca dziewczynkę.
Niewielu z nas ją zauważa.
Docieramy wreszcie do rynku, gdzie spotykamy umówione
osoby. Pan Werner trzyma w ręku pęk kluczy. Są one tak niezwykłe,
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że proszę go by zademonstrował je na tle ratusza. Wychodzi całkiem
zgrabne zdjęcie. Teraz Werner, bo już się znamy, opowiada nam
o mieście. Mówi, że Via Regia to od wieków przyczyna rozwoju
miasta. Natomiast rynek, na którym stoimy, to miejsce odpoczynku
dla pielgrzymów. Istnieją przekazy, że bywały czasy kiedy rynek nie
był w stanie pomieścić przybywających tu wozów. Do obsługi
wędrowców zbudowano aż trzy gospody. Widoczny ratusz został
wzniesiony w 1847 roku, już po wielkim pożarze jaki miał tu miejsce.
Ruszamy za naszym przewodnikiem, który obiecał nam
pokazać coś wyjątkowego. Wkrótce trafiamy do kościoła. Wystrój
tej świątyni nie wywołuje w nas euforii. Werner mówi, iż jest to już
trzecia budowla wzniesiona w tym miejscu. Poprzednia spłonęła
w 1631 roku, a ta pierwsza w 1431. Przybywający tu pielgrzymi
zawsze mogli liczyć na odpoczynek zarówno dla ducha jak i ciała.
Aby przełamać dystans między nami, Werner Lindner bierze do ręki
jeden z modlitewników leżących na ławkach i pokazując, że są w nim
pieśni w różnych językach (także po polsku), prosi byśmy zaśpiewali
wspólnie jedną z nich. Początkowo idzie nam to trochę nieskładnie
ale szybko łapiemy wspólny rytm i już rozbrzmiewa w kościele
zgodny chór, w którym przygodny obserwator usłyszałby różne
języki. My bowiem śpiewaliśmy po polsku, a wędrowcy z Niemiec po
niemiecku. Teraz, gdy jesteśmy już nieco swobodniejsi Werner
opowiada nam o Łużycach. Rysuje kredą na ustawionej tablicy
granice Łużyc i pokazuje jak przechodzi przez nie szlak pielgrzymi.
Obecnie Łużyce przedzielono granicą państwową na dwie części.
Jedna jest po stronie niemieckiej, druga po stronie polskiej.
Ciekawym faktem z historii miasta jest to, że było ono
katolickie, mimo iż wokół żyli ewangelicy. Stało się tak gdy
zadłużony król czeski oddał miasto w zastaw, podpisując przy tym
umowę, według której sprawami kościelnymi i religią na tych
terenach, w dalszym ciągu zarządzał będzie on. Doprowadziło to do
tego, iż w momencie kiedy Saksonia stała się krajem ewangelickim
i nakazano likwidację klasztorów, na Łużycach nic takiego się nie
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stało. Były one przecież pod opieką króla czeskiego, będącego
katolikiem. Sytuacja taka spowodowała uratowanie przed
niechybnym zniszczeniem wielu zabytków, będących w dniu
dzisiejszym prawdziwymi perełkami. Jest zatem z czego się cieszyć.
Werner, chcąc pokazać swoje osiągnięcia, pochwalił się, że
przeszedł pieszo całe Łużyce z jednego końca do drugiego. Obecnie
szykuje się do kolejnego przejścia, tak by obie trasy po ich nałożeniu
na mapę utworzyły znak X. Jego wędrówka ma na celu poznanie
szlaku, poznanie położonych wzdłuż niego zabytków ale także
poznanie spotykanych podczas marszu mieszkańców i innych
pielgrzymów. Całość swojej wypowiedzi ujął w jednym, jakże
wymownym zdaniu. „Ślimak może więcej powiedzieć o drodze niż
zając”. Jakież to trafne. Nikt, nie powie przecież, że ten kto idzie
powoli i rozmawia z napotkanymi ludźmi będzie mniej wiedział od
osoby, która przemknie tylko szlakiem, nie zważając na to co widzi
po drodze.

Wspólne śpiewanie pieśni religijnej. Foto: Krzysztof Tęcza

Ponieważ czas naglił, a nas interesował ładny ołtarz,
dowiedzieliśmy się, iż ma on ciekawą historię. Początkowo
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zbudowany jako typowy dla tego terenu, w roku 1890 został
zastąpiony nowym, tak samo jak reszta wyposażenia w kościele.
Wierni w tamtym okresie uznawali inne wartości i ołtarz ten jako
zbyt wystawny nie znalazł uznania w ich oczach. Znaleźli się jednak
ludzie uważający inaczej i schowali jego elementy. W ten sposób
przetrwały one aż do końca II wojny światowej, kiedy to
postanowiono ponownie je złożyć i na powrót umieścić w kościele.

Werner Lindner nakręca mechanizm dzwonów. Foto: Krzysztof Tęcza

Słuchając tych opowieści nawet nie zauważyliśmy, że zrobiło
się późno. Jednak nasz gospodarz czuwał cały czas. Okazało się, że
do jego obowiązków należy wejście na wieżę kościelną
i uruchomienie dzwonów tak by wybiły godzinę 17-tą, co
zwiastowało mieszkańcom nadejście niedzieli. Można zatem
powiedzieć, że Werner wchodzi na więżę w sobotę, a schodzi
w niedzielę. Mieliśmy dwa wyjścia. Albo żegnamy się, albo idziemy
razem na wieżę, by podziwiać z niej widoki. Oczywiście nie możemy
przepuścić takiej okazji. Ruszamy wszyscy stromymi schodami,
których naliczyłem ponad 100, i wchodzimy do pomieszczenia
zwanego „izdebką”. Jest tutaj stolik z wyłożoną na nim księgą
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pamiątkową, w której Emil umieścił stosowny wpis. Są krzesełka. To
dobrze bo niektórzy muszą usiąść z wrażenia, jakie wywołuje
chwiejąca się drewniana podłoga. Na ścianach wiszą stare fotografie
przedstawiające jak wyglądały niektóre budowle miejskie przed
wojną. Najciekawszym jednak obiektem znajdującym się tutaj jest
wielka szafa kryjąca urządzenie do uruchamiania dzwonów. Werner
przy pomocy korby nakręca mechanizm i słyszymy głos dzwonów.
Gdy te milkną (po pięciu minutach) rozpoczyna się wybijanie
godziny. Liczymy: raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zgadza się, jest piąta
po południu. Ale oto słyszymy kolejne uderzenie dzwonu, jeszcze
jedno, i jeszcze… Co jest? - myślimy. Zacięło się coś? Liczymy bo
może tych uderzeń będzie siedemnaście. Jednak nie. Dzwony milkną
po dziewiątym uderzeniu. Jesteśmy całkowicie zdezorientowani.
Nikt nie wie o co chodzi. Trzeba koniecznie to wyjaśnić. Najpierw
jednak wychodzimy na zewnętrzny taras i obchodzimy wieżę
dookoła. Jesteśmy ponad czterdzieści metrów nad ziemią. Nie ma
zatem co się dziwić, że niektórzy czują się nieswojo. Wiejący
wiaterek też nie pomaga. Jednak widoki warte są by się poświecić.
Gdy zeszliśmy na dół od razu pytamy o zagadkę związaną
z liczbą uderzeń dzwonów. Niestety tłok jaki zapanował w małym
pomieszczeniu i harmider (każdy mówił o swoich wrażeniach) nie
pozwolił na dokładne zrozumienie wyjaśnienia. Wychodzi na to, że
każde z uderzeń to znak dla wiernych do odmówienia kolejnego
z wezwań zawartych w modlitwie „Ojcze nasz”. Teraz Werner,
będąc pewnym, że z wrażenia zaschło nam w gardle, proponuje
poczęstunek. Na ławeczce stoją kubki oraz dzbanki z wodą i winem.
Każdy sam musiał zdecydować czym najlepiej ugasi pragnienie.
Kłopotu z podjęciem decyzji nie mieli tylko ci, którzy później będą
prowadzić swoje samochody.
Teraz czekała nas jeszcze jedna niespodzianka.
Otrzymaliśmy od gospodarza „Talary św. Jakuba”.
Na ich
opakowaniu
wydrukowano
napis:
„Talar
św.
Jakuba,
wyprodukowany z ciasta piaskowego, może być przeznaczony do

50
spożycia w czasie
trudu pielgrzymiego
dla wędrujących Szlakami Via Regia. Znajdująca się tu muszla
jest
od
wieków
znakiem pielgrzymów
podążających z różnych stron świata do
grobu Jakuba. Szlak
wyznaczony na nowo
w 2003 roku ma
połączenia z innymi
szlakami prowadzącymi do Hiszpanii i w
ten szczególny sposób
łączy ludzi i kraje.
Niech Bóg błogosławi
nas wszystkich”.
Po
takich
przeżyciach
nie
pozostało nam nic
innego jak wspólne
odmówienie „Ojcze
nasz” (każdy, tak jak
poprzednio, mówił w
swoim
ojczystym
języku) i pożegnanie.
Ci, którzy mieli taką potrzebę, zostali by otrzymać specjalną pieczęć
potwierdzającą przybycie do tego miejsca. Ci, którzy nie czuli takiej
potrzeby, ruszyli w stronę czekającego na nas autobusu, wypatrując
jeszcze po drodze czy nie znajdą czegoś ciekawego. I nie zawiedli się.
Najpierw dojrzeli w budynku po drugiej stronie ulicy portal
Rzeźba przedstawiająca kobietę trzymającą
prosiaczka. Foto: Krzysztof Tęcza
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z umieszczonym nad nim białym łabędziem, a chwilę później rzeźbę
przedstawiającą kobietę trzymającą na rękach małego prosiaczka.
Oboje, zarówno kobieta jak i prosiaczek mieli tak urocze miny, że
długo staliśmy wpatrzeni w ich oblicza myśląc które z nich wygląda
rozkoszniej. Autor tego dzieła osiągnął mistrzostwo. Dawno nie
spotkaliśmy tak pięknej rzeźby.
I tym miłym akcentem zakończyliśmy nie tylko dzisiejszą
wycieczkę ale całoroczne podróże szlakiem Via Regia. Dzięki
udziałowi w tych, co prawda dosyć długich przejściach, poznaliśmy
wiele miejscowości, zabytków, ciekawostek, ale nade wszystko
poznaliśmy wielu ciekawych, miłych i przyjaźnie nastawionych ludzi.
Zawiązaliśmy nowe przyjaźnie. Przekonaliśmy się, że można
przyjemnie spędzając czas osiągnąć spokój ducha i zmienić swoje
nastawienie do otaczającego nas świata. Dzięki wspólnym
podróżom przekonaliśmy się, że nie należy bać się wyruszać
w nieznane, bo spotykani po drodze ludzie mimo, iż są innej
narodowości, wcale nie różnią się od nas tak bardzo. Oni także są
ciekawi nowych znajomości i z ochotą słuchają naszych opowiadań.
Dzięki temu gdy innym razem to oni przybędą do nas będą wiedzieć,
że u nas także mogą liczyć na życzliwość i pomoc z naszej strony.

Bogumił R. Korzeniewski

Księgarska (r)ewolucja
Na tegorocznych Targach Turystycznych Tour Salon
w Poznaniu odnotowano kolejny, znaczący spadek liczby
wystawców. Odmieniany przez wszystkie przypadki kryzys, jako
główny, oby przejściowy sprawca tego zjawiska, dał o sobie znać
także w postaci mniejszej liczby zgłoszeń w XXI Ogólnopolskim
Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej, jako efekt
upadłości niektórych oficyn wydawniczych o, zdawać by się mogło
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ugruntowanej pozycji na rynku wydawniczym. Niemniej istotną
przyczyną spadku książkowych wydań papierowych jest
systematyczny wzrost publikacji elektronicznych. Tysiące tytułów
z klasyki literackiej, beletrystyki, czy też każdego innego gatunku
w wydaniu elektronicznym zalewa internetowy rynek księgarski. Są
to e-booki, a dla bardziej leniwych czytelników, audiobooki. Nie
inaczej jest też na naszym, turystyczno – krajoznawczym poletku.
Bibliofile, bukiniści i zwykłe mole książkowe, czyli zwolennicy
tradycyjnych księgozbiorów, nade wszystko cenią sobie fizyczny
kontakt z drukowaną formą książek. Nie można jednak odmówić
racji też tym, którzy wyjeżdżając na urlop, zamiast kilku ciężkich,
opasłych tomów, zabierają z sobą całą bibliotekę zamieszczoną
w lekkim jak piórko czytniku elektronicznym o gabarytach cienkiego
zeszytu szkolnego.
Trendów ku nowoczesności nie da się zatrzymać, stąd też na
poznańskich targach padła pierwsza, nieśmiała propozycja, aby
w przyszłych edycjach przeglądów wprowadzić nową kategorię –
„Publikacje elektroniczne”. Jury XXI Przeglądu Książki Krajoznawczej
i Turystycznej oceniło i nagrodziło dyplomami honorowymi pozycje
zgłoszone w pięciu kategoriach:
Z województwa Kujawsko-Pomorskiego zgłoszono do
przeglądu dwie pozycje. W kategorii albumy krajoznawcze; Krzysztof
Cieślak. Zielone pojezierze. Powiat brodnicki. Wydawca: Studio
Wena. I w kategorii przewodniki; Piotr Nowakowski. Włocławek.
Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka
z o.o.
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Krzysztof Tęcza

Wycieczka do Broumova
Mamy sobotę 24 listopada 2012 roku. Jest wczesny ranek.
Zmierzamy w stronę teatru w Jeleniej Górze, skąd ruszymy na
dzisiejszą wycieczkę. Jak na razie, mamy całkiem niezłą pogodę.
Autobus przyjeżdża nieco wcześniej. Widać, że humory dopisują. Nie
ma co dłużej czekać. Ruszamy. Kierowca jedzie bardzo płynnie tak,
że wydaje nam się, iż płyniemy. Jednak gdy patrzymy na rzeczkę,
której wody rwą w przeciwną stronę, widzimy, a nawet czujemy, jak
wznosimy się coraz wyżej. Nic dziwnego, przecież mamy wjechać na
Przełęcz Kowarską. Powietrze jest dzisiaj tak przejrzyste, że widać
wyraźnie kontury gór. Nie ma tam zbyt wiele śniegu. Ciepłe dni
zrobiły swoje. Po drodze zbieramy pozostałych uczestników. Ostatni,
Jarek, wsiada na końcu Kowar. Jesteśmy w komplecie. Prowadzący,
Wiktor Gumprecht, może przedstawić obiekty, które zobaczymy.
Jedziemy do Czech.

Uczestnicy wycieczki do Broumova. Foto: Krzysztof Tęcza

Odwiedzamy miejscowość o nazwie Broumov. Poznajemy
historię tego miasteczka. Historię, w którą wpisane są dzieje
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zakonników, bez których rejon ten nie rozwinąłby się tak szybko. To
właśnie Benedyktyni osiedlając się tutaj spowodowali szybki rozwój
miejscowości. Niestety w dniu dzisiejszym, poza potężnymi
i pięknymi obiektami jakie pozostawili po sobie, praktycznie nie
uczestniczą oni już w życiu gospodarczym miasta. Spowodowane
jest to przede wszystkim ich małą liczbą. Rządy komunistyczne po II
wojnie światowej wprowadziły takie ograniczenia i – można
powiedzieć – terror w stosunku do kościoła w Czechach, że obecnie
mnichów jest ledwo kilkunastu. Urzędują oni zatem w siedzibie
w Břevnovie (Praga), a obiekty odzyskane niedawno od państwa
czekają na jakiś pomysł, który pozwoli racjonalnie je
zagospodarować. Bez tego grozi im powolna zagłada. Na razie
wzbudzają one zainteresowanie wśród turystów. Nie są to może
tłumy ale na początek wystarczy. Ważne, że coś się tu dzieje, że
choć niewielka część zabudowań jest wykorzystywana. Z czasem
będzie tylko lepiej.
Broumov to także browarnictwo. Od wieków produkowano
tu piwo. Zajmowali się tym wszyscy. Przede wszystkim zakonnicy.
Obecnie browar jest w rękach prywatnych, a nowy właściciel radzi
sobie całkiem nieźle. Produkuje tu ponad dwadzieścia rodzajów piw,
organizuje zwiedzanie zakładu połączone z degustacją i dba by
produkowane przez nikogo piwo było dobre, co w czasach istnienia
wielkich kompanii piwnych produkujących piwo nowymi metodami,
wcale nie jest takie łatwe.
Tym razem siedzę z przodu. Mam zatem wspaniały widok.
Rozprasza go jedynie przesuwający się to w prawo, to w lewo,
plecak stojący na półeczce przede mną. Wjeżdżamy do Krzeszowa.
Objeżdżamy wokół pocysterski zespół klasztorny. Widzimy kościół
Wniebowzięcia NMP, w którym znajduje się cudowny obraz Matki
Boskiej Łaskawej, będący najstarszym wizerunkiem MB w Polsce.
Wkrótce dostrzegamy potężną skałę stojącą w polu koło
drogi. To Diabelska (Czarcia) Maczuga (Skała). Kamień ten miał
posłużyć urzędującemu tu diabłu do zniszczenia budowanego
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klasztoru. Uznał on, iż zakonnicy będą stanowili poważne zagrożenie
dla pozyskiwania przez niego nowych duszyczek. Uniósł wielki
kamień i leciał by zrzucić go na zabudowania klasztorne. Niestety
przeliczył swoje siły i zanim dotarł na miejsce nastał świt. Wtedy
kamień wypadł mu z rąk i wbijając się w ziemię pozostał tam jako
przestroga.

Podczas zwiedzania browaru w Broumovie. Foto: Krzysztof Tęcza

Ale oto jesteśmy już w Broumovie. Wjeżdżamy na teren
browaru, gdzie spotykamy Pana Jarka, który będzie nas oprowadzał.
Pierwotnie browar znajdował się w klasztorze, jednak po pożarze
postanowiono przenieść produkcję w bardziej bezpieczne miejsce,
tak by w razie nieszczęścia miasto ponownie nie ucierpiało. Obecny
browar istnieje równo 300 lat. Produkowane tu są piwa
niefiltrowane i smakowe (z przyprawami lub owocowe). Browar
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w skali kraju nie należy do największych. Jednak ze względu na
wykorzystywanie tradycyjnych metod produkcji ich piwo wyróżnia
się wśród jednolitych produktów zalewających rynek. Tutaj stosuje
się tylko wodę (z własnej studni artezyjskiej), chmiel (z upraw koło
miasta Žatec, znanych z najwyższej jakości tego surowca) i słodu.
Własna słodownia, pracująca tylko zimą, zapewnia słód na
całoroczną produkcję. Początek procesu to moczenie jęczmienia,
który po dwóch dniach rozłożony na wilgotnym podłożu kiełkuje
wytwarzając przy tym duże ilości ciepła. Zebrany jęczmień przenosi
się do komory, w której temperatura osiąga 85 stopni. Później
następuje kilkumiesięczne leżakowanie. Słód pozostaje do produkcji
piwa natomiast kiełkami spasa się konie. Oprowadzający nas z dumą
podkreśla, że ta część zakładu powstała cały rok przed
wybudowaniem wieży Eiffla.
Kolejny proces produkcji piwa odbywa się w warzelni. Nie
będę tutaj oczywiście opisywał jak on przebiega, każdy chętny
znajdzie potrzebne dane. Powiem tylko, że w końcowym rezultacie
otrzymuje się określoną ilość cukru w piwie. Zwykłe piwo ma 12,5 %
cukru. Im więcej damy słodu tym więcej otrzymujemy cukru, a więc
tym mocniejsze wychodzi nam piwo.
W tutejszych zakładach pracuje trzynastu ludzi mogących
wzajemnie się zastępować. Potrafią oni przeprowadzić cały proces
produkcji piwa. Dlatego nie ma problemu gdy któryś z nich
zachoruje.
Zwiedzając browar widzimy teraz wielkie kadzie
fermentacyjne, których jest tutaj aż 49 sztuk. To stąd rozlewa się
niefiltrowane żywe piwo do beczek. To co pozostaje filtruje się
i poddaje pasteryzacji. Mówi się, że jest to proces, w którym kończy
się dobre piwo. Pozostaje już tylko piwo.
Obecnie piwo rozlewa się do opakowań szklanych,
drewnianych jak i plastikowych. Plastikowe butelki czy beczki nie są
najlepszym materiałem, jeśli chodzi o smak przechowywanego w
nich piwa, ale ze względu na duże ilości produkowanego obecnie
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trunku, muszą być one stosowane. Inaczej się nie da. Wkrótce ludzie
przyzwyczają się do tych opakowań i nie będą widzieli różnicy
smakowej rozlewanego z nich napoju.
Ponieważ w browarze panuje bardzo duża wilgotność, a i
temperatura raczej nie jest zbyt wysoka, wszyscy nieco zmarzliśmy.
Wychodząc na dziedziniec odetchnęliśmy z ulgą czując powiew
świeżego powietrza. W narożniku dostrzegliśmy ładną kaplicę, jak
się okazało, będącą najstarszym obiektem w regionie. Zbudowano ją
w 1601 roku. Ostatnio została ona zwrócona Benedyktynom,
będącym prawowitymi właścicielami. Na potwierdzenie tego faktu
widzimy dwa herby. Pierwszy na dziedzińcu, drugi bardziej okazały,
wewnątrz budynku. Herb opacki składa się z dwóch tarcz. Na prawej
widać ociosany konar, na lewej ukośnie trzy pasy z trzema różami na
środkowym z nich.
Aby posiąść resztę wiadomości o sztuce warzenia piwa
udajemy się do utworzonego tutaj muzeum. Niedawno poproszono
opata Benedyktynów by otworzył nową ekspozycję. Warto
podkreślić, że przywrócenie do życia tego zakładu dokonane zostało
ze środków własnych właściciela, bez dotacji unijnych, czemu dał
wyraz wieszając stosowne tabliczki informacyjne.
Wypada w końcu powiedzieć, że oprowadzający nas Pan
Jarosław to właściciel browaru, natomiast jego żona jest tutaj
dyrektorem. W muzeum zobaczymy ozdobne kufle do piwa, różne
urządzenia stosowane w procesie produkcyjnym ale także wiele
narzędzi, opakowań czy mebli. Odtworzono pomieszczenie biurowe,
w którym stoi oryginalny sejf nieotwierany od niepamiętnych
czasów. Jest tutaj ekspozycja związana z krótkim epizodem w historii
browaru, kiedy to produkowano 35 gatunków likieru. Ciekawsze
eksponaty to piła do cięcia lodu, który początkowo był głównym i w
zasadzie jedynym chłodziwem używanym w zakładzie. Jest także
kopia obrazu (oryginał wisi w biurze pani dyrektor)
przedstawiającego całe zakłady. Zobaczymy też ciekawy termometr,
który na skali obok stopni miał wypisane jakie w danej temperaturze
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mamy piwo. Jego skala zaczyna się na 15 stopniach a kończy na –3.
„Najlepsi” piwo przypisane jest do temperatury wynoszącej 5
stopni.
Po dawce wiedzy, uważając się za co najmniej prawdziwych
ekspertów, udaliśmy się na degustację piwa. Na początek
otrzymaliśmy po kuflu Benedykta. Jest to piwo złotożółte z lekko
goryczkową pianką. Jednak samo piwo wykazuje już delikatną
słodycz. Oczywiście było ono podane w odpowiedniej temperaturze.
Teraz, gdy zaspokoiliśmy pragnienie, przyszła pora na
prawdziwą degustację. Najpierw dostaliśmy Świąteczną 17
(naturalną). Trunek ten jest nieco ciemniejszy i trochę inaczej
pachnie. Piwo pieprzowe gdy się je wącha to pieprzu prawie nie
czuć, jednak gdy skosztuje się go to czuć go już wyraźnie. Chociaż
można, przynajmniej początkowo, określić to posmakiem. Piwo
z absyntem charakteryzuje się bardzo wyraźnym zapachem, właśnie
absyntu. Jednak jest to bardzo delikatny zapach. W końcu w piwie
tym absynt jest tylko dodatkiem.
Gdy już skosztowaliśmy kilka rodzajów piw to rozgorzały
dyskusje. Wreszcie na sali zrobiło się gwarnie. Wszyscy rozmawiali
o wszystkim. Nadstawiłem uszu. Okazało się, że oprócz
porównywania tego co widzieliśmy, wspominano także to co
przeżyto podczas innych wycieczek. Nic w tym dziwnego. W końcu
za tydzień mamy oficjalne zakończenie tegorocznego sezonu
turystycznego. Nie pozostało nam już nic innego jak udać się do
przyzakładowego sklepiku, gdzie każdy nabył piwo, uznane przez
siebie za najsmaczniejsze. Tak zaopatrzeni, po wykonaniu
pamiątkowego zdjęcia przy wielkiej beczce, ruszyliśmy na
zwiedzanie klasztoru.
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Klasztor Benedyktynów w Broumovie. Foto: Krzysztof Tęcza

Już samo wejście na teren klasztorny zapowiadało, że
zobaczymy tu wiele pięknych dzieł sztuki. Okazało się jednak, że to
co ujrzeliśmy dalej przerosło nasze oczekiwania. Tak pięknego
kościoła klasztornego dawno nie widzieliśmy. Nawet ci, którzy byli
tu po raz kolejni, nie kryli swojego zachwytu. Patrząc na ozdoby tu
zgromadzone człowiek zastanawia się dlaczego okres w naszych
dziejach nazywany barokiem musiał się skończyć. W dzisiejszych
czasach, w dobie kryzysu, pewnie nikt nie pozwoliłby sobie na takie
zbytki, jednak piękno zawsze pozostanie pięknem.
Po klasztorze oprowadza nas przewodnik, który, co prawda
bardzo cichutko, ale przekazuje nam wiele cennych informacji
dotyczących zakonu. Dowiadujemy się, że najważniejszym jest
Břevnovskỳ klášter w dzisiejszej Pradze. Znajduje się on w miejscu,
w którym św. Wojciech założył pierwszy w ogóle klasztor
w Czechach. Dlatego najważniejszym dostojnikiem wśród
Benedyktynów jest opat z Břevnova. Dla klasztoru w Broumovie
ważnym wydarzeniem było przybycie tutaj zakonników po
zniszczeniu macierzystego zakonu w Břevnovie. Nastąpił wówczas
wielki rozkwit całej miejscowości.
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Kościół klasztorny w Broumovie. Foto: Krzysztof Tęcza

I znowu oprowadzający nas potwierdza, że nie ma tutaj
zakonników. Jest ich, jak już wspomniałem, zbyt mało. Sam klasztor
w Broumovie został po II wojnie światowej uczyniony miejscem
przymusowego odosobnienia duchowieństwa z całych Czech.
Dlatego na miejscowym cmentarzu spotkamy tak wiele grobów
zakonnic zmarłych w tamtym okresie. Były one zmuszane do bardzo
ciężkiej pracy co przy poziomie ówczesnego wyżywienia i opieki
lekarskiej znacznie skracało ich życie.
Obecnie w kościele msze święte odprawiane są jeden raz
w tygodniu, a w okresie letnim organizuje się tu wielkie koncerty.
Pozyskani sponsorzy opłacają wykonawców, a zebrane datki służą
do wykonywania dalszych prac remontowych. Najpiękniejsza część
kościoła to oczywiście nawa główna, na której sklepieniu
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namalowano sceny z życia św. Wojciecha. Ich autorem jest Felix
Scheffler.
Sensacyjnym wydarzeniem było odkrycie w 1999 roku
skrytki z napisem Sancta sindom czli Święte płótno. Po wyjęciu
ukrytego tam rulonu okazało się, iż jest to kopia Całunu Turyńskiego.
Jeszcze większą sensacją był umieszczony tam list, z którego treści
dowiadujemy się, że Julius Caesar Bergiria, arcybiskup turyński,
potwierdza prawdziwość kopii Całunu Turyńskiego, która została
wykonana w 1651 roku i nakazuje przekazanie jej opatowi kościoła
św. Mikołaja w Pradze, którym był wówczas Matthew Sobek.
Docelowo kopia miała trafić do klasztoru benedyktynów
w Broumovie. Obecnie kopia ta, jedna z 42 jakie wykonano, a jedyna
w tej części Europy, jest eksponowana w wielkiej sali jadalnej, czyli
refektarzu. Wartym zobaczenia jest także olbrzymia biblioteka
z częściowo zachowanymi zbiorami. Jest tutaj 17 tysięcy
woluminów. Kilka tysięcy zostało spalonych gdy klasztor przejęły
władze komunistyczne. Bardzo ciekawym eksponatem jest globus,
tak stary, że nie ma na nim, nieznanej wtedy Australii.
Przechadzając się po niewielkiej części udostępnionych
pomieszczeń kompleksu klasztornego widzimy ogrom tej budowli.
Widzimy także jak wielkich nakładów finansowych potrzeba było
wówczas na samo choćby ogrzanie pomieszczeń, i jak wielkich
nakładów potrzeba jest dzisiaj by to wszystko utrzymać w jako takim
stanie technicznym by nie uległo zagładzie.
Ostatnio sprowadzono tu mumie z Vamberku. Tam groziła
im zagłada a tu zostały złożone w nowych otwartych trumnach,
które umieszczono w klasztornych podziemiach.
Powoli kończył się dzień. Niebawem zacznie się ściemniać.
Ruszyliśmy spacerkiem przez rynek obok kolumny maryjnej i koło
kościoła św. Wacława, by dotrzeć do najstarszego w Czechach
drewnianego kościółka Najświętszej Panny Marii. W krużgankach
biegnących wokół niego umieszczono wiele płyt nagrobnych, ale
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także bardzo ładne obrazy drogi krzyżowej. Warto tutaj przejść się
po cmentarzu by obejrzeć ciekawe rzeźby ozdabiające groby.
Pozostały do powrotu czas wykorzystaliśmy na spożycie
obiadu. Część z nas pozostała w restauracji naprzeciwko kościółka,
część poszła do miasta. Wkrótce spotkaliśmy się przy kolumnie
maryjnej i wszyscy razem zeszliśmy schodami do parkingu, na
którym oczekiwał na nas kierowca. Zrobiło się już zupełnie ciemno.
Wszyscy byli tak zmęczeni, że zapanowała cisza. Tylko Wiktor
próbował jeszcze coś opowiadać.
Kierowca bezpiecznie dowiózł nas do Jeleniej Góry i każdy
ruszył w stronę domu.

Stanisław Dziuba

Byłem na jubileuszu przewodników
w Nałęczowie
Jeśli mówimy Nałęczów, to kojarzy się nam to słowo ze
sławnym polskim uzdrowiskiem. Dla bywalców tego miejsca
i znawców naszej przeszłości kojarzy się również z Bolesławem
Prusem, czy Stefanem Żeromskim, którzy tu wielokrotnie
przebywali, mieszkali, opisywali go. Przecież Nałęczów był dla
Żeromskiego pierwowzorem Cisów opisanych w Ludziach
bezdomnych. A że w Nałęczowie mają ,,mądre głowy” niech
świadczy fakt, że zdobyli pieniądze i
w Parku Zdrojowym
wybudowali nowoczesny hotel Termy Pałacowe SPA oraz basen
kąpielowy Atrium (Apartament VIP w Termach kosztuje 780 zł. za
1 dobę). Tak chcą zarobić na mistrzostwach Europy w piłce nożnej.
Liczą, że albo jakaś drużyna, albo goście mistrzostw, zamieszkają w
Termach.

63
W środowisku przewodnickim Nałęczów kojarzy się z kołem
przewodników PTTK. Dawno, bo już 25 lat temu, grupa zapaleńców
z kol. Wiesławem Wiąckiem i Januszem Górą zorganizowała kurs
przewodnicki i utworzyła w Nałęczowie koło przewodników.
Z czasem dołączyli do nich inni, w tym kustosz Muzeum
Żeromskiego – Maryla Mironowicz-Panek. Jak wyraził się goszczący
na jubileuszu w Nałęczowie Staszek Kawęcki – przewodniczący
Samorządu Przewodników: Maryla stała się ,,ambasadorem”
przewodników nałęczowskich, rozsławiając to koło w całej Polsce.
Wieloletnim, bo przez ponad 22 lata, prezesem koła był kol. Stefan
Budrym.
Na jubileusz odbywany w dniach 11–13 listopada 2011 roku
do Nałęczowa zjechali przewodnicy z całej Polski, m in. z: Gdańska,
Wrocławia, Tarnowskich Gór, Bytomia, Puław, Krakowa, Gdyni czy
spod Pienin z dalekiej Niedzicy. Na czele niektórych delegacji stali
osobiście prezesi kół przewodnickich. Przybył Jacek Kowalewski
z Warszawy i Mariola Wiśnioch z Lublina. Nie zabrakło oficjeli.
Obecny był m.in.: pan Andrzej Ćwięk burmistrz Nałęczowa i pan
Wojciech Chamerski przewodniczący Rady Miejskiej Nałęczowa.
Zarząd Główny PTTK reprezentował Andrzej Wasilewski, a Komisję
Krajoznawczą ZG PTTK dr Józef Partyka – jednocześnie dyrektor
Ojcowskiego Parku
Narodowego. Na uroczystym spotkaniu
przypomniano historię koła i udekorowano
zasłużonych
przewodników z Nałęczowa. Medal 50-lecia PTTK otrzymał Janusz
Góra, odznakę Zasłużony Przewodnik PTTK – Maryla MironowiczPanek
W programie jubileuszu przewidziano bogaty program
turystyczny. Zaraz po uroczystości na spacer po Nałęczowie zaprosił
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wytrawny znawca tematu Janusz Góra. Choć było trochę zimno
słuchacze z uwagą słuchali opowieści o Nałęczowie i to tych
ciekawostek Janusz opowiadał wiele. Choćby jak to Andrzej Wajda
konsultował z nim początkowe sceny kolejnego filmu, który miał
powstać w Nałęczowie, ale ubiegł go inny reżyser i z projektu Wajda
– Góra nic nie wyszło. Zaś przed pałacem Małachowskich ciągnął
bardzo ciekawą opowieść o herbie Nałęcz. Potem pokazał pomnik
Prusa w Parku Nałęczowskim i willę Gidia gdzie przebywał m.in.
J. Beck. Janusz opowiadał jeszcze o wydarzeniach historycznych. Jak
to za udział w powstaniu styczniowym car, swoim ukazem ukarał
Wąwolnice degradując ją z miasta do podrzędnej wsi. Wtedy to
urzędy przeniesiono do Nałęczowa i w ten sposób stał się on
miastem.
Popołudnie, jak przystało na Święto Niepodległości,
uczczono udziałem w galowym koncercie pieśni patriotycznych
w wykonaniu artystów z Lublina. Była i I Brygada i Ułani, ułani i
wiele innych patriotycznych pieśni. Dwie pieśni artyści dedykowali
obecnym na sali przewodnikom. Wieczorem wszyscy bawili się
świetnie na Biesiadzie w Karczmie Nałęczowskiej. Były zakąski,
przekąski, napoje, harmonia i śpiew, śpiew, śpiew. Nie zabrakło
,,hymnu” przewodnickich spotkań Rączka, rączkę głaskała,
wykonanego jak zwykle przez Jagodę ,,księżniczkę łowicką”.
Drugi dzień jubileuszu to niezwykle ciekawa wycieczka po
okolicach Nałęczowa. Zwiedzano m. in. grodzisko Żmijowisko, gdzie
zapoznano uczestników ciekawymi opowieściami o przeszłości tego
miejsca. A potem był pobyt w Opolu Lubelskim. Było to olbrzymie
zaskoczenie dla wycieczkowiczów. Bo w budynku Straży Pożarnej
urządzono Muzeum Multimedialne.
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Niezwykle inteligentna, i jak zauważyli panowie, bardzo
urokliwa pani kustosz opowiadała o niedawno otwartym Muzeum.
Na wielu ekranach reprezentuje się w nim przeszłość, zabytki i dzień
dzisiejszy Opola Lubelskiego i regionu. Wielu takie nowoczesne
muzeum widziało po raz pierwszy w życiu. Prezentowała też
urządzone warsztaty rzemieślnicze, a wśród nich warsztat szewski,
który wywołał ożywioną
dyskusję na temat stosowania
drewnianych kołków, zamiast gwoździ, przy produkcji butów.
Niestety zarówno interesującej prelekcji pani kustosz ani
dyskusji wszyscy nie słuchali. Część zajęta była szykowaniem sobie
dogodnego ,,miejsca startowego” do drugiej sali muzeum, skąd
dochodziły niezwykłe zapachy. I potem wszyscy ruszyli żwawo do
obficie zastawionych stołów. Częstowano bowiem tam tradycyjnymi
produktami regionu. Wędzony karp znikał najszybciej, dla
wszystkich nawet nie starczyło. Za to tak długo gospodarze dodawali
salcesonu, aż się wszyscy najedli do syta, stąd już nie mogli
częstować się próbkami miodów czy pysznymi cukierkami –
krówkami.
Wizytę w Opolu Lubelskim zakończono w miejscowym
kościele parafialnym, gdzie wszyscy podziwiali wspaniałe barokowe
wyposażenie świątyni. Pobyt w Opolu Lubelskim zakończono wizytą
w winnicy Solaris, gdzie właściciel pan Mickiewicz częstował
próbkami swoich win.
Wieczór to bal przewodnicki. Wspaniała sala barokowa
Pałacu Małachowskich tworzyła niepowtarzalny nastrój. Nie było też
możliwe zapamiętanie całego jadłospisu balu. Stoły uginały się od
zakąsek, przekąsek, barszczyków, dań głównych, napojów
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i ,,napojów”. Na balu było wiele atrakcji. Ogłoszono bowiem
konkurs na stroje z lat 20-tych i lat 30-tych. Bezkonkurencyjnie
wygrała Alicja Wrzosek z Gdyni prezentując naprawdę wspaniały,
jak z żurnali strój z lat 30-tych. Była tak uroczo przebrana, że nie
poznali jej starzy znajomi. Wśród panów wygrał prezentując dobrze
dopasowany smoking hrabia Zieliński z Krakowa. Też wygrał
naprawdę bezkonkurencyjnie, gdyż w tym konkursie startował tylko
jeden (słownie j e d e n) uczestnik. Dodam jeszcze, że bal umiliła
swoim występem Anna Kos – rodowita mieszkanka Nałęczowa,
absolwentka Akademii Muzycznej w Lublinie, dając piękny koncert
fortepianowy.
Jedzenie na jubileuszu było cały czas tak obfite, że nawet
niektórzy uczestnicy zrezygnowali z obiadu w drugim dniu imprezy.
Nie tylko jedzenie było wspaniałe. Noclegi również. Niektórzy
nocowali nawet w Pałacu Małachowskiego, niektórzy w sanatorium
Księcia Józefa, inni w pensjonacie Fortunat.
Nie udało się nawiedzić sanktuarium Matki Boskiej Kęblskiej
w Wąwolnicy. Jest to jedno z najstarszych polskich sanktuariów.
Kult Matki Bożej, związany z Jej objawieniami, w tym miejscu sięga
czasów najazdów tatarskich. Ale wszystkich ciekawych miejsc
w czasie kilkugodzinnej wycieczki nie da się zobaczyć.
Ten brak sacrum na wycieczce można było uzupełnić w
ostatnim dniu. Bowiem skoro świt, bo już o godz. 10.00 rano (był to
świt, dla tych, którzy skończyli bal po 4.00) w zabytkowej kaplicy
wybudowanej w stylu zakopiańskim już w 1917 r., ksiądz Emil
Nazarewicz odprawił dla przewodników Mszę Świętą. Celebrans, jak
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oznajmiła Maryla Mironowicz, znany jest w całej Europie z pięknych
i mądrych kazań. Słyszała o nim we Włoszech.
Potem jeszcze wizyta w Muzeum Żeromskiego, gdzie
piękną prelekcję wygłosiła pani kustosz – nasza Maryla. Płynęła
opowieść o pobycie Żeromskiego w Nałęczowie, o jego twórczości.
Najbardziej zaciekawił słuchaczy fragment prelekcji o Adasiu
Żeromskim i jego dzielnym działaniu w skautingu w Zakopanem.
Była oczywiście wizyta w Mauzoleum Adasia. Przed obiadem część,
ta bardziej usportowionych przewodników, poszła popływać
w nowoczesnym basenie Atrium, a ta bardziej turystyczna raczyła
się pyszną czekoladą w kawiarni E. Wedla w Domu Zdrojowym.
Nadszedł czas odjazdu. Ale jeszcze spotkanie, mniej lub
bardziej udane, przy pożegnalnym bigosie. Gdy kończymy docierają
ci ostatni, którzy nareszcie obudzili się po balu. No i umawianie się
na kolejne jubileusze przewodnickie. Bo w 2012 r. jubileusz
organizują koła przewodnickie m.in.: Gdańska, Lublina i Łowicza. Nie
zabraknie na nich stałych bywalców. Zapewniali, że przyjadą na
pewno: Jagoda Lendzion z Łowicza, Marian Stachura z Brzegu
k/Opola, Ewa Samiec z Puław, Grażyna Czarnowska z Warszawy,
Elżbieta Łukuś z Niedzicy, czy ,, krakowski hrabia” Zieliński. Takie to
już nasze przewodnickie życie. Skoro mamy mało wycieczek, to
przynajmniej balujmy na jubileuszach. Oj będzie się działo.
Zaś za gościnę, rodzinną atmosferę, turystyczną trasę, ucztę
duchową i tę kulinarną wszystkim Wam Przewodnikom
Nałęczowskim dziękujemy. Skoro dożyliście 25 lat to dożyjcie, nie
tylko 50-ciu, ale oczywiście 100 lat. A władze Nałęczowa, jak
mówiła Maryla niech bardziej łaskawym okiem na Was patrzą.
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Czego Wam życzy wrocławski przewodnik Stanisław Dziuba
Tekst uzgodniony i poprawiony przez M. Mironowicz-Panek
– Prezesa Oddziału PTTK Nałęczów, a zarazem dyrektor Muzeum
Stefana Żeromskiego w Nałęczowie. Za pomoc i cenne uwagi przy
pisaniu tego sprawozdania dziękuje Jej autor.

Krzysztof Tęcza

Spacer po czeskiej stronie Karkonoszy
Ponieważ zbliżał się termin prelekcji, jaką miałem
zaprezentować w Karpaczu, postanowiłem dłużej nie zwlekać
i ruszyć w góry, by zrobić kilka ładnych zdjęć. Zależało mi na
pokazaniu ludziom, którzy mieli tu przybyć z całej Polski, Karkonoszy
po czeskiej stronie granicy. Długo czekałem na ładną pogodę.
Niestety prognozy były niezbyt zachęcające. Podjąłem jednak
decyzję, że wyruszam w niedzielę 14 października 2012 roku.
Niezależnie od tego jak będzie na dworze.
Wstaję wcześnie rano i wyglądam za okno. Nie jest źle.
Pakuję plecak i idę na dworzec by zdążyć na autobus do Szklarskiej
Poręby. Nawet nie ma tłoku. Po drodze wsiadają znajomi ale mają
inne plany. Gdy ruszam w stronę wyciągu w górach pojawia się
mgła. Nie wróży to nic dobrego. Ponieważ wiadomo, że pogoda
w górach potrafi zmieniać się bardzo szybko, mam nadzieje, iż i tym
razem tak będzie. Widzę, że wyciąg już działa. To dobrze. Podchodzę
do kasy aby kupić bilet. Kasjerka jest lekko zdziwiona, że proszę o
bilet tylko w jedną stronę. Informuje mnie o warunkach panujących
na górze. Jest tam ledwie jeden stopień ciepła i zalega mgła. Jednak
tu na dole świeci ładne słońce. Mam zatem nadzieję na rozejście się
mgły. Niestety gdy jadę wyciągiem widzę, iż pani miała rację. Im
jestem wyżej, tym pogoda robi się coraz gorsza. Postanawiam
jednak nie rezygnować i mam nadzieję na chociaż kilka udanych
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fotek. Jadący przede mną wyciągają wszystko co mają w plecakach.
Zakładają dodatkowe swetry i kurtki. Chyba jest im zimno.
Przypomina mi się moja wycieczka sprzed tygodnia kiedy to złapała
mnie śnieżyca. Czyżby i tym razem miało tak być?

Schronisko Szrenica. Foto: Krzysztof Tęcza

W końcu jestem na Szrenicy. Schroniska prawie nie widać.
Mgła jest coraz gęstsza. Przepraszam się z czapką i rękawicami. Nie
tracąc czasu ruszam przed siebie. Wygląda na to, iż jestem jedynym,
który wypuszcza się poza obręb schroniska. Wkrótce widzę skałki.
To Trzy Świnki. Czesi nazywają je Svinské kamene. Uważam, że
nasza nazwa jest ładniejsza. Dlatego nie rozumiem dlaczego jedna
świnka poszła sobie na czeską stronę. Mogłaby już wrócić.
Mijam Mokrą Przełęcz i podchodzę do Twarożnika.
Wreszcie napotykam innych wędrowców. Jedna z dziewczyn
przewiązała się w tali grubą liną, do której uwiązała psa, tak by ten
pomagał jej podchodzić pod górę. Cwaniaczka. Pogoda wciąż się
psuje. Zrywa się tak mocny wiatr, że muszę założyć kaptur by nie
zwiało mi z głowy czapki. Korzystam z ustawionej za skałami
ławeczki i jedząc kanapkę zastanawiam się czy jednak nie zejść na
dół. W pewnym momencie wiatr porwał mi torebkę. Oczywiście
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pobiegłem za foliówką. Jednak zanim ją złapałem nieźle się
natrudziłem. Wracając w stronę ławeczki dostrzegłem w trawie
puste puszki po piwie. Niestety nie wszyscy, tu przybywający,
zabierają śmieci ze sobą. Nie mogę tego zrozumieć. Jak to jest, że
idący w góry niosą z pełnym poświęceniem puszki ważące przecież
po pół kilograma każda, a gdy te już opróżnią, to mimo, iż ich waga
nie przekracza wtedy kilka deko wyrzucają je w krzaki.

Twarożnik, Česká budka, źródła Łaby. Foto: Krzysztof Tęcza

Po napiciu się ciepłej herbaty pooprawia mi się nastrój.
Postanawiam iść dalej w stronę Mokrej Ścieżki by tam podjąć
ostateczną decyzję o dalszej trasie dzisiejszego spaceru. Na szczęście
nie jest zbyt zimno. Wiatr jednak jest tak silny, że widać go.
Dosłownie. Widać wyraźne fale napływające co chwilę z dołu. Przy
drodze widzę ustawione już zimowe oznaczenie trasy. Część
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zapasowych tyczek pozostawiono w stogach przy ścieżce. Pozwala
to w razie czego wejść w środek i schronić się przed zimnem robiąc
z nich namiot. Dochodząc do miejsca zwanego Česká budka
decyduję się na dalszą wędrówkę. Skręcam na szlak żółty i schodzę
na dół do źródeł Łaby. Wiatr wiejący teraz wprost na mnie przybiera
siłę huraganu. Ciężko jest oddychać. Mimo, iż idę na dół to co chwilę
cofam się do tyłu. To wiatr odpycha mnie pod górę. Coś
niesamowitego! Z trudem przechodzę kilkaset metrów ale gdy
docieram do źródeł Łaby wiatr nagle ustaje. Robi się cichutko. Z
mgły wyłania się biały pies. Po chwili drugi i trzeci. Co jest – myślę
sobie? Ale oto pojawiają się właściciele piesków. To czescy turyści.
Witają się ze mną. Idą jednak dalej pod górę ścieżką, którą właśnie
zszedłem. Ja korzystając z chwili spokoju oglądam ujęte kamiennym
kręgiem źródło, z którego ma wypływać Łaba. Nie jest to jednak do
końca prawda. Wyraźnie widać, że strumyk wypływa nieco wyżej.
Nie ma to jednak większego znaczenia. Chodzi przecież o symbol.
Za kręgiem widzę nasyp wyłożony kamieniami. Z obu jego
stron wykonano schodki tak by grupy turystów mogły zrobić sobie
pamiątkowe zdjęcie. Warto to uczynić zwłaszcza, że znajduje się tu
28 tablic z herbami. Dobrze pomyślane. Obok przy ławeczkach
ustawiono drewnianą figurę przedstawiającą rusałkę. Przybywa
kolejna grupa. Wsłuchując się w ich rozmowę wiem, że są to Polacy.
Oni już się nie witają. Siedząc na wygodnej ławce czuję jak robi mi
się zimno. Trzeba ruszyć dalej by się rozgrzać. Decyduję się iść
w stronę schroniska Labská bouda.
Ostrożnie schodzę ścieżką w dół. Nagle widzę we mgle jakiś
wielki cień. Coś wielkiego i czarnego. Podchodzę bliżej. Już wiem. To
schronisko. Ma ono ciekawy kształt. Wygląda jak rozłożone na dwie
strony skrzydła. Im bliżej podchodzę tym wydaje się ono większe.
Obchodzę je dookoła i staję przed wejściem. Szykuję aparat by
zrobić zdjęcie z tej strony i nagle zmienia się pogoda. Mgła gdzieś się
ulatnia i wychodzi słoneczko. Robi się ciepło i przyjemnie. Coś
niesamowitego. Nigdy nie pomyślałbym, że pogoda może zmienić
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się tak szybko. Przecież obejście schroniska nie trwało nawet dwóch
minut.

Schronisko Labská bouda wyłania się z mgły. Foto: Krzysztof Tęcza

Labská bouda w pełnym słońcu (po dwóch minutach). Foto: Krzysztof Tęcza

Wchodząc na salę dostrzegam spotkanych na szlaku
turystów. W sumie jest kilkanaście osób. Zamawiam coś ciepłego do
jedzenia i rozkładam mapę by zdecydować jak pójdę dalej. Nagle
słyszę jakieś glosy. To do środka wchodzi spora grupa dzieci. Robi się
tłoczno. Wbijam sobie do notesu pamiątkowe pieczątki i wychodzę.
Jest już południe. Ponieważ znowu naszła mgła uznaję, że nie ma co
liczyć na ładne panoramy. Muszę wybrać czy dalej udać się szlakiem
żółtym w stronę Śnieżnych Kotłów czy zielonym do Martinovej
boudy. Ponieważ pogoda ponownie zaczęła się psuć wybieram drugi
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wariant. Schodzę poniżej schroniska i oczom nie wierzę. Idę w dół a
schronisko wciąż rośnie. Pojawiają się wciąż kolejne kondygnacje.
Gdy jestem na dole okazuje się, iż ma ono dziewięć pięter. Co za
moloch. Nic dziwnego, że obecnie używane jest tylko jedno piętro.
Były ponoć nawet plany by je zburzyć. Jednak ze względu na koszty
takiej operacji odstąpiono od tego pomysłu.

Schronisko Labská bouda i wodospad Łaby. Foto: Krzysztof Tęcza

Jestem w miejscu, w którym rozchodzą się szlaki. Rozglądam
się i dostrzegam w oddali jakąś tabliczkę. Pod nią widać stolik
i ławeczki. Wykorzystuję zbliżenie w moim aparacie i okazuje się, że
jest to kierunkowskaz do wodospadu Łaby. Od razu podążam w tym
kierunku. Dostrzegam tu kamienne schodki prowadzące do
platformy widokowej. Końcowe schodki wykonano z drewnianych
bali. Zapomniano jednak o barierkach co przy takiej pogodzie nie
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jest zbyt bezpieczne. Nie mogę jednak zrezygnować z zobaczenia
wodospadu. Wchodzę na platformę i …rozczarowanie. A cóż to za
wodospad. Okazuje się, że płynąca w dół woda spada małymi
kaskadami; mają one kilkadziesiąt metrów i nie wywierają
odpowiedniego wrażenia. W końcu nie każdy wodospad musi być
atrakcyjny.

Na jednym zboczu piękne słoneczko, na drugim wiatr i mgła. Foto: Krzysztof Tęcza

Wracam pod schronisko i gdy ruszam dalej zaczyna padać
mokry śnieg. Wiatr przeszkadza w marszu. Nie ma co, trzeba
kończyć dzisiejszą wycieczkę. Podchodzę kilkaset metrów pod górę.
Widzę jak wychodzą ze schroniska dzieci i wraz z opiekunami
podążają szlakiem żółtym. Obracam się by ostatni raz spojrzeć na
schronisko i znowu pogoda zmienia się. Wiatr rozgania mgłę, śnieg
przestaje sypać, wyraźnie czuję na twarzy ciepło promieni
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słonecznych. Wśród traw dostrzegam pięknego czerwonego
muchomora. Na takiej wysokości. Po chwili widzę jagody. Zbieram
garść by spróbować jak będą smakować. W obawie przed bąblowicą
myję je w płynącym tu strumyku. Są one lekko cierpkawe i trochę
suche.

U góry schronisko Odrodzenie i Šprindlerova bouda, na dole Martinova bouda.
Foto: Krzysztof Tęcza

Ponieważ zrobiło się bardzo ciepło ściągam czapkę,
rękawiczki i kurtkę. Idąc dalej muszę jeszcze zdjąć sweter. Widząc
ładną skałę rozkładam się na niej i wygrzewam w promieniach
słonecznych. Jest przyjemnie. Po jakimś czasie zerkam jednak na
zegarek i widzę, że trzeba iść dalej. Ścieżka, którą idę została
wyłożona dużymi kamieniami. Idzie się po niej jak po brukowanej
ulicy. Po chwili widzę w oddali jakieś zabudowania. Na błękitnym
niebie suną białe obłoki. Ale oto dostrzegam w dole pod nogami
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schronisko. To Martinova bouda. Schodzę niżej i widzę Śnieżkę. Jak
inaczej wyglądają talerze od tej strony. Wydaje mi się, iż dostrzegam
budynek Odrodzenia. Mogę teraz popatrzeć na Kozie Grzbiety.
Dostrzegam ścieżkę, którą szedłem tydzień temu.

Śnieżka. Foto: Krzysztof Tęcza

Wchodzę do schroniska by napić się czegoś. Budynek
z zewnątrz dosyć spory, wewnątrz wcale nie jest duży. Dla turystów
wydzielono tu wąską może na dwa metry salę. Jest ona co prawda
bardzo długa. Ma to także dobre strony. Otóż z okien rozpościera się
wspaniały widok. Jeszcze nie zdążyłem usiąść a już stał przy mnie
kelner ubrany w białą koszulę, czarne spodnie, kolorową kamizelkę
i z muszką pod brodą. Pełna kultura. Zaraz przyniósł mi zimne piwo
nalane w bardzo ładny kufel na którym umieszczono malunek
przedstawiający Karkonosza.
Teraz czeka mnie spory wysiłek. Muszę wdrapać się na Sedlo
nad Martinovou boudou. Gdy tam dojdę będę już w Jeleniej Górze!
Co prawda daleko jeszcze stamtąd do cywilizacji ale to już moje
miasto. By dotrzeć do domu wystarczy tylko stoczyć się około 1 km
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w dół. Ja jednak zbaczam jeszcze na Czarną Przełęcz, a nawet deczko
dalej. Chcę bowiem zobaczyć Kalmanův pomnik. Jest to kolumna
ustawiona na kopcu z usypanych kamieni z tekstem
upamiętniającym czeskiego dziennikarza R. Kalmana, który poniósł
tutaj śmierć w 1929 roku. Wędrując w połowie stycznia został on
zaskoczony przez zamieć śnieżną i zamarzł.

Czarny Kocioł Jagniątkowski. Foto: Krzysztof Tęcza

Wracam na Czarną Przełęcz. Przy znajdującej się tam wiacie
odpoczywa spory tłumek. Ponownie witam się z Czechami
spotkanymi przy źródłach Łaby. Towarzyszące im psiaki chyba mnie
poznały. Wygląda na to, że wkrótce będzie się ściemniać. Ruszam
Koralową ścieżką, prowadzącą zakosami po zboczu Czarnego Kotła
Jagniątkowskiego. Co chwilę przystaję by napatrzeć się na położoną
w dole Kotlinę Jeleniogórską. Widać stąd stawy podgórzyńskie,
zbiornik w Sosnówce, wioski wcinające się w górskie doliny. Widać
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kominy jeleniogórskie, ale także halę Polkoloritu, czy hen daleko
górę Połom. Widoki są tak piękne, że nie wiem na co mam patrzeć,
czy na nie, czy pod nogi. I to kusi i to jest potrzebne do zachowania
bezpieczeństwa. Głupio byłoby patrząc na widoki wywrócić się.
O, widać nawet budynek dawnego sanatorium kolejowego
w Szklarskiej Porębie. Czarny Kocioł faktycznie jest czarny. Właśnie
nadeszła chmura tworząc cień, który schodzi w czeluść Kotła tworzy
widoczną czerń.

Widok na Kotlinę Jeleniogórską. Foto: Krzysztof Tęcza

Dzik na środku drogi. Foto: Krzysztof Tęcza

Dochodzę do Rozdroża pod Śmielcem i ścieżka przemienia
się w deptak wyłożony drewnianymi balami. Niestety ktoś nie
sprawdził roboty i ułożone oflisami do góry belki stwarzają większe
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niebezpieczeństwo niż ułatwiają drogę. Stąpając po nich czubki
butów wpadają w szpary i można łatwo stracić równowagę. Jedyna
nadzieja, że za kilka lat deski te spróchnieją i nowe zostaną położone
jak należy.
Przy czarnym szlaku dochodzę do wiaty. Robię tu krótki
odpoczynek i ruszam dalej. Nie ma co zwlekać bo zaczyna się
szarówka. Nagle patrzę a na środku drogi stoi sobie dzik. Dobrze, że
jeszcze nie ściemniło się całkiem. Dzik okazał się tylko kawałkiem
drzewa o bardzo podobnych kształtach, które jakiś dowcipniś
ustawił na samym środku leśnej drogi. Można się wystraszyć.
Wiadomo, dzik jest dziki. Zrobiłem zdjęcie tego okazu i wychodząc
koło gospodarstwa KPN docieram na przystanek autobusowy przy
domu Gerharta Hauptmanna. Mam szczęście, stojący na parkingu
autobus rusza za kilka minut.

Witold Kliza

Twierdze i obiekty obronne powstałe
w okresie od XVII wieku do wybuchu I wojny
światowej (część I)
Twierdze i zespoły fortyfikacyjne są istotnym elementem
krajobrazu kulturowego Polski. Znaczna ich część znajduje się na
otwartych przestrzeniach środowiska naturalnego o wybitnych
walorach przyrodniczych. Wymienione niżej obiekty obronne
o przeznaczeniu militarnym zalicza się do atrakcji krajoznawczych o
dużym znaczeniu dla ruchu turystycznego. Każdy z tych obiektów
może potencjalnie przyciągać znaczną liczbę turystów. Z roku na rok
zauważalny jest w skali kraju wzrost zainteresowania tego rodzaju
obiektami obronnymi i militarną turystyką kulturową. Obecnie
twierdze istniejące na terytorium Polski, poza nielicznymi
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wyjątkami, są w znacznym stopniu zniszczone i zaniedbane,
niektóre pełnią funkcje gospodarcze (magazyny, przetwórnie),
rzadziej turystyczne, ale wszystkie pełnią rolę infrastruktury dla
historyków wojskowości. Dopiero od niedawna, staraniem
miłośników turystyki militarnej, budowle obronne odzyskują dawny
wygląd, stając się jednocześnie coraz chętniej odwiedzanymi
atrakcjami turystycznymi. Wymieniam i po krótko opiszę istniejące
twierdze i forty polskie, austriackie i rosyjskie oraz inne fortyfikacje,
które mogą zainteresować miłośników turystyki militarnej.
Przestawiona lista obiektów obronnych przekonuje, że Polska
słusznie może być uważana za największe ”muzeum” budowli
fortyfikacyjnych. Tak bogaty potencjał kulturowy turystyki militarnej
z tego okresu występuje tylko w niewielu rejonach świata.
Ważniejsze twierdze i forty na terenie Polski
Twierdza Boyen w Giżycku (Feste Boyen) – wzniesiona
w XIX wieku w kształcie gwiazdy (doskonale zachowany przykład
pruskiej szkoły fortyfikacyjnej), położona na zachód od Giżycka, na
wąskim przesmyku między dwoma jeziorami, główne ogniwo
umocnień zamykających od wschodu dostęp na teren państwa
pruskiego. Po zakończeniu wojny zajęta przez Wojsko Polskie, w
1957 roku przekazana władzom cywilnym, które wykorzystały ją do
celów przemysłowych – mieściły się w niej fermy drobiu oraz
magazyny zbożowe. Do dziś przetrwał układ funkcjonalno –
przestrzenny z czytelną, geometryczną strukturą form ziemnych i
większością budowli murowanych i murowano – drewnianych.
Oferta turystyczna: od 1995 roku teren twierdzy jest udostępniony
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do zwiedzania, ma oznaczoną i bezpieczną obiektową trasę
turystyczną.
Twierdza Brzeg – w XVIII wieku jedna z najpotężniejszych
twierdz na Śląsku. W 1807 roku, pruska załoga oddała ją wojskom
francuskim po kilku dniach oblężenia, bez walki; rozebrana przez
Francuzów.
Twierdza Brzeska (Przedmoście Terespolskie) – zespół
fortyfikacji wzniesionych przez Rosjan w Brześciu Litewskim
(obecnie Brest, Białoruś) i na jego przedmieściach, budowana
i rozbudowywana przez cały XIX wiek i początek XX wieku. Twierdza
jest opasana pierścieniem umocnień w odległości 3–5 km od
centralnej cytadeli. Na zachodnim brzegu Bugu, tzw. Przedmościu
Terespolskim, wybudowano cztery potężne bastiony – wały ziemne
o wysokości do 10 metrów, wewnątrz z kamiennymi śródszańcami.
Przedmoście łączył z cytadelą największy w ówczesnej Rosji most
linowy na Bugu i droga przez Bramę Terespolską w jej murach. W
roku 1915 część dzieł obronnych została wysadzona przez Rosjan
uciekających przed armią pruską. W latach 1919–1939 Brześć
należał do Polski, a twierdza brzeska służyła wojsku polskiemu. Była
broniona w 1939 roku, ponownie (przez Rosjan) w 1941 roku (jej
heroiczna obrona przed oddziałami Wehrmachtu w czerwcu – lipcu
1941 roku stała się jednym z symboli „wojny ojczyźnianej”). Oferta
turystyczna: obecnie na terenie Białorusi (w Brzesku i rejonie
brzeskim) znajduje się 35 obiektów fortyfikacyjnych dawnej
twierdzy, zachowanych w różnym stopniu, w części udostępnionych
do zwiedzania, wśród nich główne dzieło twierdzy (cytadela),
stanowiące muzeum i memoriał walk obronnych w 1941 roku. Po
stronie polskiej w skład zespołu fortecznego na terenie obecnej
gminy Terespol wchodzi w sumie 31 obiektów I oraz II pierścienia (w
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tym forty Terespol i Łobaczew).
zagospodarowane turystycznie.

Niestety

nie

są

one

Twierdza Chełmno (Festung Kulm) – twierdza na
południowych i południowo – wschodnich przedpolach Chełmna,
wzniesiona w latach 1901–1909 przez władze pruskie, rozbudowana
w latach 1914–1915 po wybuchu I wojny światowej. Stanowiła ona
element Linii Obrony Dolnej Wisły, w skład której wchodziły także
twierdze w Toruniu, Grudziądzu, Malborku, przedmieście w
Fordonie. Początkowo w skład fortyfikacji twierdzy wchodziło 8 dzieł
piechoty, 2 stałe baterie artylerii i 4 schrony piechoty. W latach
1914–1915 wybudowano 6 nowych schronów piechoty oraz 8
artyleryjskich schronów amunicyjnych. Oprócz fortyfikacji bojowych
w skład twierdzy wchodziły również budowle zaplecza, w tym
składnica sprzętu mostowego, magazyny artyleryjskie i
dwukondygnacyjna wozownia artyleryjska. Fortyfikacje były
budowane tylko na prawym brzegu Wisły, w promieniu 5–8 km od
centrum miasta. Główne Forty twierdzy Chełmno to Fort Watorowo,
Fort Dorposz, Fort Małe Czyste, Fort Nałęcz Zachód, Fort Nałęcz
Wschód, Fort Stolno, Fort Rybieniec, Fort Klamry. Oferta
turystyczna: dwa forty przygotowane do zwiedzania.
Twierdza Dęblin (Iwanogród) – zespół obiektów forteczny
wzniesiony przez Rosjan w XIX wieku u zbiegu Wieprza i Wisły
(cytadela i 7 fortów). Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku
twierdza przeszła w ręce polskie: w czasie okupacji na terenie
twierdzy mieścił się obóz jeniecki. W 1944 roku w rejonie Dęblina
toczyły się bardzo ciężkie walki między wojskami radzieckimi i
polskimi a wojskami niemieckimi. Obecnie cytadela Twierdzy Dęblin
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jest zajęta przez Wojsko Polskie: pozostałości istniejących fortów są
opuszczone. Oferta turystyczna: w 2000 roku powstało Muzeum
Twierdzy, które gromadzi zbiory ukazujące okres działalności
twierdzy w latach 1830–1945. Zwiedzanie można połączyć z
obejrzeniem jednego dobrze zachowanego Fortu II Mierzwiączka
(do zwiedzania konieczna jest zgoda dowódcy jednostki wojskowej
stacjonującej w twierdzy).

Krzysztof Tęcza

Rozdano nagrody na XXI Ogólnopolskim
Przeglądzie Książki Krajoznawczej
i Turystycznej w Poznaniu
W dniach 24-27 października 2012 roku odbyły się XXIII Targi
Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON w Poznaniu. Jest
to doroczne spotkanie wszystkich pracujących na rzecz rozwoju
swoich miast, regionów czy poszczególnych obiektów turystycznych.
Przyjeżdżają tu zarówno przedstawiciele urzędów, miast, gmin,
punktów IT, a także osoby prowadzące własne firmy działające w
turystyce. Jak co roku oferta przedstawiana na Targach jest bardzo
bogata i różnorodna. Nic zatem dziwnego, że zainteresowanych, aby
dowiedzieć się czegoś nowego, przybywa zawsze bardzo dużo.
A żeby tylko obejść wszystkie stoiska należy poświęcić kilka godzin.
Jeśli zaś chcemy przyjrzeć się bliżej niektórym propozycjom to jest to
już wyprawa na cały dzień.
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Laureaci XXI PKKiT w Poznaniu. Foto: Krzysztof Tęcza

Nas jednak interesuje impreza towarzysząca TOUR
SALONOWI, którą jest zorganizowany po raz XXI Ogólnopolski
Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej. Przegląd
organizowany jest przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, Polskie
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, w imieniu którego działa
Komisja Krajoznawcza ZG, Oddział Poznański PTTK i Wielkopolski
Klub Publicystów Krajoznawczych oraz Urząd Marszałkowski
w Poznaniu. Ranga zatem Przeglądu jest bardzo duża. Co prawda nie
ma tutaj nagród rzeczowych jednak sam udział w Przeglądzie jest dla
zgłoszonych wydawców bardzo ważny. Mogą oni pokazać nie tylko
dobrze wydane pozycje (to jest niejako normą) ale mogą
zaprezentować pomysły na to jak ukazywać piękno poszczególnych
regionów naszego kraju tak by pokazane w formie książki, folderu,
mapy czy albumu było na tyle atrakcyjne, że każdy turysta sięgnie po
taką właśnie pozycję. Jest to niezwykle trudne jak i ważne w naszych
czasach, czasach nowinek elektronicznych. Często bowiem,
zwłaszcza ludzie młodzi, wybierają nowoczesne środki przekazu,
pomijając tradycyjną formę papierową. Dlatego wydawcy, musząc
nadążać za tym trendem, coraz częściej wydają swoje pozycje na
takich właśnie nośnikach. Jednak nie oznacza to, że odchodzimy od
formy papierowej. Nie, taka tradycyjna forma wciąż ma się dobrze,
bo każdy, nawet najbardziej nowoczesny czytelnik, od czasu do
czasu zapragnie wziąć do ręki piękny album czy ciekawy informator.
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Leży to przecież w naturze człowieka. Każdy chce móc delektować
się pięknem, niekoniecznie włączając przy tym komputer.
Dlatego wychodząc takim osobom naprzeciw organizatorzy
Przeglądu wybrali z nadesłanych około 100. pozycji te, które
zdaniem jury tegorocznego Przeglądu najbardziej na to zasłużyły.
Kryteria jakim poddano ocenie są różne, dlatego niektórzy mogą
czasami odnieść mylne wrażenie, że to inna pozycja powinna być
nagrodzona. Jest to jednak odczucie indywidualnego odbiorcy.
Członkowie jury podjęli swoje decyzje na podstawie regulaminu,
który ściśle precyzuje kryteria jakim podlegają nadesłane
wydawnictwa, jak i oczywiście na podstawie swoich osobistych
odczuć. Są oni bowiem osobami znającymi się na rzeczy, są
autorami, wydawcami, są ludźmi pracującymi dla rynku
księgarskiego. Dlatego można powiedzieć, że Przegląd nasz stoi na
wysokim poziomie i jego wyniki są miarodajne jeśli chodzi o rynek
publikacji krajoznawczych i turystycznych.

Stoisko Przeglądu na Targach w Poznaniu. Foto: Krzysztof Tęcza

Aby jednak wydawcy, którzy zgłosili swoje prace na Przegląd
zostali odpowiednio uhonorowani otrzymują Dyplomy Przeglądu
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wręczane uroczyście przy błyskach fleszy aparatów fotograficznych i
szumie kamery telewizyjnej podczas gali organizowanej na terenie
targów. Tym razem ta miła uroczystość odbyła się w piątek 26
października 2012 roku. Wśród osób wręczających wyróżnienia byli:
Dyrektor Anna Lamańska (Targi Poznańskie), Prezes Lech
Drożdżyński (ZG PTTK), Andrzej Kaleniewicz (Urząd Marszałkowski),
Bogdan Kucharski (Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych),
Maciej Maśliński (Komisja Krajoznawcza ZG PTTK). Był także obecny
Senator RP Marian Poślednik. Całość poprowadził Zbigniew Szmidt
(WKPK) autor popularnych przewodników po Wielkopolsce oraz
znany fotograf. Sprawami technicznymi zajmowała się Komandor
Przeglądu Pani Aleksandra Warczyńska.
Muszę przyznać, że tegoroczna uroczystość przebiegła, tak
jak zwykle, w bardzo miłej atmosferze, oraz pozwoliła na spotkanie
zarówno organizatorów jak i przedstawicieli wydawców czy
autorów, którzy odpowiadając na zadawane im pytania zdradzali
wiele tajemnic i dzielili się niezwykłymi ciekawostkami ze swojej
pracy nad poszczególnymi pozycjami.
Oto lista nagrodzonych w rozbiciu na poszczególne kategorie:
Albumy krajoznawcze
I miejsce - Wiesław Lipiec. Roztocze. Wydawnictwo Lipiec
II miejsce - Jacek Bartczak. Dawny Powiat Odolanowski na starych
pocztówkach 1887–1932. Urząd Gminy i Miasta Raszków
III miejsce - Marek Kaczmarczyk. Nad dachami Poznania. Bogucki
Wydawnictwo Naukowe
Przewodniki
I miejsce – Stanisław Kłos. Bieszczady. Ostatni taki zakątek. Sport
i Turystyka – Muza S.A.
II miejsce - Kazimierz Kunicki, Tomasz Ławecki, Liliana OlchowikAdamowska. Śladami słynnych zbrodni. Przewodnik. Wydawnictwo
BOSZ
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III miejsce – Józef Tworek. Kajakiem po Bugu. Przewodnik
turystyczny. Amistad Sp. Z o.o. na zlecenie
Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
Monografie i inne opracowania krajoznawcze
I miejsce – Krzysztof R. Mazurski. Historia turystyki sudeckiej.
Oficyna Wydawnicza „Wierchy” Centralnego Ośrodka Turystyki
Górskiej PTTK
II miejsce – Kamionna w Dolinie Kamionki. Red. Włodzimierz Łęcki.
Drukarnia – Międzychód na zlecenie Fundacji Obchodów 750-lecia
Kamionny
III miejsce – Tadeusz Jędrysiak, Armin Mikos von Rohrscheidt.
Militarna turystyka kulturowa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
S.A.
Mapy i atlasy
I
miejsce – Województwo Lubelskie. Mapa turystyki wodnej;
Województwo Lubelskie. Mapa turystyczna; Województwo
Lubelskie. Mapa turystyki zimowej. Kartpol na zlecenie
Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego
II miejsce – Arkadiusz Woźniakowski. Mapa fortyfikacji Półwyspu
Helskiego. Studio Projektowe Arkadiusz Woźniakowski
III miejsce – Roksana Knapik, Piotr Migoń. Atlas. Georóżnorodność
i atrakcje geoturystyczne Karkonoskiego Parku Narodowego
i Otuliny. Karkonoski Park Narodowy
Informatory krajoznawcze i foldery
I miejsce – Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry.
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna „LOTUR”
II miejsce – Rowerem przez lubelskie. Informator turystyczny.
Lubelski Związek Stowarzyszeń Agroturystycznych; Smak lubelskiej
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wsi. Anna Łukomska; Smak rodzinnych wypraw. Amistad Sp. Z o.o.;
na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
III miejsce – Krzysztof Bzowski. Powiat Limanowski. Przewodnik
turystyczny po Powiecie Limanowskim. Starostwo powiatowe w
Limanowej
Oprócz nagród głównych przyznano także
Wyróżnienie Wojewody Wielkopolskiego dla pozycji Andrzeja
Kuźmińskiego. Podróże z Panem Tadeuszem. Lokalna Grupa
Działania Gościnna Wielkopolska
Dyplom Prezesa ZG PTTK dla Komisji Historii i Tradycji ZG PTTK za
Studia i materiały z dziejów krajoznawstwa polskiego
Dyplom Komisji Krajoznawczej ZG PTTK dla Wydawnictwa PTTK
„Kraj” za wydanie Kanonu
krajoznawczego województwa
Łódzkiego.
Na koniec chciałbym jeszcze podkreślić, iż dzięki Targom
Poznańskim, umożliwiono prezentację wszystkich, bez wyjątku,
nadesłanych pozycji na specjalnym stoisku targowym ustawionym
w bardzo dobrym miejscu. Pozycje wyróżnione na Przeglądzie
zostały wyeksponowane w oddzielnych gablotach i właśnie to było
największą "nagrodą" dla ich wydawców. Nie ma bowiem wartości
większej jak dzielenie się dobrymi wydawnictwami z ludźmi, dla
których są one przeznaczone. A, że jest to prawidłowe myślenie
niech świadczy fakt zadawania wielu pytań przez odwiedzających
nasze stoisko. Możemy zatem powiedzieć, iż podstawowe założenie
Przeglądu zostało w pełni zrealizowane.
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Andrzej Berczyński

Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej w
Kłodzku w 60-leciu OTP PTTK
Po uzyskaniu uprawnień Przodowników Turystyki Pieszej
przez braci - Henryka i Andrzeja Berczyńskich w kwietniu 1980 roku rozpoczęli oni rozmowy z Zarządem Oddziału PTTK "Ziemi Kłodzkiej"
w
Kłodzku
oraz
Franciszkiem Dymczyńskim – już będącym
Przodownikiem TP I kl. o powołaniu Oddziałowej
Komisji oraz Terenowego
Referatu
Weryfikacyjnego odznak TP. Nasze
rozmowy
i
pisma
kierowane do Zarządu
Oddziału i Wojewódzkiej
Komisji TP w Wałbrzychu
przyniosły w końcu efekt
i w dniu 5 kwietnia 1983
roku została powołana
przy naszym Oddziale
Komisja Turystyki Pieszej.
Jej pierwszym przewodniczącym zostaje Franciszek Dymczyński. W skład
KTP
weszli
Andrzej
Berczyński,
Henryk
Berczyńscy i Stanisław Wesołowski (Przodownicy TP III klasy z
Dusznik Zdroju) oraz Mirosław Siadaczka i Małgorzata Hausner (z
Dusznik Zdroju), Jacek Gernat (ze Szczytnej) i Ryszard Biskupski (z
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Polanicy Zdroju). Równocześnie, ze względu na małą ilość
przodowników TP w naszym Kłodzkim Oddziale, Zarząd wyraził
zgodę na powstanie Międzyoddziałowego Referatu Weryfikacyjnego
TP przy Oddziale PTTK w Bystrzycy Kłodzkiej.
W pierwszym okresie działalności komisja skupiła się na
pracach organizacyjnych. W kwietniu 1989 roku, gdy na
przewodniczącego wybrano kol. Kazimierza Rzewuskiego (PTP III kl.
z Kłodzka), wiceprzewodniczącym zostaje Andrzej Berczyński (PTP II
kl. z Dusznik Zdroju), sekretarzem Danuta Daroszewska (PTP III kl. z
Bystrzycy Kodzkiej), a w jej skład wchodzą
Przodownicy TP:
Franciszek Dymczyński (I kl. z Kłodzka), Henryk Berczyński (II kl. z
Dusznik Zdroju), Maria Burghardt (II kl. z Bystrzycy Kłodzkiej),
Zbigniew Samaryk (II kl. ze Szczytnej) i Zbigniew Szulc (III kl. również
ze Szczytnej).
W tym składzie komisja intensywnie pracuje do końca 2002
roku, organizując wycieczki krajoznawcze i rajdy. W latach 19951997 jej członkowie uczestniczą przy opracowaniu oraz wytyczeniu
szlaku spacerowego "Wokół Kłodzka", który został wyznakowany z
okazji 50-lecia Oddziału PTTK "Ziemi Kłodzkiej" w Kłodzku (pod
roboczą nazwą – 50 km).
W okresie tym nastąpiły zmiany w składzie komisji. 19 lipca
1998 roku zmarła niezwykle aktywna kol. Maria Burghardt (była
przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji TP w Wałbrzychu), z funkcji
Przodownika TP i pracy w komisji oraz PTTK zrezygnował kol.
Stanisław Wesołowski z Dusznik Zdroju, natomiast nowym
Przodownikiem TP został kol. Antoni Węgrzyn z Barda Śląskiego.
Następne trzy lata (2003-2005) to zastój związany głównie z chorobą
kol. Kazimierza Rzewuskiego. Dopiero w marcu 2006 roku następuje
ożywienie w pracach komisji. Powstaje regulamin odznaki
turystyczno-krajoznawczej "Poznajemy Turystyczne Hrabstwo
Kłodzkie" (którą można zdobywać w ramach corocznego Rajdu
indywidualnego), oraz trwają prace przygotowawcze związane z
organizacją 42. Zlotu Dolnośląskich PTP. Na zebraniach w dniach 09 i
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29 września 2006 roku dokonano zmian osobowych. Wybrano
wówczas na przewodniczącego komisji Andrzeja Berczyńskiego.
Skład nowej komisji tworzyli: Kazimierz Rzewuski, Franciszek
Dymczyński i Stanisław Marszałek z Kłodzka; Henryk Berczyński,
Kazimierz Barański, Robert Jabłoński, Marian Rzekiecki, Alicja
Zwierzańska i Danuta Barankiewicz z Dusznik Zdroju, oraz Zbigniew
Samaryk ze Szczytnej. Nowo wybrana komisja rozpoczęła swoją
pracę od "mocnego uderzenia", tzn. przeprowadzenia w Dusznikach
Zdroju w dniach 21–22.X.2006 roku, 42. Dolnośląskiego Zlotu
Przodowników TP. Komandorem Zlotu był kol. Henryk Berczyński a
sekretarzem - Andrzej Berczyński. W jego trakcie 55-osobowa grupa
zwiedziła m.in. Kudowę Zdrój z kaplicą czaszek, Park Narodowy Gór
Stołowych z Błędnymi Skałami i Szczelińcem Wielkim, czeskie Nove
Mesto nad Metują oraz muzeum papiernictwa w Dusznikach Zdroju.
W dniu 01 marca 2007 r. KTP ZG powołała Terenowy Referat
Weryfikacyjny przy Oddziale Kłodzkim oraz zatwierdziła jego skład
osobowy. Tworzyli go Franciszek Dymczyński (Honorowy PTP),
Andrzej i Henryk Berczyńscy, Zbigniew Samaryk oraz Kazimierz
Rzewuski i Stanisław Marszałek. Referat do końca 2007 roku
dokonał weryfikacji 59 odznak turystycznych PTTK, a komisja była
współorganizatorem wiosennego i jesiennego rajdu pieszego.
W roku 2008 kontynuowaliśmy te same zadania i rajdy, a referat
zweryfikował 64 odznaki PTTK. Niestety w tym roku ponieśliśmy
duże straty. 26 maja 2008 r. zmarł nasz kol. Kazimierz Rzewuski z
Kłodzka (były przewodniczący Oddz. Kom. TP w latach 1989-2006), a
ze względów zdrowotnych z dalszej pracy zrezygnował kol. Zbigniew
Samaryk ze Szczytnej.
Na wniosek złożony przez Komisję TP na Zjeździe Kłodzkiego
Oddziału PTTK, odbytego w dniu 29 marca 2009 roku, podjęto
uchwałę o odnowieniu szlaku spacerowo-pieszego "Wokół Kłodzka"
i nadaniu mu im. K. Rzewuskiego (inicjatora powstania tego szlaku).
Komisja TP nawiązała współpracę ze szkolnymi kołami turystycznymi
w Dusznikach Zdroju oraz Lewinie Kłodzkim, i podobnie jak w latach
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poprzednich, współorganizowała imprezy oddziałowe, a referat
zweryfikował 27 odznak PTTK.
23 stycznia 2010 roku Andrzej Berczyński, jako delegat Komisji TP
Oddziału PTTK "Ziemi Kłodzkiej" w Kłodzku, bierze udział w Krajowej
Naradzie Aktywu Turystyki Pieszej w Warszawie, a nasza komisja
jest współorganizatorem imprez dla dzieci ze szkół podstawowych,
zrzeszonych w SKKT. Referat weryfikuje rekordową ilość 78 odznak
turystyczno-krajoznawczych.
KTP, po uzgodnieniu z Zarządem Oddziału, organizuje w dniu
09.IV.2011 roku Rajd Wiosenny „Dookoła Dusznik Zdroju”. Rajd
jesienny ma zorganizować KTG.
KTP ponosi następną stratę gdy w dniu 19 lutego 2011 roku
umiera nagle Stanisław Marszałek z Żelazna - przodownik TP,
Instruktor Krajoznawstwa i ceniony przewodnik sudecki PTTK.
Za 2011 rok Terenowy Referat TP weryfikuje 39 odznak
turystycznych PTTK, a Komisja Piesza Zarządu Głównego PTTK
wyróżnia Dyplomami "Zasłużony dla Turystyki Pieszej" Henryka i
Andrzeja Berczyńskich z Dusznik Zdroju.
W ten oto sposób przechodzimy do roku 2012, jubileuszu 60lecia ustanowienia Odznaki Turystyki Pieszej PTTK.

Krzysztof Tęcza

XL OMTTK w Świeradowie Zdroju
W dniach 31 maja – 3 czerwca 2012 roku w Świeradowie
Zdroju na Dolnym Śląsku zorganizowano Finał Centralny XL
Ogólnopolskiego
Młodzieżowego
Turnieju
TurystycznoKrajoznawczego. Zgodnie z decyzją Rady Programowej ds. Młodzieży
Szkolnej ZG PTTK prace nad przygotowaniem i przeprowadzeniem
finału centralnego w 2012 roku powierzono Oddziałowi PTTK "Ziemi
Lwóweckiej" w Lwówku Śląskim. Tegoroczny Turniej wpisano
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w ramy ogłoszonego przez Minister Edukacji Narodowej Panią
Katarzynę Hall "Roku Szkoły z Pasją".
W ramach finału centralnego przeprowadzono konkurencje:
test krajoznawczy, test wiedzy turystycznej i topograficznej, marsz
na orientację, kolarski tor przeszkód, test ze znajomości przepisów
ruchu drogowego, samarytankę, turystyczne ABC, tzw. kartkę do
kroniki i ocenę uprawnień, odznak krajoznawczych i turystycznych.
Nad organizacją oraz sprawnym przebiegiem imprezy
czuwał Wojciech Król – Prezes oddziału PTTK w Lwówku Śląskim. Na
komendanta powołano Teresę Fierkowicz, natomiast w skład sztabu
organizacyjnego weszli: Paweł Idzik, Adam Palbow, Paweł Zań,
Krzysztof Król. Wśród sędziów poszczególnych konkurencji znaleźli
się znani krajoznawcy z całego regionu. Oprócz nich na rzecz
Turnieju pracowało jeszcze kilkadziesiąt osób, w tym wolontariusze
oraz członkowie SKKT "Świeradowskie Orły". Nie ma się jednak co
dziwić tak dużej ilości organizatorów gdyż była to bardzo duża, żeby
nie powiedzieć największa z imprez. Ważne, ze wszystko przebiegło
sprawnie. Młodzież bawiła się przednie, a wiadomości i umiejętności
jakimi musieli się wykazać były naprawdę ogromne. Ważne też, że
nabyte dla potrzeb Turnieju umiejętności będą procentować w ich
dalszym życiu, nie tylko turystycznym.
A że impreza ta była i jest ważna zarówno dla jej
uczestników jak i dla naszego Towarzystwa świadczy fakt przybycia
na nią wielu oficjeli, łącznie z Prezesem PTTK Lechem Drożdżyńskim,
a także objęcia nad nią patronatu przez Marszałka Dolnośląskiego,
Wojewodę Dolnośląskiego, Starostów Powiatu Lubańskiego i
Lwóweckiego, Burmistrzów Miasta Świeradów Zdrój i Miasta i
Gminy Lwówek Śląski.
Ponieważ szczegółowe wyniki w poszczególnych kategoriach
zamieszczono na stronie www.młodzież.pttk.pl; podam tylko
klasyfikację podstawową.
Szkoły Podstawowe
I miejsce Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Szczecinie
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II miejsce SKKT przy ZSP nr 2 - Narciarskiej Szkole sportowej w
Ustrzykach Dolnych
III miejsce Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandra Majkowskiego w
Rumi
IV miejsce Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sokolnikach
V miejsce SKKT "Powsinoga" przy Publicznej Szkole Podstawowej w
Janikowie
Gimnazja
I miejsce Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Aleksandrowie
II miejsce Publiczne Gimnazjum nr 23 przy ZSO nr 6 im. Jana
Kochanowskiego w Radomiu
III miejsce SKKT przy Gimnazjum w Lutowiskach
IV miejsce Zespół Szkół Ogólnokształcących, Powiatowego
gimnazjum w Biłgoraju
V miejsce Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu
Szkoły Ponadgimnazjalne
I miejsce I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w
Krośnie
II miejsce Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w
Andrychowie
III miejsce SKKT "Protektory" przy Zespole Szkół nr 1 w Kozienicach
IV miejsce II Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w
Pabianicach
V miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi
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Zbigniew Lewandowski

Moje wspomnienie o Adamie Czarnowskim
Nazwisko Adama Czarnowskiego, jako autora szeregu
publikacji, spotkałem dawno temu . Jak dziś pamiętam publikacje,
które mnie interesowały, dotyczyły fotografii i pocztówek. Jako 17letni nieopierzony kolekcjoner usiłowałem zbierać pocztówki, a Jego
wskazówki były dla mnie wtedy bardzo przydatne. Pocztówki były
dla mnie wzorem do naśladowania, które w sposób amatorski
usiłowałem powielać swoim aparatem fotograficznym. Moje
fotoamatorskie wysiłki były czasami przedmiotem prezentacji w
Ursynowskim Klubie Turysty. Jednak w porównaniu do zdjęć Adama
prezentowanych w różnych periodykach turystycznych – moje
zdjęcia wydawały mi się słabsze.
Pierwszy osobisty kontakt z Adamem miałem w latach
osiemdziesiątych XX wieku. Było to we wspomnianym wyżej
Ursynowskim Klubie Turysty, gdzie Oddział Ursynowski PTTK miał
swoją siedzibę, wiosną, bodajże przy okazji kiermaszu turystycznego
– podczas którego Kluby Oddziału chwaliły się swoimi turystycznymi
osiągnięciami. W czasie tej imprezy Adam pokazywał zbiór swoich
pocztówek; jak wyniknęło z rozmowy, była to tylko jakaś niewielka
cząstka Jego zbioru. Wystawę oglądaliśmy z moją żoną Elżbietą z
zapartym tchem, bo TAKICH pocztówek, w TAKIEJ liczbie i w
JEDNYM MIEJSCU nigdy wcześniej (a chyba i nigdy później) nie
oglądaliśmy. Wtedy Adam dzielił z nami swoimi doświadczeniami
kolekcjonerskimi. Z wielką swadą opowiadał o zdobywaniu okazów
do swojego zbioru, o ich przechowywaniu i udostępnianiu dla
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szerszej publiczności. Dopiero po latach uświadomiłem sobie, że to
Adam zaszczepił we mnie bakcyla zbieractwa – uporządkowanego
kolekcjonerstwa.
Potem nazwisko CZARNOWSKI spotykałem przy różnych
okazjach. Głównie były to podpisy pod zdjęciami, podpisy pod
zdjęciami robionymi Jego ręką, podpisy pod Jego artykułami czy
wręcz firmowane Jego nazwiskiem opracowania – głównie
dotyczące kolekcjonerstwa. Adam przede wszystkim kojarzył mi się z
pocztówkami, a utwierdzały mnie w tym chociażby opracowane
przez Niego katalogi, z którymi spotykałem się przy różnych
okazjach. Głęboko utkwił mi w pamięci opracowany przez Adama
katalog pocztówek wydanych przez Polskie Towarzystwo
Krajoznawcze; katalog bardzo wysoko ceniony przez kolekcjonerów
tych pocztówek – jak się okazuje jest to spora grupa zbieraczy. Z
dużą uwagą czytałem Jego inne opracowania dotyczące
kolekcjonerstwa – szeroko rozumianego kolekcjonerstwa. Z Jego
opracowaniami i artykułami miałem głównie kontakt za sprawą
Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów – 4K, któremu przewodzi
Henryk Paciej z Opola, do którego to Klubu Adam bardzo często
pisał.
Lepiej poznałem Adama dopiero w czasie pracy w Komisji
Historii i Tradycji Zarządu Głównego PTTK. Obu nas: Adam i mnie do
współpracy zaprosiła Przewodnicząca tej Komisji – Wanda Skowron.
Ja wszedłem w skład Komisji, Adam został jej stałym
współpracownikiem. Adam okazał się człowiekiem o bardzo
szerokich zainteresowaniach. Znany był głównie w środowisku
kolekcjonerskim jako piszący o problemach związanych z
kolekcjonerstwem.. W Komisji Historii i Tradycji ZG PTTK okazał
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znawcą tematów z dziedziny fotografii, literatury, muzyki,
architektury…. To była dla mnie nowa twarz Adama. Każdy nowy
temat, jakiego się podejmował, wynikał z Jego wewnętrznej
potrzeby. Podziwiałem Jego wielką cierpliwość przy szukaniu w
archiwaliach interesujących Go wiadomości. Był i jest nadal wzorem
referowania dokonanych ustaleń – krótko, treściwie i na temat; co
zrobiłem, co mnie czeka i jak do tego chcę dojść.
Przedostatnim spotkanie z Nim to była wystawa Jego
fotografii – fotografii z lat pięćdziesiątych XX wieku. Ta wystawa
pokazywała Bieszczady i Beskid Niski i wywołała we mnie falę
wspomnień – tam byłem po raz pierwszy w połowie lat
sześćdziesiątych XX wieku. Ot… taka klamra spinająca.
Ostatni raz byłem z Tobą Adasiu w mroźny dzień zimowy na
wspólnej przechadzce… ale Ty poszedłeś dalej już beze mnie.
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Krzysztof Tęcza

Dolnośląski Zlot Przodowników TP 2012 we
Wleniu (zimowy)
W roku obecnym czyli 2012 Dolnośląski Zlot Przodowników
Turystyki Pieszej odbył się w dniach 26–28 października we Wleniu.
Bezpośrednim organizatorem 48. Zlotu był Oddział PTTK "Ziemi
Lwóweckiej" w Lwówku Śląskim.
Mimo, iż połączenia
komunikacyjne nie zachęcały potencjalnych uczestników do
przybycia tu, na imprezę zgłosiło się dużo więcej osób niż
planowano. Spowodowało to nieco kłopotów organizacyjnych ale
działacze z Lwówka postanowili przyjąć wszystkich chętnych,
zwłaszcza, iż wiele osób
przybyło
z
odległych
zakątków kraju. Na bazę
zlotową
wybrano Pałac
Książęcy we Wleniu, którego
właściciel szybko dostosował
posiadany potencjał do
podjęcia tak licznej grupy
(ponad sześćdziesiąt osób).
Nic zatem nie mogło stanąć
na drodze do celu, którym
było pokazanie piękna tego
niedocenianego
zakątka
Polski. Trasy zostały tak
zaplanowane, żeby pokazać
nie tylko te najważniejsze i
najbardziej znane obiekty ale
także te mniej odwiedzane a
jakże
ciekawe,
czasami
Paweł Idzik Komandor Zlotu. Foto: Krzysztof nawet
wywołujące
Tęcza
zaskoczenie wśród turystów.
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Mamy bowiem wśród naszych mieszkańców wielu ludzi pozytywnie
zakręconych, którzy w realizowaniu swoich pasji stworzyli nowe,
niespotykane do tej pory walory krajoznawcze. I właśnie takich ludzi
i takie miejsca postanowiono pokazać podczas tegorocznego Zlotu.
Już w piątek popołudniu, podczas tzw. wycieczki
przedzlotowej, wyruszono na Pogórze Kaczawskie i zdobyto
najwyższy szczyt, Ostrzycę Proboszczowicką, będącą wygasłym
wulkanem. A nie było to wcale takie łatwe. Mimo, iż Ostrzyca mierzy
zaledwie 501 metrów n.p.m. to pokonanie ponad 400 schodów
wymaga włożenia weń ogromnego wysiłku. Jednak widoki jakie
będą udziałem tych, którzy podejmą ten wysiłek w zupełności
zrekompensują im wszelkie trudy. Oprócz widoków zobaczą oni
wiele gatunków bardzo rzadkich roślin, a także będą mieli okazję
poczuć na własnej skórze dreszczyk emocji związany z faktem
przebywania na terenach, gdzie w latach powojennych grasowała
banda Czarnego Janka. Ówczesnym stróżom prawa zajęło kilka lat
zanim uporali się z tym problemem i ujęli rabusiów.
We wsi Bystrzyca obejrzano kościół p.w. Matki Boskiej
z Lourdes i obok dworu rodziny von Braun dotarto do 800-letniego
cisa, posadzonego przez mieszkańców, chcących w ten sposób
oddać cześć fundatorce kościoła, księżnej Jadwidze. Najbardziej
znaną osobą pochodzącą z Bystrzycy był Werner von Braun –
współtwórca pocisków balistycznych V-2, po wojnie uczestnik
amerykańskiego programu kosmicznego, dyrektor NASA.
Wieczorem podczas spotkania z właścicielem pałacu, panem
Sławomirem Osieckim, w nastrojowej atmosferze (przy świecach)
przedstawiono historię tego obiektu, a także jego losy powojenne,
kiedy to niemal doprowadzono do zagłady pałacu. Na szczęście
znaleźli się ludzie, którzy dostrzegając piękno budowli postanowili
go uratować. Pierwszą z tych osób był dyrektor Zakładu
Transportowego Poczty Polskiej, który startując w przetargu na
rozbiórkę zagrażającej zawaleniem budowli zdecydował się odkupić
go i wyremontować z przeznaczeniem na ośrodek wypoczynkowy.
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Drugą osobą jest obecny właściciel, który nabył pałac w 2004 roku
i wkładając weń środki finansowe a przede wszystkim serce zaczął
realizować swój pomysł na życie. Postanowił on przenieść się tutaj
z drugiego końca kraju i stworzyć swoje miejsce na ziemi. A ile
kosztowało go to wysiłku i jakim przeciwnościom musiał stawić
czoła, jest sprawą niewyobrażalną. Dobrze stało się, iż pan Sławomir
nie poddał się i przezwyciężył, jak do tej pory, wszystkie kłopoty.
Dzięki temu totalna ruina zamienia się w cacuszko. Powoli Pałac
Książęcy staje się miejscem rozpoznawalnym, miejscem do którego
zaczynają zmierzać turyści, a także miejscem, w którym państwo
Osieccy znaleźli swój nowy dom. Bo przecież wiele zarówno
pomysłów jak i działań jest zasługą Bożeny Osieckiej, która nie tylko
wspiera w tych działaniach swojego męża, ale często jest głównym
sprawcą tych poczynań.
Dzięki prawie dziesięcioletnim wysiłkom pałac jest w dniu
dzisiejszym jedną z wizytówek Wlenia. Szkoda tylko, że jego
otoczenie nie bardzo pasuje do całości. Ale i to może zmieni się
niebawem. Pojawiła się taka szansa. Państwo Osieccy remontując
i odbudowując pałac starają się wszystkie prowadzone prace tak
realizować by obiekt niczym nie różnił się od swojego
przedstawienia na starych widokówkach i zdjęciach, których
dziesiątki zgromadzili w swojej bibliotece.
Dla nas bardzo ważnym punktem tego wieczoru były
egzaminy na Przodowników Turystyki Pieszej oraz na rozszerzenia
uprawnień. Bez nich kadra nie rozwijałaby się. Tym razem do
egzaminów przystąpiło aż 13 osób. To dobrze. Miłym akcentem było
wręczenie Mirosławowi Kobiałce z Lwówka Śląskiego dyplomu „Za
zasługi w turystyce pieszej” przyznanego przez Komisję Turystyki
Pieszej ZG PTTK.
Gdy wyruszaliśmy w sobotni poranek na zaplanowaną trasę
świat na zewnątrz był już cały biały. Wszystko zostało zasypane
śniegiem. Co prawda nie było zimno ale oto jesienna impreza, chyba
po raz pierwszy w historii, stała się imprezą zimową. Nic jednak nie
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mogło przeszkodzić nam w realizacji planu. Ruszyliśmy do Pławnej,
gdzie od kilku lat realizuje swoje pasje Dariusz Miliński, bardzo
zdolny artysta, tworzący przede wszystkim obrazy ale także,
niejednokrotnie zaskakujące rzeźby. Człowiek ten stworzył
w niewielkiej wiosce miejsce zwane Zamkiem Legend Śląskich.
W bardzo ciekawy sposób przekazuje treści legend związanych
z tymi terenami ale także prowadzi tutaj warsztaty artystyczne.
Niestety tym razem musieliśmy obejrzeć to miejsce na "sucho".
Okazało się, że nocne opady mokrego a więc bardzo ciężkiego
śniegu zerwały linie energetyczne i w okolicy nie było prądu.

Zamek Legend Śląskich w Pławnej. Foto: Krzysztof Tęcza

Podjeżdżając nieco wyżej do kolejnego, właśnie
stworzonego przez pana Dariusza, muzeum mogliśmy zobaczyć setki
jeśli nie tysiące zgromadzonych tu, a tym samym uratowanych od
zniszczenia eksponatów. Muzeum utworzono w domu rodziny
Dittrich, znanej z wyrobu butów, dlatego możemy zobaczyć
warsztat szewski. Pan Dariusz poznosił tu wszelkie znalezione przez
siebie w okolicznych lasach rzeczy używane kiedyś w gospodarstwie
domowym. Wiele eksponatów otrzymał czy odkupił od
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mieszkańców, którzy znaleźli je na strychach swoich domów. Ale
sporo, zwłaszcza starych fotografii, otrzymał i wciąż otrzymuje od
odwiedzających to miejsce dawnych mieszkańców, którzy widząc co
zostało tu stworzone starają się dołożyć swoją cegiełkę do
zgromadzonych już zbiorów. Zwłaszcza, że często starsze osoby
rozpoznają na prezentowanych zdjęciach siebie lub swoją rodzinę.
Trzeba powiedzieć, że mimo, iż muzeum dopiero powstało (otwarcie
miało miejsce 26 maja 2012 roku) to już budzi wielkie
zainteresowanie. Emocje wywołuje także sama nazwa Muzeum
Przesiedleńców i Wypędzonych.
Pławna to oczywiście nie tylko ciekawe miejsca stworzone
dzisiaj. To także, tak jak w każdej miejscowości, zabytki
przedwojenne. Nas akurat zainteresował kościół p.w. św. Tekli
z pięknym ołtarzem i ustawionym przy schodach prowadzących do
niego kamiennym krzyżem pokutnym, oraz ufundowaną w 1854
roku przez Karola Hoferichtera kalwarią, której renowację zlecił
w latach 1992–1994 prawnuk fundatora, Johannes. Ze względu
jednak na śnieg przykrywający spadłe z drzew liście nie
zaryzykowaliśmy podejścia pod górę i później zejścia po
kilkudziesięciu schodach w dół. Było zbyt ślisko.
Po dotarciu do Lubomierza wszyscy oczywiście byli pewni,
że odwiedzimy Muzeum Kargula I Pawlaka. Nie pomylili się.
Opiekujący się zbiorami pracownik zaprezentował nam
zgromadzone eksponaty ale także zaprosił do kina gdzie
obejrzeliśmy urywki filmu „Sami swoi” kręcone w Lubomierzu.
Podczas oglądania ratusza niektórzy widząc przytuloną do
niego kolumnę złożoną z kamiennych segmentów nie chcieli
uwierzyć, że jest to oryginalny stary pręgierz. Gdy dotarliśmy do
drugiego pręgierza, tym razem kościelnego, nie było już obiekcji,
chociaż ten akurat zachował się tylko w formie szczątkowej.
Jak zwykle niesamowite wrażenie sprawiło na wszystkich
Muzeum Habitów, w którym zgromadzono habity noszone przez
zakonnice z różnych zakonów. Różniły się one oczywiście zarówno
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kolorami jak krojem. Ale także wielkością, bo np. inną długość miały
te używane do modlitwy czy te typowo robocze. Pierwsze były
bardziej "dostojne" drugie uszyto tak by nie przeszkadzały podczas
wykonywania pracy. Ponieważ zgromadzone tu habity są
wyświęcone usytuowano je tak by nie było możliwości ich
profanacji. Dla chcących jednak zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie
wisi przy drzwiach służbowy habit.

Przed Muzeum Kargula i Pawlaka w Lubomierzu. Foto: Krzysztof Tęcza

Gdy dowiedzieliśmy się o życiu mniszek w dawnych czasach
i historii klasztoru oraz roli jaką zakon odegrał na tych ziemiach
mogliśmy zwiedzić zarówno wirydarz jak i kaplicę klauzurową,
w której modliły się żyjące tu zakonnice, uczestnicząc w życiu
duchowym, jednak bez bezpośredniego kontaktu ze światem
zewnętrznym. Podstawowym zadaniem mniszek było upiększanie
mszy śpiewem. Konstrukcja kościoła, zarówno tego dla wiernych jak
i klauzurowego, pozwalała na wzajemne przenikanie dźwięków. Po
wyposażeniu tego miejsca widzimy jak bogate były mniszki. Nic
jednak w tym dziwnego, gdyż matka przełożona klasztoru
przedstawiana na obrazie jako kobieta dzierżąca w dłoni pastorał
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z figurką św. Maternusa, posiadała władzę absolutną. Podlegała
tylko papieżowi. A ponieważ dysponowały one rozległym
majątkiem, którym zarządzały z wielką wprawą ich zyski były
olbrzymie. Nic więc dziwnego, że w 1810 roku kiedy to król pruski
Fryderyk Wilhelm III musząc zapłacić kontrybucję po przegranej
wojnie podjął decyzję o sekularyzacji dóbr kościelnych. Myślał, że tą
drogą zdobędzie potrzebne pieniądze. Jednak w Lubomierzu nie
osiągnięto w pełni zamierzonego celu. Oczywiście przejęto
olbrzymie budowle, ale nie znaleziono żadnej gotówki. Ostatnia
opatka Barbara Friedrich powiązana z lożą masońską wiedząc
o takich zamiarach zdążyła ukryć pieniądze w bezpiecznym miejscu.
A że dobrze to zrobiła świadczy fakt, iż znaleziono je dopiero
przypadkowo w latach 60. XX wieku. Niestety nie przyniosły one
korzyści znalazcom, którzy trafili za kratki. Sam zaś ogromny skarb
trafiając w ręce służb specjalnych przepadł bezpowrotnie.
Przechodząc do kościoła Wniebowzięcia NMP i św.
Maternusa mieliśmy okazję zobaczyć jego zarówno ogrom jak
i niecodzienne piękno. Przez kilka ostatnich lat prowadzono tu prace
renowacyjne. Aby zachować w pamięci zdarzenie noszące znamiona
cudu pozostawiono w suficie mały otwór w miejscu, w którym pod
koniec II wojny światowej wpadł pocisk. Dzięki temu, że nie wybuchł
zniszczeniu uległo tylko sklepienie. Świątynia zaś pozostała
nienaruszona.
Teraz czekała nas miła niespodzianka. Gdy podjechaliśmy do
miejscowości Kamień koło Świeradowa Zdroju w Szkolnym
Schronisku Młodzieżowym "Halny" czekali na nas Iza i Wojciech Król
(Prezes Oddziału Ziemi Lwóweckiej), którzy przygotowali
poczęstunek. Mogliśmy skosztować pysznej kawy i ciasteczek. Sam
obiekt obchodził niedawno 35. rocznicę działalności. Jest tu
wspaniały kominek zrobiony z zielonych rzeźbionych kafli
piecowych.
Po odpoczynku w tak miłym miejscu odwiedziliśmy Gryfów
Śląski, gdzie oczywiście wybraliśmy się do najcenniejszego zabytku

105
jakim jest kościół św. Jadwigi. Znajdują się w nim ołtarz z symbolami
Cierpliwości, Roztropności, Nadziei, Sprawiedliwości i Miłości. Gdy
jest on składany przybiera kształt monstrancji. W bocznej kaplicy
znajduje się tu całopostaciowe epitafium członków rodziny
Schaffgottschów. Jest tutaj także jedyny w swoim rodzaju strop
pokryty ozdobami o motywach roślinnych wykonanych metodą
sgrafitii. Ksiądz który nas przyjął opowiedział jak podczas renowacji
rozebrano ołtarz na elementy pierwsze. Okazało się, iż w całym
ołtarzu było zaledwie 17 metalowych łączników umieszczonych tam
wtórnie. Wcześniej wszystkie elementy były dopasowane tak, że
zazębiały się specjalnymi zamkami. Jedna z uczestniczek wycieczki
zdradziła nam, że była chrzczona w tym kościele oraz tutaj odbyła
się jej ceremonia ślubna.
Dla równowagi zajrzeliśmy do kamienicy na sąsiedniej ulicy.
Znajduje się w niej ciekawa klatka schodowa. Zdradzę, że wiele lat
temu, gdy pierwszy raz oglądałem to miejsce dotarłem do
pomieszczenia na ostatnim piętrze, w którym pomiędzy oknami
znajdowały się olbrzymie kryształowe lustra. Gdy lokal ten
sprzedano, miasto przeniosło lustra i możemy je dzisiaj podziwiać
w sali ślubów oraz w nowym punkcie informacji turystycznej.
W końcu nadeszła pora na posiłek. Musieliśmy jednak
pokonać jeszcze kilkanaście kilometrów jadąc bocznymi drogami.
Okazało się to bardzo trudne i niebezpieczne. Wyjeżdżając
z Gradówka widzimy dwa autobusy stojące niemal w poprzek drogi.
Nie dały one rady podjechać pod górkę. Jest tak źle, że nawet
samochody osobowe ześlizgują się z drogi. Widać, iż kierowcy nie
zmienili jeszcze opon na zimowe. Ponieważ za chwilę droga będzie
całkowicie zablokowana, a dostrzegliśmy możliwość przemknięcia
przez pozostałą szczelinę, nasz kierowca decyduje się wykonać ten
niebezpieczny manewr. Powolutku przesuwamy się w dół i możemy
mówić o wielkim szczęściu. Jedziemy dalej. Śnieg wciąż sypie. Co
prawda widzimy nadjeżdżającą piaskarkę ale czy to coś da? Widzimy
przed nami jakąś dziwną przyczepkę. Gdy równamy się z nią okazuje
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się, że to pędzi rowerzysta. Zasuwa tak jakby w ogóle nie widział co
dzieje się na drodze. Od patrzenia na niego zrobiło nam się zimno.
Dobrze, że dotarliśmy do Lwówka gdzie zjemy obiad. Na pewno
podniesie to nasze nastroje.
Wreszcie dotarliśmy do Lwówka Śląskiego. Jest to miasto
z zachowanymi prawie w całości murami miejskimi. Najpiękniejszym
jednak obiektem jest ratusz nie mający sobie równych, poza tym we
Wrocławiu. Pierwszy obiekt zbudowano trzykrotnie większy niż we
Wrocławiu. Później jednak oba miasta podejmowały prace przy
kolejnych rozbudowach.
Na początku oglądamy wystawę agatów zorganizowaną jako
pokłosie Lwóweckiego Lata Agatowego, które odbyło się tu już po
raz piętnasty. Tak pięknych kamieni nie widzieliśmy już dawno. Dalej
ma nas oprowadzać Michał Mruk pracujący w miejscowej informacji
turystycznej. Zanim jednak ruszyliśmy najbardziej obleganym
pomieszczeniem w ratuszu okazało się to, w którym wystawiono
pieczątkę. Zbierający różne odznaki nie mogli odpuścić takiej okazji.
W sumie uczciwie trzeba powiedzieć, że ani loch głodowy ani sala
tortur nie wzbudziły takiego zainteresowania jak sala ślubów
powstała specjalnie do oprawy tak doniosłej uroczystości. Ślub
bowiem jest wejściem w nowe życie. Dlatego ówcześnie rządzący
zdecydowali o powstaniu tej sali. Zadbano oczywiście o stosowny
wystrój. Znajduje się tutaj wizerunek dziewczyny, która ponoć wciąż
szuka swego kochanego i gdy jakaś para młoda wchodzi tutaj ta nie
spuszcza oka z pana młodego. Kiedyś nowożeńców wypuszczano
przez wąskie drzwi znajdujące się w bocznej ścianie. Miało to
wyłonić tego kto będzie głową domu. Zbyt często dochodziło jednak
do kłótni więc zakazano tego i od tej pory nowożeńcy opuszczają
urząd w zgodzie. Niestety zaniechano także dobrego zwyczaju
dotykania splecionych dłoni pary książęcej na umieszczonej po
drugiej stronie korytarza płycie nagrobnej z XIV wieku. Aby jednak
ukazać jak wielkim uczuciem jest miłość możemy zobaczyć
umieszczoną w sali o wyjątkowym sklepieniu zwanym
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władysławowskim, rzeźbę przedstawiającą strażnika miejskiego i
jego wybrankę. Gdy mieszkańcy grodu nie chcieli zgodzić się na ich
związek uważając go za niegodny, ci rzucili się z wieży ponosząc
śmierć. Pokazali tym samym, że prawdziwa miłość, gdy zabrania się
jej, warta jest poświęcenia życia. My na szczęście nie mamy dzisiaj
takich problemów.
Po powrocie do pałacu okazało się, że prądu nie ma także
w tej części Wlenia. Dlatego zaplanowane obrady rozpoczęliśmy
przy świecach. Przypomniano wszystkim przebieg głównych imprez
pieszych na naszym terenie w mijającym roku. Były to: styczniowa
Narada Turystów Pieszych, Spotkanie Na Szlaku, Ogólnopolski
i Dolnośląski Zlot Przodowników TP, Ogólnopolski Wysokokwalifikowany Rajd Pieszy. Oczywiście wszystkie te imprezy zostaną
powtórzone w roku następnym. Ogólnopolski Zlot PTP odbędzie się
w Gdańsku, OWRP w Górach Świętokrzyskich, Styczniowa Narada
w Jaworze, Zlot Dolnośląski zorganizuje Koło Ducha Gór
w Dusznikach zrzeszone w Oddziale w Kłodzku, Spotkanie Na Szlaku
odbędzie się w Lubinie.
Prowadzący spotkanie przewodniczący Dolnośląskiego
Zespołu Turystów Pieszych Henryk Antkowiak przypomniał
o jubileuszu 60-lecia Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK jaki przypada
w tym roku. Uroczystości centralne z tej okazji odbędą się 1 grudnia
2012 roku w Warszawie. Ustanowiono także odznakę 60-lecia KTP.
Przypomniał również, że w przyszłym roku odbędą się wybory
zarówno do władz PTTK jak i poszczególnych komisji, w tym Komisji
Turystyki Pieszej. Ponieważ zasadą jest, że wyróżnienia nadawane
przez KTP wręczane są tylko obecnym na imprezie skorzystano
z faktu obecności kilku działaczy i wręczono im zaległe dyplomy.
Wręczono także legitymacje przodownickie.
Paweł Idzik, komandor tegorocznego Zlotu poprosił
wszystkich by uczcili minutą ciszy zmarłego w tym roku kolegę
z Jeleniej Góry Andrzeja Grzybowicza oraz pozostałych
przodowników wędrujących już po niebieskich szlakach. Paweł
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przypomniał jak ważną rolę odgrywają w naszym Towarzystwie
działacze, dla których ważnym jest dobro naszego Towarzystwa
i jego rozwój. Powiedział, że sam spotkał na swojej drodze, jako
młody chłopak, takich ludzi, i że to właśnie dzięki nim utwierdził się
w przekonaniu, że warto dalej pracować i podejmować trud
realizacji kolejnych pomysłów. W tym wypadku byli to Wiktor
Gumprecht dzięki któremu Paweł realizuje swoje pasje jako
Przodownik TP oraz Krzysztof Tęcza, który z kolei wpłynął na jego
działania dla krajoznawstwa. Paweł poprosił by inni działacze
rozejrzeli się wokół siebie by zobaczyć czy nie dostrzegą takich
pozytywnie zakręconych "wariatów"
i by ukierunkowali ich
poczynania w odpowiednią stronę. Taka pomoc w odpowiednim
momencie jest bardzo ważna dla młodego, początkującego
działacza. Komandor przedstawił także swój Oddział. Przypomniał,
że w 1962 roku, a więc równo pół wieku temu, był on organizatorem
III Okręgowego Zlotu PTP!
Najważniejszym momentem było przekazanie laski zlotowej
przedstawicielowi Jawora, gdzie spotkamy się w roku przyszłym.
Po takich słowach można było już tylko podzielić się
w podgrupy i powspominać wspólne dokonania i imprezy. Nastrój
jednak, ze względu na rozstawione wszędzie świece, pozwalał mieć
nadzieję na spotkanie ducha zamordowanej tu Dorothei, ostatniej
przed wojną właścicielki pałacu. Niestety w nocy nikt nie zauważył
krążącego ducha i po śniadaniu wyruszyliśmy na trasę. Ze względu
na panującą zimę tym razem podstawiono dwa mniejsze autobusy
licząc się z tym, że dużym pojazdem nie wszędzie byśmy dojechali.
Okazało się to zbawienne. Nieraz bowiem przyszło nam wysiadać
z autobusu by odciągać z drogi powalone drzewa czy odłamane
konary.

109

Rodzinne zdjęcie przed Pałacem Książęcym we Wleniu. Foto: Krzysztof Tęcza

Zanim jednak ruszyliśmy piszący te słowa wstał z samego
ranka i gdy wszyscy jeszcze spali ulepił wielkiego bałwana,
wyposażonego w kamienne guziki, oczy, nos i usta wykonane
z szyszek sumaka oraz czapkę z odznaką zlotową i mopa
pożyczonego z kuchni. Dlatego zaraz po śniadaniu poproszono
wszystkich chętnych do pamiątkowego zdjęcia przy bałwanie.
I mimo dopatrywania się przez niektórych jakichś podtekstów nie
było takowych. Bałwan miał tylko symbolizować zimę która nastała.
Zadowoleni poszliśmy na zaporę w Pilchowicach. Większość
z nas jeszcze nie oglądała tego miejsca w takiej scenerii. Na tamie
zawieszono w lecie nową tablicę z okazji 100-lecia budowli.
I znowu jadąc wąską drogą musieliśmy usuwać wywroty
leżące na asfalcie. Nie narzekaliśmy jednak. Było to dla nas nawet
ciekawe. Ze względu na trudne warunki Paweł podjął decyzje
o rezygnacji ze spaceru przez Dziki Wąwóz. Mogłoby to mieć fatalne
skutki. Dlatego od razu podjechaliśmy pod pałac Lenno. Chociaż nie
obyło się bez problemów. Drugi autobus omijając drzewo zjechał na
pobocze i nie mógł już podjechać pod górę. Wszelkie próby
pokonania tego odcinka kończyły się paleniem opon. Udało się to
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dopiero po cofnięciu i nabraniu rozpędu. Na szczęście była to już
ostatnia górka na trasie.
Zapoznaliśmy się z pracami jakie wykonano w pałacu
a później zajrzeliśmy do kościółka św. Jadwigi Śląskiej. Jakiż okazał
się on inny w porównaniu z tym w Radomicach, gdzie zajrzeliśmy
najpierw. Tam widzieliśmy wspaniały ołtarz tryptykowy, a tutaj
umieszczoną w ołtarzu figurkę Matki Boskiej trzymającą na kolanach
dzieciątko. Pozostało nam tylko podejść ostrożnie na szczyt
i obejrzeć zamek. Niestety nie udało się nam wejść na więżę, bo
akurat wylano w niej posadzkę i musiała ona przeschnąć. Nie
widzieliśmy zatem panoramy Wlenia ale za to zwiedziliśmy samą
warownię. Schodząc na dół widzieliśmy jak gromadzą się ludzie przy
kościółku. Niebawem ma rozpocząć się tutaj msza. Zobaczyliśmy
także dwie zakonnice, które na nogach miały założone prawdziwe
górskie buty. Takie same w jakich sami chodzimy. Trzeba przyznać,
że nawet pasowały one do habitów.
We Wleniu rozstaliśmy się z naszymi kierowcami i ruszyliśmy
na pieszy spacer po mieście. Obejrzeliśmy krzyż pokutny. Niestety
ciekawszy krzyż stojący przy ścieżce na zamek był poza naszym
zasięgiem. A szkoda bo podczas zorganizowanej tu Biesiady
Pokutnej uczestniczący w niej Bracia naprawili złamany krzyż
nawiercając dziury i wkładając w nie stalowy bolec, a następnie
stosując zaprawę klejową scalili obie części. Naprawa była skuteczna
i do dzisiaj nic się złego z krzyżem nie dzieje. W kościele parafialnym
spotkaliśmy księdza spieszącego by odprawić mszę w kościółku przy
zamku. Podeszliśmy pod klasztor Elżbietanek, które prowadzą tu
sanatorium i obok miejsca upamiętniającego walki o miasto za
czasów napoleońskich dotarliśmy do pałacu.
Po obiedzie były podziękowania i pożegnania oraz
umawianie się na kolejny zlot do Jawora. Natomiast nasze, właśnie
zakończone spotkanie, spełniło wszystkie założone cele.
Zaprezentowano podczas niego walory turystyczno-krajoznawcze
Miasta i Gminy Wleń oraz powiatu lwóweckiego. Stworzono
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warunki do podnoszenia kwalifikacji kadry programowej PTTK.
Umożliwiono zdobywanie Regionalnej Odznaki Krajoznawczej
"Przyjaciel Powiatu Lwóweckiego". Najważniejsze jednak było samo
spotkanie środowiska piechurów co umożliwiło wzmocnienie
kontaktów będących bardzo ważnym aspektem naszej działalności.
Często bowiem dzięki takim kontaktom organizuje się nowe imprezy
turystyczne. A przecież o to właśnie chodzi.

Sprostowanie
Niestety nie ustrzegłem się od błędu wynikłego z ułatwiania
sobie życia poprzez wykorzystywanie nowoczesnych środków jakie
obecnie mamy do dyspozycji. Zamieszczając tekst Stanisława Dziuby
"20. rocznica śmierci Wandy Rutkiewicz" w Krajoznawcy nr 10 (na
stronie 131) nie zauważyłem, że komputer, po wpisaniu pierwszych
liter, wybrał pierwsze nazwisko z listy autorów i zamiast Stanisława
Dziuby wyszedł Stanisław Dzida.
W związku z tym przepraszam autora, którym jest
oczywiście Stanisław Dziuba. Mam nadzieję, że Kolega Stanisław
przyjmie te przeprosiny i nadal będzie współpracował z redakcją
Krajoznawcy. W obecnym numerze Krajoznawcy zamieszczam
kolejny tekst autorstwa Stanisława Dziuby, tym razem bez
niezamierzonego błędu.
Ponieważ poznałem Staszka Dziubę osobiście wiem, że jest
on człowiekiem chętnie dzielącym się swoimi opracowaniami
i niepamiętliwym. Dlatego życzę mu zapału w jego pracy dotyczącej
krajoznawstwa i jeszcze raz przepraszam.

Krzysztof Tęcza
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Krzysztof Tęcza

Jubileusz Franciszka Dymczyńskiego
Muszę powiedzieć, że każdy człowiek stąpający po tym
świecie wnosi coś w życie, nie tylko swoje, swojej rodziny ale także
w życie sąsiadów, znajomych, a czasami zupełnie obcych sobie ludzi.
Pozostawia w ich życiu jakiś ślad, mniejszy czy większy.
Najważniejsze jest jednak by to co przekazuje było pozytywne,
dobre, może nawet szlachetne. Ludzie, którzy wnoszą coś dobrego
w życie innych są dobrzy, uczynni i patrzący pozytywnie na
otaczający ich świat. Dzięki ich postawie świat ten prezentuje się
lepiej. To ich społeczna praca, praca dla innych, praca bez
nastawienia na zysk, powoduje, że wokół nich zbierają się grupki
podobnych osób. Grupki te są nie tylko godnym wzorem do
naśladowania ale także oddziaływają na młodsze pokolenia. Młodzi
przebywając z takimi ludźmi, w tym wypadku podczas imprez
turystycznych, uczą się życia, uczą się szacunku dla przyrody,
kultywują historię swojego kraju, dbają o otaczające ich zabytki.
Dzięki przebywaniu z takimi ludźmi popełniają oni o wiele mniej
błędów w życiu, a tym samym szybciej stają się samodzielni.
Zapyta ktoś a gdzie można spotkać takich szlachetnych ludzi
pomagających innym. Ano właśnie. Wbrew obiegowej opinii, że
takich osób nie ma, okazuje się że jest ich wiele. My członkowie
PTTK spotykamy ich na swojej drodze całkiem sporo. Prawie
w każdej jednostce terenowej znajdzie się taki. Trzeba tylko dobrze
się rozejrzeć wokół siebie.
Nic więc dziwnego, że 4 października 2012 roku,
kilkadziesiąt osób postanowiło przybyć do Muzeum w Kłodzku, gdzie
zorganizowano spotkanie z Franciszkiem Dymczyńskim, który
właśnie skończył 90. lat. Kilka dni wcześniej odprawiono dla Pana
Franciszka uroczystą mszę świętą w kościele Najświętszej Maryi
Panny, podczas której proszono o dalsze Boże błogosławieństwo.
Dzisiaj Franciszek Dymczyński odbiera od nas wiele prezentów,
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dyplomów, kwiatów, ale najważniejsze są miłe słowa skierowane do
niego. I nie ma znaczenia czy wypowiadają je oficjele czy zwykli
znajomi. Wszyscy tu obecni są zgodni co do roli jaką odegrał Pan
Franciszek w czasie gdy poświęcał swój wolny czas dla innych.
Wykazał on się wielką życzliwością w stosunku do braci turystycznej.
Zresztą nie tylko. Bardzo mile wspólnie spędzone lata wspominają
jego koledzy z pracy. Nikt z tu przybyłych, nawet gdyby chciał, nie
potrafiłby znaleźć w zakamarkach swojej pamięci, jakiś negatywnych
uwag.

Franciszek Dymczyński i Anna Makowska. Foto: Krzysztof Tęcza

Pan Franciszek dał się poznać jako czynny działacz. Dzięki
zdobyciu uprawnień Przodownika Turystyki Pieszej, miał możliwość
prowadzenia licznych grup turystów pokazując im piękno naszej
Ojczyzny. Mógł też, i robił to, pomagać innym przy zdobywaniu
odznak turystycznych. Czynił to jako członek zespołu
weryfikacyjnego. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat brał udział
w tworzeniu wielu struktur w naszym Towarzystwie. Brał też
wielokrotnie udział w różnych imprezach turystycznych jako zwykły
uczestnik. Uważał bowiem, że sam też musi poznawać nowe tereny
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i uczyć się od innych. Spotykając takich samych zapaleńców jak on,
sam przystawał do nich. Tak było choćby z Bractwem Krzyżowym
założonym przez Andrzeja Scheera w Świdnicy.

Franciszek Dymczyński wśród przyjaciół. Foto: Krzysztof Tęcza

Podczas wspólnych wypraw Pan Franciszek dał się poznać
jako człowiek, z którym można porozmawiać, zapytać się o coś, czy
nawet posprzeczać gdy sytuacja tego wymagała.
Dzisiaj wiele ciepłych słów dostojny jubilat usłyszał od prof.
Krzysztofa R. Mazurskiego, który podjął inicjatywę nadania mu
stopnia Załużnego Instruktora Krajoznawstwa. I co nie jest bez
znaczenia, podczas głosowania nad jego kandydaturą nikt nie
powiedział nie. Dlatego też przybyły tu Krzysztof Tęcza, w imieniu
Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego, wręczył jubilatowi mianowanie.
A ponieważ Zasłużonych Instruktorów Krajoznawstwa jest naprawdę
niewielu, jest to zarówno wielkie wyróżnienie jak i usankcjonowanie
faktu, że Franciszek Dymczyński, poprzez swoje dotychczasowe
dokonania, jest osobą zasłużoną. I nic tego nie zmieni.
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Franciszek Dymczyński w towarzystwie dwóch Krzysztofów: Mazurskiego i Tęczy.
Foto: Krzysztof Tęcza

A że wszyscy tu obecni poważają Pana Franciszka i szanują
Go, czuć było z wypowiedzi kolejnych mówców. Dalsze życzenia
wielu lat w zdrowiu składali najbliżsi współpracownicy,
przedstawiciele władz Oddziału PTTK, koleżanki i koledzy. Był także
dyplom od piechurów dolnośląskich. Była odznaka 50 lat w PTTK.
Mało kto może się taką pochwalić. O jubilacie nie zapomniały
władze miasta. Nadano mu także tytuł Honorowego Ambasadora
Turystyki Hrabstwa Kłodzkiego. Było wiele prezentów ale też ten
jeden, którego nie mogło zabraknąć, czyli wielki tort z symboliczną
cyfrą 90. Był szampan, toasty, wielokrotnie śpiewano sto lat. Ale
chyba najmilszym prezentem były kwiaty od, jak to powiedziała
jedna z pań, zwykłych turystów.
Myślę, że nie będzie nietaktem gdy jako podsumowanie tej
pięknej uroczystości zacytuję słowa przekazane Panu Franciszkowi
przez jego kolegów. Oto one:
"Życie przynosi wiele spotkań, przyjaźni, ocen.
Nam udało się spotkać na swej drodze
Kogoś kto wywiera tak bardzo pozytywne
Uczucia, że daje wiarę w człowieka i nakreśla
Wzory postępowania".
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Wokół Kozich Grzbietów
Gdy dano mi znać, że w sobotę 6 października 2012 roku
odbędzie się w schronisku Odrodzenie spotkanie, podczas którego
przedyskutowane zostaną sprawy związane z turystyką w środkowej
części Karkonoszy, pomyślałem, iż dobrze byłoby dotrzeć tam
i posłuchać o co chodzi. Tym bardziej, że oprócz proponowanych,
a znanych mi już tematów, miał wystąpić człowiek z drugiej strony
gór i miał on opowiedzieć o tamtych terenach, o przyrodzie po
tamtej stronie granicy. Warto zatem było poświecić się i przejść tych
kilka kilometrów.
Niestety w ostatnim momencie zadzwoniono do mnie, że
dotarły już zamówione przeze mnie drzwi do domu. Nie miałem
zatem wyboru, musiałem zrezygnować z udziału w tej jakże ciekawej
dyskusji. Postanowiłem jednak dołączyć do grupy, która miała
nazajutrz wyruszyć na zaplanowaną wycieczkę do Lučni boudy.
Wstałem zatem w niedzielę o piątej rano i po dotarciu do
Jagniątkowa wyruszyłem czarnym szlakiem pod górę. Było bardzo
ciemno. Właściwie to panowała jeszcze noc. Dlatego idąc
przyświecałem sobie latarką. Wkrótce zaczęło się przejaśniać.
Pomyślałem, że to już świta. Jednak szum jaki od jakiegoś czasu
słyszałem wzmógł się nagle. Okazało się, że nie jest to szum wiatru
w drzewach tylko odgłosy coraz bardziej nasilającego się deszczu.
Oczywiście gałęzie drzew chroniły mnie przed zbytnim zmoknięciem,
jednak znowu zapanowały ciemności. Ścieżka robiła się coraz
bardziej śliska. Trzeba było uważać stając na kamieniach by nie
ześlizgnąć się z nich. Musiałem wyraźnie zwolnić kroku, chociaż i tak
nie szedłem zbyt szybko. Droga do Petrovej boudy jest bowiem
jedną z bardziej wymagających tras, jeśli chodzi o naszą stronę
Karkonoszy. Wędrówka tędy potrafi zmęczyć nawet największych
twardzieli. W pewnym momencie zaczęło robić się jakoś gęsto.
Okazało się, iż z góry zaczęła opadać mgła. A więc koniec marzeń
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o pięknej pogodzie. Trudno, w górach tak bywa. Nic na to nie
poradzimy. Trzeba się z tym pogodzić. Idę więc dalej. Niebawem
mogę wyłączyć latarkę. Jest jeszcze szaro ale można już iść bez
dodatkowego oświetlenia. Gdy wydaje mi się, że docieram już do
miejsca pierwszego odpoczynku okazuje się to tylko złudzeniem.
Muszę podejść jeszcze dobrych kilkaset metrów. Mimo, iż rozsądek
nakazywał zatrzymać się na chwilę dochodzę, nie robiąc przerwy, do
wiaty na Zawracani. Nareszcie mogę schronić się do środka
i odpocząć. Jak to fajnie, że ktoś kazał postawić tu tę wiatę. Szkoda
tylko, że umieszczone w niej ławeczki są takie niskie. Gdy
odpocząłem ruszam dalej. Muszę przecież dotrzeć do schroniska
zanim znajdujący się tam wyjdą na trasę. A nie wiem niestety, na
którą godzinę zaplanowali oni wymarsz.
Deszcz pada cały czas. Muszę to jakoś przeżyć. Pora by pójść
dalej. Trzeba się ruszać bo poczułem jak chłód idzie mi po plecach.
Odrobina wysiłku pozwoli mi ponownie się rozgrzać. Jest już siódma.
O! jak ciężko jest wstać z ławeczki. Faktycznie mogłaby być ona
trochę wyższa. Zapinam kurtkę po samą szyję, łapki chowam do
kieszeni i już jest lepiej. W czasie gdy odpoczywałem w wiacie niebo
rozjaśniło się na całego. Nie tracąc czasu ruszam pod górę. Mijam
tablicę z napisem Bażynowe Skały. Przekroczyłem już tysiąc metrów
n.p.m. Uświadamiam sobie, że od Jagniątkowa pokonałem ponad
trzysta metrów różnicy wysokości. Nieźle. Czeka mnie jednak jeszcze
drugie tyle. Wcześniej słyszałem jakiś potężny ryk, pewnie jelenia.
Teraz słyszę z boku jakieś dziwne odgłosy. Staję i wsłuchuję się w
nie. Nagle mnie olśniło. Przecież to cietrzewie. To tutaj mają one
swoje tereny.
Dostrzegam już spalone schronisko. To Petrova bouda. Staję
na asfalcie! Po lewej dostrzegam wyłaniające się z mgieł
Odrodzenie. Aby dotrzeć do niego muszę najpierw zejść w dół i
ponownie wdrapać się pod górkę. Widzę tutaj znaczek informujący,
że jest to droga przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
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Widok w stronę Przełęczy Karkonoskiej od Petrovej boudy. Foto: Krzysztof Tęcza

Faktycznie, po położonym tutaj asfaltowym chodniczku
można bez problemu poruszać się na wózku inwalidzkim. Ponieważ
na razie jestem jedynym turystą na szlaku przyśpieszam kroku.
Mijam przełęcz o nazwie Dołek i już docieram na Przełęczy
Karkonoskiej. Tutaj pełne zaskoczenie. Widzę przed schroniskiem,
a właściwie hotelem (cztery gwiazdki) Špindlerova bouda, olbrzymi
utwardzony plac parkingowy. Mało tego, znajduje się tu przystanek
autobusowy. Można zatem dotrzeć do tego miejsca bez wysiłku.
Szkoda tylko, że z naszej strony nie ma takich udogodnień.
Ale oto jestem już przy Odrodzeniu. W środku tłum, aby
napić się czegoś ciepłego trzeba stanąć w kolejce. Po chwili
dostrzegam znajomych i już wiem, że się nie spóźniłem. Okazało się
nawet, że musimy poczekać jeszcze około godzinki tak by przybyli
kolejni turyści. Mam zatem sporo czasu by dowiedzieć się o czym
wczoraj dyskutowano. Okazuje się, iż wszyscy są zachwyceni
spotkaniem z panem KRNAP-u, który opowiedział wiele ciekawych
spraw dotyczących zarówno Karkonoszy, jak i sposobów ochrony
występującej tu roślinności. Aż żałuję, że nie mogłem być.
Dochodzi jednak pora by wyruszyć na trasę. Dotarli już
ostatni uczestnicy naszej wyprawy. Wychodzimy z budynku, a tu
niespodzianka. Sypie śnieg. I to jaki. Płatki są tak wielkie, że wkrótce
jesteśmy prawie jak białe bałwanki. Jest jednak jeden plus takiej
pogody. Ociepliło się. Wkrótce jednak śnieg miesza się z deszczem
oraz zmrożonymi kulkami sypiącymi z nieba. Nie zraża nas to jednak.
Idziemy żółtym szlakiem do schroniska U Bilého Labe. Wcześniej
jednak dochodzimy do miejsca zwanego Čertův dul. Płynie tu potok
o podobnej nazwie. Jest to Čertova strouha. To właśnie z tego
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miejsca można wyruszyć ścieżką dydaktyczną prowadzącą w głąb
dolinki. Znajduje się tu mały drewniany domek, w którym w okresie
letnim urzędują osoby oprowadzające tędy. Pokazują one ten ładny
zakątek głównie dzieciom.
Wchodzimy do schroniska U Bilého Labe mając nadzieje na
coś ciepłego. Na posiłek jest jeszcze za wcześnie jednak ciepły napój
to jest to czego nam potrzeba. Prosimy kelnerkę by podała nam
ciepłe piwo. Po chwili stawia ona przed nami kufle ale są one zimne.
Okazuje się, że pani „przygrała z nami w kulki” – powiedziała, że
oczywiście podają tu ciepłe piwo a tak naprawdę nie podają.
Trudno, trochę zniechęceni takim obrotem sprawy płacimy
i ruszamy dalej idąc wzdłuż Białej Łaby. Widzimy tutaj wiele leżących
białych drzew. Ponieważ weszliśmy w I strefę ochronną drzewa,
które przewrócą się są korowane i tak pozostawiane. Nie wywozi ich
się stąd. Wśród traw dostrzegamy kwitnące skrzypy. Mamy
szczęście, jest to rzadki widok.

Kaskady na Białej Łabie. Foto: Krzysztof Tęcza

Idziemy teraz szlakiem niebieskim. Docieramy do miejsca,
w którym 02 września 1994 roku zeszła wielka lawina ziemna.
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Widać, że nikt będący w tym rejonie nie miałby żadnych szans na
przeżycie takiego doświadczenia. Na potoku wciąż spotykamy
kaskady. Powstały one dzięki wybudowaniu kamiennych murków
w poprzek strumienia. Oczywiście nie wszystkie. Część z nich jest
naturalna.
Droga wiedzie nas zboczem nazywanym Kozi Bety. Jest to
chyba najbardziej ekstremalne przejście w tej części Karkonoszy.
Z lewej widzimy stromiznę opadającą do strumienia, a z prawej
prawie pionową ścianę sięgającą po same niebo. Co jakiś czas
spotykamy pięknie poukładane kamienie wyglądające jak półki. Nad
nami przewalają się schodzące z grzbietu obłoki. Raz mgła zasłania
zbocze, raz widzimy je bardzo dobrze. Nie poprawia to jednak
naszych nastrojów. Cała droga została wyłożona skałami, jednak
dzisiaj są one śliskie co zmusza nas do ostrożności. Prowadzący, by
nas pocieszyć, stwierdził radośnie, że do schroniska mamy już
niedaleko. Okazało się to jednak tylko żartem. Bo schroniska jak nie
było widać tak nie widać go dalej. Za to idąc pod górę dróżką
prowadzącą tak jakby obchodziła ona zbocze dookoła wciąż
widzieliśmy tylko, że ginie ona za zakrętem. Wszystko było
przysypane świeżym śniegiem. Dobrze, że deszcz przestala już
padać. Mgła jednak była wciąż duża. Wystarczy powiedzieć, że idąc
gęsiego tak się od siebie oddaliliśmy, iż mieliśmy wrażenie, że każdy
z nas idzie samotnie. Dopiero na krzyżówce szlaków ponownie
byliśmy razem. I właśnie wtedy we mgle dostrzegliśmy jakiś wielki
ciemny obiekt. Gdy podeszliśmy bliżej przeczytaliśmy napis. Była to
Lučni bouda. Faktycznie jest to wielkie schronisko. Byliśmy już tak
zziębnięci, że nic nie mogło nas odwieść od wejścia do środka.
W budynku od razu uderzyło nas ciepełko jakie tam panowało.
Mogliśmy rozebrać się nieco i gdy tylko zjawił się kelner
zamówiliśmy coś smacznego. Aby było ciekawie praktycznie każdy
dostał inną strawę. Nawet knedliki były różne. Oczywiście
skosztowaliśmy serwowanego tu piwa ważonego w miejscowym
browarze. Trzeba bowiem wiedzieć, że w schronisku tym działa mini
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browar. Warzone tu piwo Parohac można skosztować jako
tradycyjne jasne, ciemne lub półciemne. Mało tego, można tutaj
skorzystać z kąpieli piwnych czy wziąć udział w kursie warzenia tego
trunku. My mieliśmy okazję zobaczyć aparaturę browaru
i porozmawiać z panem Pawłem Błażejem, który umożliwił nam
wstęp do niego.
Samo schronisko, funkcjonujące już od trzystu lat, słynie
z pięknego widoku na Snieżkę. Niestety dzisiaj nie doświadczyliśmy
tego. Ale kiedyś przebywający tu turyści byli budzeni o stosownej
porze specjalnym dzwonem tak by zdążyli wstać przed wschodem
słońca.
Zadowoleni z pobytu w schronisku wyszliśmy drugim
wyjściem i wtedy okazało się, że temperatura spadła poniżej zera.
Mieliśmy więc prawdziwą zimę. Muszę zdradzić, że wyszliśmy
drugim wyjściem tak by obejrzeć znajdujący się tam słupek
graniczny, na którym umieszczono nazwiska właścicieli okolicznych
ziem.
Dla odmiany ruszyliśmy teraz szlakiem czerwonym w stronę
szczytu Krakonoš. Widok jaki roztacza się stamtąd, można
powiedzieć, zapiera dech w piersiach. I to mimo kiepskiej pogody.
Przeganiane co chwile chmury i wychodzące słonko pozwalało nam
na zachwycanie się Karkonoszami. Po drodze trafiliśmy jeszcze na
stary bunkier. Obiektów takich zachowało się tu więcej.
Napotkaliśmy także kopczyki układane z kamieni. Ponoć czyni się to
po to by w razie powodzi porywane kamienie wyhamowywały wodę
i ograniczały jej niszczycielskie działanie. Nie wiem jednak czy jest to
właściwe wytłumaczenie ich układania.
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Kozie Grzbiety. Foto: Krzysztof Tęcza

Czeka nas teraz długie, bardzo strome zejście do
Spindlerowego Młyna. Gdy tylko zeszliśmy poniżej grani zaraz
zrobiło się cieplej i zaczęło przyświecać słoneczko. Znowu okazało
się, że wysoka góra skutecznie blokuje chmury i po obu jej stronach
mogą być zupełnie inne warunki atmosferyczne. Nas oczywiście, taki
obrót sprawy ucieszył, jednak droga stawała się coraz bardziej
niebezpieczna. Nie dość, że pod nami widzimy przepaść to ułożone
tu chodniczki z desek czy stalowe schodki są niesamowicie śliskie.
Trzeba iść naprawdę bardzo powoli, bo gdy zachwiejemy się to
praktycznie nie będzie co zbierać. Oczywiście mamy świadomość, że
brakuje nam czasu na dotarcie na autobus, jednak rozsądek bierze
górę nad lekkomyślnością. Idziemy powolutku, co chwile robiąc
zdjęcia. Widoki jakie są naszym udziałem całkowicie rekompensują
nam wszystkie niedogodności. Wkrótce dochodzimy do dziwnego
obejścia. Okazuje się, iż postawiony tu wysoki płot wykonany
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z drewnianych bali, na którym zawieszono wielkie koryta to tzw.
Obora. Czesi wymyślili taki sprytny zabieg by zimą zwierzęta leśne
nie schodziły do miasta w poszukiwaniu jedzenia. Gdy sypnie
śniegiem po prostu zamyka się bramy a leśnicy dostarczają do tego
miejsca jedzenie. Oczywiście robią to systematycznie. Nie ma zatem
sytuacji, że zwierzęta przyzwyczajone do takiej formy dokarmiania,
nie znajdą tam odpowiedniej dla siebie karmy. Proste a jak
skuteczne.

Schronisko Odrodzenie i Špindlerova bouda. Foto: Krzysztof Tęcza

Po długim marszu docieramy wreszcie do miejscowości
Špindlerův Mlỳn. Niestety nie mamy czasu na zwiedzanie, jedynie
rozglądamy się wokoło. Mijamy kościół św. Piotra. Przy jednym
z domostw wystawiono ciekawą starą barć. Ale oto jest przystanek.
Jesteśmy jednak zbyt późno. Autobus odjechał już dawno temu.
Będzie jednak jeszcze jeden. Musimy tylko zaczekać. Obok widzimy
taksówkę, pytamy zatem czy zawiezie nas na górę w cenie biletów
autobusowych. Kierowca odnawia, jednak po chwili sam podchodzi
i proponuje kurs. Wsiadamy i jedziemy. Po kilkunastu minutach
jesteśmy na Przełęczy Karkonoskiej. Jest już jednak tak późno, że
wyraźnie czuć jak idzie ochłodzenie. Nie ma co tracić czasu, żegnam
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się z wszystkimi i ruszam w stronę Hutniczego Grzbietu. Reszta
udaje się do Odrodzenia, gdzie pozostawili swój ekwipunek. Później
zejdą oni na dół. Ja szybciutko docieram do Zawracalni i skręcam
w nikłą ścieżkę, którą dochodzę do chatki AKT. Gdy ją ujrzałem
wydało mi się tu jakoś dziwnie. Niesamowity spokój i cisza. Przecież
mamy niedzielę, a więc powinno tu być sporo ludzi. Zdejmuję buty
i zostawiam je na półce. Wchodzę do środka i od razu czuję
specyficzny zapach. Jest cieplutko. Wita mnie chatar i proponuje
kubek gorącej herbaty. Są jeszcze dwie osoby i kot. Okazuje się, że
wczoraj było tu spotkanie Towarzystwa Bażynowego. Teraz wiem
dlaczego rano stało w Jagniątkowie tyle samochodów z obcą
rejestracją. Chatka jest już posprzątana. Nie od dzisiaj wiadomo, że
obecny opiekun chatki to maniak porządków. U niego musi wszystko
błyszczeć i pachnieć. Widać nawet jakieś kwiatki. Znaczy to, że
traktuje on to miejsce jak swój dom. I słusznie, bo obecnie jest to
przecież jego dom. Ale dzięki takiemu podejściu wszyscy
przychodzący tu turyści także czują wyjątkowość tego miejsca.
Patrząc w okno widzę jak zaczyna się zmierzchać. Nie ma co
przedłużać mojego tu pobytu. Żegnam się i idę na dół. Udaje mi się
dojść do leśnego duktu i wtedy nastają całkowite ciemności. Szukam
latarki. Jestem już tak zmęczony, że muszę patrzeć pod nogi, by nie
zdarzył się jakiś wypadek. Po chwili słyszę narastający szum.
Dochodzę do mostku na Sopocie i już jestem na czarnym szlaku.
Teraz pozostało mi już tylko spokojnie zejść na dół. Gdy tak sobie idę
nagle dobiega do mnie z ciemnego lasu jakieś straszne ni to
mruczenie ni to ryk. Po chwili sytuacja powtarza się. Aż mi włosy się
zjeżyły. Nie wiem co to może być. Na wszelki wypadek przyśpieszam
kroku by choć trochę oddalić się od tego miejsca.
Uf! Jestem już przy granicy Parku. Widzę światełka w
leśniczówce. Są już pierwsze zabudowania Jagniątkowa. Udało się,
wróciłem cały i zdrowy. Tylko niesamowicie zmęczony. Ważne
jednak, że zaraz będę w domu. Jest godzina dziewiąta wieczór. Czyli
moja dzisiejsza wycieczka trwała piętnaście godzin.
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Krzysztof Tęcza

XIII Zlot Oddziałów i Kół Środowiskowych
PTTK w Karpaczu
Gdy pewien czas temu w rozmowie z prezesem naszego
Towarzystwa, Lechem Drożdżyńskim, usłyszałem od niego, że
dobrze by było aby kolejny Zlot Oddziałów i Kół Środowiskowych
PTTK został zorganizowany przez działaczy z Oddziału "Sudety
Zachodnie" w Jeleniej Górze, nie bardzo wiedziałem co powiedzieć
na taką ofertę. Przecież nie mamy u nas ani jednego koła
środowiskowego. Ponieważ jednak prezes nie należy do ludzi, którzy
robili by sobie żarty przekazałem sprawę Andrzejowi Mateusiakowi,
naszemu prezesowi urzędującemu. Na początku on również myślał,
że to tylko żart. Jednak niebawem nadeszła oficjalna prośba
o zorganizowanie Zlotu. Ponieważ, zupełnie przypadkowo, będąc
w zeszłym roku w Kołobrzegu, wziąłem udział w XII Zlocie, wiedząc
jak powinna wyglądać taka impreza przekazałem swoje sugestie
Andrzejowi. Oczywiście zaoferowałem Andrzejowi swoją pomoc
przy organizacji tak nietypowej dla nas imprezy. Podzieliłem się
z nim swoimi uwagami i spostrzeżeniami z mojego udziału w Zlocie
w Kołobrzegu. Wspomniałem także o potrzebie zaprezentowania
zespołu muzycznego. Było to tak niezwykłe, że nie do końca wzięto
to na poważnie. Jednak gdy któregoś dnia zadzwoniono do Oddziału
z pytaniem czy będzie muzyka wiadomo już było, że trzeba się
postarać. Całe szczęście, że mamy zaprzyjaźnionych muzyków
z zespołu "Szyszak". Ci, jak zwykle nie odmówili uczestnictwa
w naszym spotkaniu. Okazuje się, że gdy wzajemnie się wspieramy
zawsze możemy liczyć na pomoc.
Zatem gdy już wszystko było jasne przystąpiliśmy do pracy.
Oczywiście najwięcej obowiązków przypadło w udziale Andrzejowi
Mateusiakowi i Marii Marcinkowskiej, pracownikom naszego
Oddziału. Mnie od początku nie obarczano zbytnio załatwianiem
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spraw przyziemnych typu noclegi, wyżywienie itp. Dopiero pod
koniec powierzono mi przygotowanie specjalnej trasy spacerowej
po Karpaczu oraz prezentacji podczas jednego z wieczornych
spotkań.

Komandor Andrzej Mateusiak dzwoni na otwarcie Zlotu. Foto: Krzysztof Tęcza

Pewnie wielu z was zapyta a cóż takiego wyjątkowego jest
w tym Zlocie. Czym on różni się od innych tego typu imprez. Prawda
bowiem jest taka, że spotkanie to przebiega tak samo jak inne.
Różnica jednak polega na tym, iż spotykają się tutaj osoby ze
środowisk miejsca zamieszkania i zakładów pracy. Są to wojskowi,
straż graniczna, młodzież wiejska, spółdzielczość mieszkaniowa itp.
W każdym z przedstawionych środowisk działacze tworzą mniejsze
czy większe grupy o wspólnych zainteresowaniach. W tym wypadku
są to ludzie propagujący aktywny wypoczynek połączony ze
zwiedzaniem naszego kraju. Ponieważ nie da się żyć w zamkniętym
kręgu, ludzie ci, ciekawi innych działań, chcą spotykać się
z podobnymi sobie, by wymienić swoje poglądy czy pokazać to co im
udaje się najlepiej, i zaczerpnąć nowe od realizujących inne wzorce.
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Ważnym jest też spotkanie z członkami Komisji
Środowiskowej działającej przy ZG PTTK. Jest to okazja do
przeprowadzenia dyskusji, wyciągnięcia z niej stosownych wniosków
oraz wysunięcia nowych propozycji.
A że uczestniczący w Zlocie chcą rozmawiać świadczy fakt
przyjazdu do Karpacza zorganizowanych grup z Kołobrzegu, Łęczycy,
Poznania, Gdyni, Łodzi, Brzegu, Dolnej Odry, Gorzowa
Wielkopolskiego,
Konina,
Ozimka,
Pszczyny,
Ostrowa
Wielkopolskiego czy wreszcie młodzieży z Zespołu Szkół w Bielicach.
W sumie było nas 90. osób. Dlatego koniecznym było wydzielenie
trzech samodzielnych grup, na przemian uczestniczących
w wycieczkach autokarowych, pieszych oraz spacerze
krajoznawczym po Karpaczu.

Uczestnicy Zlotu przed ośrodkiem "Leśny zamek" w Karpaczu. Foto: Krzysztof
Tęcza

128
XIII Zlot odbył się w dniach 19–21 października 2012 roku
w Karpaczu z bazą w ośrodku Leśny Zamek. Jak już wspomniałem
jednym z głównych celów Zlotu była wymiana doświadczeń
przedstawicieli Oddziałów i Kół Środowiskowych PTTK. Jednak nie
mniej ważnym było propagowanie zdobywania odznak
turystycznych i krajoznawczych czy propagowanie turystyki
kwalifikowanej i krajoznawstwa. Oczywiście my, organizatorzy
tegorocznego Zlotu, największy nacisk położyliśmy na prezentacje
i promocje walorów turystyczno-krajoznawczych Karkonoszy i
Kotliny Jeleniogórskiej oraz Karkonoskiego Parku Narodowego. Nie
ma się tu jednak czemu dziwić. Po pierwsze propagowanie piękna
swojej ziemi leży zawsze w obowiązkach gospodarzy. Po drugie to
właśnie na nas spoczywa obowiązek zaprezentowania ciekawych
walorów krajoznawczych uczestnikom przybyłym z całej Polski,
a zatem niekoniecznie znającym naszą ziemię. Po trzecie wreszcie
myślę, że dzięki naszym działaniom po powrocie do domów, chyba
nikt z uczestników nie będzie mógł powiedzieć, iż nie zobaczył u nas
nic ciekawego. Jestem wręcz przekonany, że na długo zapamiętają
oni piękno jakie im pokazaliśmy. Zwłaszcza, że pogoda nam dopisała
i Karkonosze były widoczne w całej swojej krasie.
W pierwszym dniu Zlotu uczestnicy poznali historię Oddziału
PTTK "Sudety Zachodnie", który niedawno obchodził swoje 65
urodziny. Kol. Andrzej Mateusiak pokazał wiele zdjęć
dokumentujących dzieje naszego oddziału. Opowiedział o jego
historii, o znanych działaczach wywodzących się stąd lub mających
wpływ na turystykę w tym rejonie, a także przedstawił troski
i zabiegi związane z utrzymaniem zamku Chojnik, który jest
własnością Oddziału w Jeleniej Górze. Opowiedział w jaki sposób
można pozyskiwać fundusze zewnętrzne, dzięki którym realizowane
są prace remontowe na zamku. Widać było, że ukazana kwota jaką
udało się do tej pory pozyskać i przeznaczyć na ratowanie tego
niezwykłego obiektu wywołała u niektórych zaskoczenie. Nie
przypuszczali oni, że pozyskanie tak dużych pieniędzy jest możliwe.
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A jednak. Oczywiście aby pozyskać takie pieniądze trzeba mieć tzw.
wkład własny. Jeżeli jednak gospodaruje się w sposób mądry można
pogodzić zarówno działalność statutową, potrzeby biura i etatowych
pracowników jak i inwestycje. Zwłaszcza, że podejmowane prace nie
tylko ratują Chojnik przed dewastacją ale także pozwalają podnosić
komfort przybywających do zamkowego schroniska turystów oraz
dbać o ekologię (np. poprzez budowę wodociągu).
Ponieważ oprócz posiadanego majątku najważniejszym dla
każdej organizacji jest posiadanie dobrze wyszkolonej i oddanej
pracy (przede wszystkim społecznej) kadry, Andrzej Mateusiak
przedstawił zarówno komisje jakie działają przy oddziale jak i ich
przewodniczących. Zaprezentował cykliczne imprezy i ich
bezpośrednich organizatorów. Warto tu wspomnieć, że oddział
pochwalić się może imprezami organizowanymi od pół wieku. Są to
Rajd na Raty (42. edycja) czy Narciarski Rajd Karkonosze (56.
edycja). Na pewno są to niezwykłe osiągnięcia. Oddział w Jeleniej
Górze miał zawsze wielkie szczęście do działaczy nieprzeciętnych. To
właśnie dzięki nim jest postrzegany na mapie Polski jako jeden
z lepszych. Dlatego warto przypomnieć wybitnych, a nieżyjących już
naszych działaczy. Byli nimi: Tadeusz Steć, Teofil Ligenza vel Ozimek,
Mieczysław Holz, Andrzej Strycharczyk. Z żyjących słowa uznania
należą się kol. Zdzichowi Gaszowi, Członkowi Honorowemu naszego
Towarzystwa. To właśnie u nas, tuż po wojnie, bywał Mieczysław
Orłowicz, który zaproponował utworzenie Głównego Szlaku
Sudeckiego, obecnie noszącego jego imię. To u nas, już w 1953 roku
powstało pierwsze Koło Przewodnickie. To także u nas podjęto
pierwsze próby tworzenia ratownictwa górskiego. Oddział oprócz
zawodowych przewodników skupia kadrę społeczną posiadającą
uprawnienia w prawie wszystkich dziedzinach życia turystycznego
i krajoznawczego. Wielu z naszych koleżanek i kolegów znanych jest
ze swojej działalności daleko poza Sudetami czy Dolnym Śląskiem.
Wielu z nich, zarówno w przeszłości, jak i obecnie realizuje się
w komisjach ZG PTTK. Jednym słowem Oddział "Sudety Zachodnie"
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w Jeleniej Górze można, bez zbędnego zażenowania, postrzegać
jako jeden z wiodących na tle całego Towarzystwa.
Na dobry początek Komandor zeszłorocznego Zlotu
w Kołobrzegu, Robert Śmigielski, przekazał przyznane przez gminę
Kołobrzeg medale pamiątkowe dla Lecha Drożdżyńskiego i Ryszarda
Kunce. Przy tej okazji wręczono legitymację najmłodszej stażem
w PTTK uczestniczce Zlotu - Kasi Dąbkowskiej.
Przewodniczący Komisji Środowiskowej Ryszard Kunce
poprosił Komandora Andrzeja Mateusiaka, o otwarcie Zlotu. Ten
z radością spełnił jego prośbę. Rozdzwonił się dzwonek zlotowy
i wszyscy już wiedzieli, że oto zaczyna się nasze spotkanie.
Ryszard Kunce przypomniał, że sztandarowe imprezy
organizowane przez Komisję kierowane są do różnych środowisk.
Jednak ta największa wychodzi na przeciwko młodzieży wiejskiej.
Niektóre z imprez są niewielkie ale niektóre bardzo duże. Np. teraz
realizowana jest impreza pod nazwą "Moja rodzina na rowerowej
trasie", której zakończenie planowane jest na Stadionie
Narodowym. Bardzo ważnym jest prowadzenie działalności
turystycznej na rzecz rodzin. Często skutkuje to włączaniem się
młodych ludzi do wspólnego działania.
Na dzień dzisiejszy najważniejszą sprawą jest znalezienie
chętnego do organizacji Zlotu w roku przyszłym. O dziwo chętny
znalazł się sam. Jest nim Jacek Ziółkowski z Łęczyc. Przeprowadził on
już stosowne rozmowy z burmistrzem Uniejowa i ma jego
zapewnienie o przychylnym nastawieniu władz do tego pomysłu.
W dyskusji jaką rozpoczęto podniesiono glosy o organizacji
imprez skierowanych do młodzieży. Z wypowiedzi wynika, że
większość obecnych uważa to za najważniejsze. Jednak nie można
przy tym zapominać o imprezach dla dorosłych. Nie można
traktować ich tak jakby oni już się nie liczyli. Bo przecież młodzi
ludzie o których teraz zabiegamy, kiedyś także staną się dorośli
i muszą oni widzieć, że nie zostaną wtedy odstawieni na boczne
tory. We wszystkich naszych działaniach należy zachować umiar.
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Komandor
namawiał
wszystkich
by
nawiązywali
bezpośrednie kontakty z władzami, gdyż te inaczej patrzą na
imprezy organizowane przez konkretnych ludzi, a inaczej przez
osoby dla nich zupełnie anonimowe. Ten kto wspiera organizacje
imprez finansowo lubi wiedzieć w jakie ręce trafiają pieniądze, bądź
co bądź publiczne. Są oni wtedy pewni, że pieniądze te zostaną
dobrze zadysponowane i że nikt nie będzie im wytykać frasobliwości
w ich przekazywaniu takim organizacjom jak PTTK. W Jeleniej Górze,
ze względu na działające dwie prężne organizacje dokonał się
samoistny podział. PTSM zajął się organizacją imprez przede
wszystkim skierowanych do młodzieży a PTTK do dorosłych.
Oczywiście nie jest to do końca takie proste, bo nasz oddział jest co
roku organizatorem wielu rajdów, zlotów czy złazów
organizowanych właśnie dla młodzieży szkolnej ale także dla całych
rodzin. Nigdy w naszej działalności nie wytyczaliśmy żadnej granicy
jeśli chodzi o uczestników i zawsze jesteśmy otwarci na wszystkie
grupy wiekowe.
Właśnie takie stanowisko wyłania się z wypowiedzi Włodka
Sawickiego z Żarnowca gdzie od szeregu lat organizowane są Zloty
Młodzieży Wiejskiej. Chociaż niektóre glosy z sali nawoływały do
organizowania jak największej ilości imprez tylko dla dzieci.
Ponieważ sprawy dyskutowane nie są sprawami prostymi
postanowiono odłożyć je do jutra, dając wszystkim czas na
stosowne przemyślenia. Teraz wystąpił Roman Rąpała, pracownik
KPN, który wiele lat poświęcił na zebranie zdjęć pokazujących
piękno Karkonoszy. Swoje zdjęcia wykonywał we wszystkich porach
roku. Dlatego jesteśmy pewni, że nikt z obecnych nie mógł widzieć
naszych gór w tak różnych warunkach.
Sobotni ranek przywitał nas wspaniale świecącym
słoneczkiem. Zrobiło się bardzo ciepło i przyjemnie. Przejrzystość
powietrza była tak wielka, że praktycznie można było rozpoznać
idących po grzbiecie ludzi. Nie było zatem co zwlekać. Szybko
zjedliśmy śniadanie i wyruszyliśmy w teren.
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Pierwsza grupa wsiadła do podstawionego autokaru i
prowadzona przez Wiktora Gumprechta ruszyła zwiedzać Dolinę
Pałaców i Ogrodów. Na pewno będą oni zachwyceni tym co zobaczą.
Na stosunkowo niedużym terenie mamy tutaj olbrzymie
nagromadzenie pałaców, zamków i rezydencji, wznoszonych dla
ludzi stanowiących w tamtych czasach nie tylko elitę kraju ale także
ludzi piastujących najwyższe stanowiska w państwie. Zwyczajem
a właściwie koniecznością było, gdy cesarz wybudował tutaj swoją
rezydencję, zamieszkanie w pobliżu. Przecież ludzie ci służąc władcy
musieli być stale w kontakcie, a ze względu na zajmowane
stanowiska musieli mieszkać godnie. Dlatego pobudowane przez
nich obiekty są dzisiaj, po odbudowie, prawdziwymi perełkami.
Zwłaszcza, że wokół tych budowli zakładano romantyczne założenia
parkowe obejmujące nieraz teren kilku tysięcy hektarów.
Druga grupa prowadzona przez Włodka Bayera udała się na
pieszą wycieczkę w Karkonosze. W planie mieli oni dotarcie przez
Polanę do Samotni. W rzeczywistości jednak podeszli także pod
Słonecznik, a niektórzy nawet do Domu Śląskiego. Pogoda, jak już
wspomniałem była wyśmienita, więc gdy nadeszła pora powrotu
trudno było im się na to zdecydować.
Trzecia grupa poprowadzona przez piszącego te słowa udała
się na spacer krajoznawczy po Karpaczu. Założeniem tej wycieczki
było pokazanie mniej znanych walorów krajoznawczych. Jak się
okazało był to dobry pomysł bowiem ci, którzy wybrali tą trasę
zobaczyli wiele ciekawostek po raz pierwszy.
Wieczorem spotkaliśmy się ponownie, by tym razem
dowiedzieć się czegoś więcej o otaczających nas górach. Piszący te
słowa przygotował prelekcję ukazującą czeską stronę Karkonoszy,
dawniej prawie nie odwiedzaną. Obecnie, po zniesieniu granic,
będące na wyciągnięcie ręki, tereny te coraz częściej są brane pod
rozwagę podczas planowania wycieczek. Aby pokazać ciekawostki ze
szlaku wybrałem się dwukrotnie w góry. Niestety oba moje wyjścia
okazały się nieudanymi gdyż za każdym razem zaskoczyła mnie
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zamieć śnieżna i gęsta mgła. Jednak przedstawione przeze mnie
zdjęcia ukazujące Karkonosze w takich warunkach pozwoliły na
pokazanie jak szybko zmienia się tutaj pogoda. Wywarły one duże
wrażenie na naszych gościach. Niektórzy nawet podchodzili po
prelekcji by wyrazić swoje zaskoczenie faktem, że w ciągu zaledwie
kilku minut śnieżyca może ustąpić miejsca pięknej słonecznej
pogodzie.
Ponieważ tak się złożyło, że byłem na Zlocie w Kołobrzegu,
pomyślałem sobie, że będzie miło gdy pokażę zdjęcia tam zrobione.
Zaprezentowałem przygotowaną prelekcję i okazało się, iż wiele
z obecnych tu osób rozpoznało siebie na zdjęciach. Wygląda na to,
że sprawiłem im swoim wystąpieniem przyjemność.

Zespół "Szyszak". Foto: Krzysztof Tęcza

Teraz poproszono zespół folkowy "Szyszak", którego
członkowie sami komponują oraz piszą teksty ale także sięgają do
znanych starych utworów. Niektóre z nich znaleźli w szafach, czy na
strychach starych chałup. Większość członków zespołu pochodzi
z okolic Zachełmia a więc wiedzą oni doskonale o czym śpiewają.
Teksty ich piosenek opiewają piękno Karkonoszy, gór w których
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żyjemy. Ci którzy byli już na ich występie będą wiedzieć o czym
mówię. Ci którzy usłyszą ich po raz pierwszy na pewno nie zawiodą
się i także wpadną w zachwyt nad tym co można przeżyć w górach.
Zresztą jutro ponownie zobaczą na własne oczy to o czym dzisiaj
będą słuchać. Członkowie zespołu noszą białe koszule
zachełmiańskie bogato zdobione haftem o motywie roślinnym.
Ponieważ jedyna pani w zespole jest przy nadziei wygląda na to, że
gdy urodzi się córeczka (wiadomość sprawdzona) to będzie ona
bardzo muzykalna.
Na dobry początek usłyszeliśmy pieśń o Szyszaku, później
o Karkonoszach, o dziwnym tytule "Na rozstaju" czy "Dolny Śląsk".
I wreszcie o Kunegundzie z zamku Chojnik. Zaśpiewali oni także
pieśń o wietrze napisaną jako wspomnienie dla kolegów, którzy
zapoczątkowali ich wspólne wejścia w sylwestrowy wieczór, właśnie
na Szyszak, a którzy nie wrócili z wyprawy górskiej.
Patrząc na twarze słuchających widać było wielkie
zainteresowanie występem. Ale wydawało mi się, iż publiczność
była nieco zaskoczona tematyką piosenek. Nie spodziewali się oni
bowiem, że teksty będą traktowały o pięknie Karkonoszy. Nawet
diabeł z Łęczycy (Kol. Jacek w stroju służbowym) oparł się o filar
i wsłuchiwał z rozmarzonym licem. Wyglądał on w tym momencie
jak uosobienie dobra a nie zły czart. Kto wie, jak wróci do domu
z takim nastawieniem, czy mieszkańcy Łęczycy będą go jeszcze
chcieli przyjąć z powrotem.
Dziękując muzykom z zespołu "Szyszak" za ich występ
podkreślamy, że w tekstach ich piosenek chwalone jest piękno
naszych Karkonoszy, że są to piosenki, w których czujemy miłość do
Karkonoszy. Bo o Karkonoszach nie da się mówić inaczej jak
z podziwem. Ogłaszamy, że zespół posiada płytę ze słyszanymi przed
chwilą piosenkami i wkrótce ustawia się kolejka chętnych do jej
zakupu. Mało tego wszyscy , którzy nabyli płytę wyrazili swoją chęć
posiadania autografów muzyków. Ci byli mile zaskoczeni, nie
przewidzieli bowiem takiego zainteresowania swoją twórczością.
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Aby schłodzić atmosferę i wprowadzić poważny nastrój nasz
kolega, Tomek Łuszpiński, rozpoczął wykład z historii zielarstwa
w Karkonoszach. Opowiedział on o działalności laborantów
i przedstawił całą gamę likierów produkowanych na bazie ziół
zbieranych w górach. Mogliśmy skosztować najnowszego wyrobu
czyli Likieru Karkonoskiego, którego recepturę opracował właśnie
Tomek. Jest on także producentem tego trunku. Aby sprawdzić jak
różnią się poszczególne likiery skosztowaliśmy także bardziej znany
Likier Staniszowski. Jest on znany od 200. lat, jednak nie wiem czy
aby na pewno można tu mówić w dalszym ciągu o oryginalności
tego produktu gdyż produkowany jest on obecnie z dala od
Karkonoszy. Myślę jednak, że nasze rozważania są tu najmniej
istotne. Najważniejsze jest iż oba likiery są marką rozpoznawalną
i kojarzoną z Karkonoszami.
Degustacja likierów wpłynęła na poprawę nastrojów i nic nie
mogło już powstrzymać uczestników Zlotu, którzy po wysłuchaniu
drugiej części występu zespołu Szyszak ruszyli w tany. Na parkiecie
pojawiło się nawet ścisłe szefostwo. My organizatorzy uznaliśmy to
za dobry znak i nie przeszkadzaliśmy diabłu z Łęczycy bawić się
w wolontariat. Dopadł on wolną tacę i zaczął znosić razem z paniami
z obsługi brudne naczynia do kuchni. Mało brakowało a wziąłby się
za ich zmywanie. Później okazało się, że w ten sposób wkradł się on
w łaski pań, które pozwoliły mu wejść do pomieszczenia
technicznego. Gdy w jego rękach znalazło się centrum nagłośnienia
przemienił się w rasowego didżeja i od tej pory puszczał nam same
ładne przeboje. Niektóre nawet z dedykacjami.
Rano, mimo zabawy do białego rana, wszyscy byli na
nogach. Raźni i wypoczęci. Ba nawet gotowi do wyruszenia na
wycieczkę. Część grupy pojechała z Wiktorem Gumprechtem na mini
objazd Kotliny Jeleniogórskiej, a część wyruszyła na spacer
krajoznawczy po Karpaczu poprowadzony przez autora tych słów.
Muszę tutaj powiedzieć, bo pewnie nie wszyscy to wiedzą,
"Leśny zamek" w którym nocowaliśmy ma swoją oryginalną historię.
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Otóż w czasach, gdy obiekt ten upodobali sobie wojskowi,
przebywał tu oficer pruski o imieniu Helmut i jego żona Luiza.
Helmut bardziej przedkładał zakrapiane imprezy niż wspólne
przebywanie z żoną. Gdy ta zeszła kiedyś do restauracji i zobaczyła
jak zabawia się jej małżonek nie wytrzymała tego. Zamiast po prostu
zastrzelić męża pobiegła do swojego pokoju na szczycie wieży
i rzuciła się z okna ponosząc śmierć na miejscu. Po jakimś czasie inne
małżeństwo podejmując ostatnią próbę ratowania swojego związku
wynajmuje ów pokój i okazuje się wówczas, że pobyt w nim
poprawia ich wzajemne relacje na tyle, że nie myślą już o rozstaniu.
Od tej pory wszystkie pary, w których wypaliła się miłość
przyjeżdżały tutaj szukać ostatniego ratunku. Niestety dzisiaj pokój
ten zabity jest deskami i nie można skorzystać z daru jaki daje
przebywanie w nim. Faktem jest jednak, że można spotkać tu ducha
kobiety wzywającej Helmuta. To rozżalona Luiza szuka swojego
męża. Ale jej ducha może zobaczyć tylko "chwiejny" żonaty
mężczyzna. Więc jeśli masz żonę i nie spotkałeś ducha Luizy możesz
się tylko cieszyć. Oznacza to, że twoje małżeństwo jest
niezagrożone.
Podczas spaceru po Karpaczu dotarliśmy do miejsca
zaburzenia grawitacji. Czasami wydaje się, iż samochody
z wyłączonym silnikiem toczą się tu pod górę. W korycie płynącej
tędy rzeki Łomnica podziwialiśmy marmit, czyli kocioł eworsyjny –
koliste zagłębienie wyżłobione w skale przez wirujące kamienie. Ten
tutaj jest największym w całych Sudetach. Zobaczyliśmy Dziki
Wodospad, starą kolej krzesełkową (MKL) na Kopę o przepustowości
600 osób na godzinę i nową kanapę o przepustowości 1800 osób.
Przeszliśmy Ścianą Płaczu. Nazwę tą wymyślili kolarze biorący udział
w wyścigu Tour de Pologne, którego metę umieszczono na końcu
tego stromego podjazdu. Zobaczyliśmy Orlinek wykorzystywany po
wojnie jako miejsce opieki dla sierot wojennych, powstańców
warszawskich i partyzantów. Organizatorem tego obiektu był
Wojciech Tabaka, pierwszy starosta jeleniogórski, a także prezes
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"jedynie słuszny" Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego. Zaraz obok znajduje się skocznia narciarska Orlinek
im. Stanisława Marusarza, który oddał na niej pierwszy skok
1 stycznia 1947 roku. Nowa skocznia ma punkt krytyczny K-85
i posiada homologacje FIS. Rekord skoczni wynoszący 94,5 m należy
do Adama Małysza. Obecnie skocznią opiekuje się firma Quasar
prowadząca Ośrodek Sportów Ekstremalnych. Jest tutaj ścianka
wspinaczkowa, tyrolka, zjazdy na linach, wiszące mosty, wahadło
i skoki na bungie.
Mijając restaurację "U Ducha Gór", którego załoga bierze udział w
jeleniogórskiej Lidze Futsalu, docieramy do całorocznego Lodowiska
Syntetycznego. Opiekujący się nim pan pomaga uzyskać chętnym
rozwód. Wystarczy przyjść tu z żoną i poprosić ją o wejście na
lodowisko. Ta zapewne odmówi. Wtedy możemy powiedzieć, że
zostawiła nas na lodzie. A wspomniany pan będzie świadkiem
w sądzie.
Najpiękniejszym zwiedzanym obiektem była Apteka pod
Złotą Wagą, dawniej Prinzess Charlotte Apotheka. Zachowało się w
niej oryginalne wyposażenie, narzędzia, witraże i gazowa instalacja
świetlna. Na budynku zamontowano tablicę upamiętniającą Augusta
Zoelfela, ostatniego karkonoskiego laboranta. Willa obok należała
do Elsy Ury, autorki 39. powieści dla dzieci. Ze względu na jej
żydowskie pochodzenie oraz nieodpowiednie stanowisko do
ówczesnej sytuacji wykluczono ją z Izby Pisarzy Rzeszy i wysłano do
obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu gdzie została zgładzona
zaraz po przybyciu 13 stycznia 1943 roku.
Ostatnimi ciekawostkami jakie zobaczyliśmy był nowo
otwarty park współfinansowany ze środków unijnych. Można tam
zrobić sobie ładne zdjęcie z wielkim, wykonanym z granitu,
Karkonoszem. Dla niekumatych zaznaczono jak należy stawiać nogi
aby przyjąć odpowiednią pozę. Po przejściu przez zaporę na Łomnicy
mogliśmy odpocząć w restauracji. Musieliśmy jednak długo szukać
wolnego miejsca. Warto jednak było usiąść gdyż niebawem
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zobaczyliśmy na niebie trzech lotniarzy, którzy wykonywali ciekawe,
choć nieraz bardzo niebezpieczne, akrobacje.
Podczas spotkania kończącego Zlot Ryszard Kunce
poinformował wszystkich, że na piątkowym zebraniu Komisji
Środowiskowej podjęto decyzję o terminie przyszłorocznego IX
Ogólnopolskiego Zlotu Młodzieży Wiejskiej PTTK. Odbędzie się on
17-19 maja 2013 roku w Wieruszowie. Podziękował także
organizatorom obecnej imprezy wręczając na ręce Komandora
Andrzeja Mateusiaka dyplomy: dla Oddziału "Sudety Zachodnie" w
Jeleniej Górze i imiennie dla niego. Poprosił także o nadsyłanie uwag
i wniosków z przeprowadzanych tutaj dyskusji i przyznał, że jest pod
wrażeniem tego co zobaczył tutaj w Karkonoszach.

Roman Żyła

Górnośląskie Sympozjum Krajoznawcze 2012
W dniach 21 i 22 kwietnia 2012 roku odbyło się kolejne
XXVII Górnośląskie Sympozjum Krajoznawcze tym razem pod
hasłem: „Pogranicze śląsko-świętokrzyskie”. Uczestniczyły w tej
imprezie 54 osoby z terenu całego województwa śląskiego. Program
krajoznawczy rozpoczęliśmy od Lelowa, gdzie zobaczyliśmy m.in.
zabytkowy układ urbanistyczny z centralnie położonym rynkiem. Tuż
opodal budynek dawnej synagogi wraz z miejscem dawnego
cmentarza żydowskiego gdzie pochowany został cadyk lelowski
Dawid ben Salomon Biderman zwany Lelowerem. Jego grób został
zniszczony przez Niemców w czasie II wojny światowej, a sam
cmentarz zlikwidowano już po wojnie. Obecnie na tym terenie
postawiona została nagrobna kapliczka (ohel), do której co roku na
przełomie stycznia i lutego (Żydzi mają ruchomy kalendarz)
pielgrzymują pobożni chasydzi z całego świata. Także nieopodal
lelowskiego rynku wznosi się kościół parafialny św. Marcina,
wzniesiony na przełomie XIV/XV w. w stylu gotyckim. To świątynia
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murowana,
orientowana,
jednonawowa,
wielokrotnie
przebudowywana po pożarach, m.in. w 1638 roku oraz po
zniszczeniach pierwszych dni wojny w latach 1940–1950. Mieści się
w niej sanktuarium MB Lelowskiej Pocieszenia, uwiecznionej na
obrazie Matki Bożej. Jej kult trwa tu od 1766 roku. Obecnie czczona
jest wierna kopia wizerunku, spalonego w 1939 roku, wykonana
w 1948 roku, a koronowana srebrnymi koronami w 1949 roku. Obok
kościoła znajduje się plebania z 1905 roku, wybudowana w miejscu
dawnego klasztoru franciszkanów skasowanego w 1819 roku.
W
niewielkim
oddaleniu od rynku, nad
Białką, stoi malowniczy
drewniany młyn wodny z lat
30. XX w., zbudowany przez
rodzinę Schutzów (Szyców).
Kolejnym punktem
programu była miejscowość
Podlesie, gdzie znajduje się
drewniany kościół parafialny św. Idziego – obiekt
znajdujący się na Szlaku
Architektury
Drewnianej
Województwa Śląskiego.
Wieś
rycerska
Podlesie istniała już w XIV w.
Spośród właścicieli znani są m.in. Jakub Koniecpolski, Klemens
Korzeński, Tęgoborscy. Kościół św. Idziego wymieniany w 1327 roku,
został spalony w 1657 roku przez Szwedów i odbudowany staraniem
Aleksandra Tęgoborskiego na pocz. XVIII w. Obecny drewniany kościół
konstrukcji zrębowej powstał w 1782 roku, staraniem proboszcza
Aniołkiewicza i hr. Aleksandra Potockiego (późniejszego ministra
policji Księstwa Warszawskiego). W jego wnętrzu zachowało się
wyposażenie barokowe i rokokowe (m.in. ołtarz główny z obrazem
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św. Idziego z XVIII w.). Ciekawe jest wejście na ambonę przez…
zamaskowane drzwiczki w ściance bocznego ołtarza. Obok kościoła
stoi dzwonnica drewniana konstrukcji słupowej z 1808 roku.
Kilkadziesiąt metrów na północ od kościoła zachował się
niszczejący dwór Tęgoborskich z końca XVIII w., kilkakrotnie
przebudowywany. Po II wojnie światowej był siedzibą szkoły
podstawowej, obecnie stoi opuszczony. Dwór otacza pozostałość
parku pow. 2,6 ha z okazałym wiązem pospolitym, 3 lipami
drobnolistnymi i jesionem wyniosłym.
Kolejnym punktem krajoznawczego objazdu był Koniecpol
z zabudową rynku oraz murowanym kościołem parafialnym Świętej
Trójcy, ufundowanym przez hetmana wielkiego koronnego
Stanisława Koniecpolskiego. Jest to budowla orientowana, w stylu
wczesnobarokowym, z lat 1632–1644, zbudowana na planie krzyża
łacińskiego wpisanego w prostokąt. Wśród bogatego barokowego
wyposażenia, zwraca uwagę marmurowe epitafium hetmana
wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego, zmarłego
w 1646 roku, przedstawiające postać leżącego rycerza. Także
w kościele znajduje się portret konny hetmana Koniecpolskiego
z 1841 roku.
W dzielnicy Koniecpola Chrząstowie obejrzeliśmy zespół
pałacowo-parkowy rodziny Koniecpolskich. Powstał on w miejscu
pierwotnej fortalicji w latach 1603–1618, następnie rozbudowany
w XVIII w. Spalony w 1945 roku, odbudowany w latach 1956–1965
i remontowany w latach 70. XX wieku. Murowany pałac na rzucie
litery T, reprezentuje styl klasycystyczny. Otoczony jest XVIIwiecznym parkiem przekomponowanym w XVIII i XIX wieku.
W pobliżu widoczne są klasycystyczne, murowane oficyny
z przełomu XVIII/XIX wieku.
Tuż obok na miejscu dawnej kaplicy pałacowej mieści się
kościół filialny św. Michała Archanioła fundacji rodziny Czapskich
z 1767 roku. Jest to skromna późnobarokowa murowana budowla,
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jednonawowa, orientowana. Kościół był odnawiany w latach 1956–
1961.
Dalej na naszej drodze znalazła się Czarnca z kościołem
parafialnym Wniebowzięcia NMP i św. Floriana z lat 1640–1659.
Fundatorem tej wczesnobarokowej, jednonawowej świątyni był
hetman Stefan Czarniecki.
Znajduje się w niej m.in.: sarkofag, epitafium oraz w bocznej
kaplicy pamiątki po hetmanie. W Czarncy znajduje się też kilka
innych upamiętnień hetmana, m.in. pomnik przed szkołą. Można by
rzec, że nasz objazd to wycieczka śladami hetmanów
Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
Przy kościele znajduje się arboretum, którego geneza sięga
lat 60. XX wieku, kiedy postanowiono wyeksponować miejsce,
w którym miał mieszkać słynny hetman. Urządzono go w starym
podworskim ogrodzie naprzeciwko kościoła, jako pewnego rodzaju
pomnik ku czci Stefana Czarnieckiego. W 1966 roku odbyły się tutaj
uroczystości ku czci Stefana Czarnieckiego, połączone
z odsłonięciem jego pomnika, a jesienią posadzono pierwsze drzewa
i krzewy. Wkrótce rosło tam ponad 300 gatunków i odmian drzew
oraz krzewów pochodzących z pięciu kontynentów: Europy, Azji,
Ameryki Północnej i Południowej. Po śmierci założyciela parku,
Mariana Chudzińskiego w 1980 roku, arboretum stopniowo
popadało w dewastację. Dopiero w połowie lat 90. XX w.
odnowiono alejki, posadzono nowe drzewa.
Wreszcie dotarliśmy do Włoszczowy z jej zabytkowym
układem rynku ukształtowanym w XVI wieku obecnie noszącym
miano pl. Wolności. Tu czekał na nas miejscowy przewodnik Michał
Piorun (autor m.in. przewodnika pt. „Powiat Włoszczowski”,
Włoszczowa 2007). Zwiedzanie zaczęliśmy od rynku, skąd – po
krótkiej przerwie na kawę – przeszliśmy do barokowego kościoła
parafialnego Wniebowzięcia NMP. Tę jednonawową świątynię
zbudowano w latach 1643–1647, a rozbudowano w 1675 roku i w
1795 roku. W 1881 roku dobudowano doń neobarokową wieżę.
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Znajduje się w nim sanktuarium Matki Boskiej Włoszczowskiej
Opiekunki Rodzin. Objawienia miały tu miejsce już od 1642 roku,
a kult obrazu zaczął się od 1647 roku. W 2007 roku ukoronowano go
papieskimi diademami.
Atrakcją wycieczki był słynny peron stacji kolejowej
Włoszczowa Północ na linii Centralnej Magistrali Kolejowej
Warszawa – Kraków oddany do użytku w 2006 roku.
Z Włoszczowy przejechaliśmy do Kurzelowa z kolegiatą
Wniebowzięcia NMP wzniesioną w latach 1342–1360 z fundacji
arcybiskupa gnieźnieńskiego Jarosława Bogorii Skotnickiego. Ta
jednonawowa, murowana gotycka budowla, rozbudowana została w
XVII w. i przebudowana w wieku XIX. To obecnie najstarsza
istniejąca świątynia murowana powiatu włoszczowskiego.
Przy kościele stoi drewniana dzwonnica konstrukcji
słupowo-ryglowej z nadwieszaną izbicą oszalowana deskami, typu
obronnego, będąca wierną rekonstrukcją poprzedniej XVII-wiecznej,
która zawaliła się w 1946 roku.
Ostatnią zwiedzaną miejscowością pierwszego dnia
sympozjum
było
Kluczewsko
z
pięknym
spichlerzem
przypominającym pałacyk z charakterystycznymi wieżami krytymi
gontem. Powstały w 1. poł. XIX w. obiekt, położony w dawnym
parku wśród sędziwych klonów i kasztanowców, reprezentuje
stylowo romantyczny neogotyk. Używany był jako spichlerz
i powozownia. Nieco dalej stoi neogotycka, murowana oficyna tzw.
„rządcówka” z początku XIX w.
Na koniec dotarliśmy do Chęcin, gdzie zostaliśmy
zakwaterowani na nocleg w schronisku PTSM. Wieczorem natomiast
odbyło się spotkanie organizacyjne uczestników przy kawie,
wspominkach i drobnych upominkach w postaci materiałów
krajoznawczych z terenu naszej eskapady.
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Chęciny - zamek. Foto: Roman Żyła

Drugi dzień rozpoczęliśmy od zwiedzania Chęcin. Na
początek górny rynek (pl. 2 Czerwca) z XIX-wieczną zabudową
i ratuszem z 1837 roku. Potem kamienica renesansowa
„Niemczówka” z 1570 roku, w której mieści się Centrum Informacji
Turystycznej. Kolejne obiekty to synagoga renesansowa z 1638 roku,
przebudowywana, zniszczona w czasie II wojny światowej
i odbudowana w 1958 roku z przeznaczeniem na siedzibę MiejskoGminnego Domu Kultury oraz kompleks klasztorny z 1643 roku ss.
Bernardynek (pierwotnie do 1902 roku ss. Klarysek)
z wczesnobarokowym kościołem św. Józefa z tegoż okresu,
przebudowanym w XIX wieku.
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Z kolei gotycki zespół klasztorny oo. Franciszkanów
ufundowany przez króla Kazimierza Wielkiego w 1368 roku
z jednonawowym kościołem Wniebowzięcia NMP. Na uwagę
zasługuje późnorenesansowa kaplica św. Leonarda na planie
kwadratu z 1640 roku fundacji Jana Branickiego.
Historia klasztoru i kościoła była burzliwa: w latach 1580–1603
zamieniony na zbór, potem w latach 1605–1628 z powrotem
franciszkanów (wówczas po restauracji uzyskały formę
późnorenesansową z zachowaniem elementów gotyckich); kolejne
zniszczenia w czasie najazdu księcia siedmiogrodzkiego Jerzego II
Rakoczego w 1657 roku, odbudowa w latach 1668–1685 i kasata
klasztoru w 1817 roku. Od tego czasu mieściło się tu ciężkie
więzienie, szkoła powszechna (1927–1939), koszary Luftwaffe
(1939–1944), szkoła kamieniarska, masarnia, a w latach 1961–1991
– hotel i restauracja. Od 1991 roku ponownie zwrócony oo.
Franciszkanom.
Idąc na wzgórze zamkowe przyjrzeliśmy się kościołowi
parafialnemu św. Bartłomieja z lat 1315–1350. Jest to budowla
gotycka, trójnawowa, halowa. W latach 1570–1597 był zborem
kalwiński. Kościół rozbudowano w XVII w. a w latach 1830–1840
dobudowano mu wieżę i kruchtę. Na szczególną uwagę zasługuje
kaplica Trzech Króli (Fodygów) z 1614 roku, jedyna w Polsce
manierystyczna kaplica grobowa, którą wzniósł własnoręcznie dla
siebie fundator Kacper Fodyga.
Stąd rozpoczęliśmy wspinaczkę „Ścieżką Błędnego Rycerza”
na skalny grzbiet Góry Zamkowej (365 m n.p.m.) by dotrzeć do ruin
zamku. Gotycki zamek biskupi, zbudowany w latach 1269–1306
przez Jana Muskatę, od pocz. XIV w. stał się zamkiem królewskim.
Obiekt ma trzy wieże o nieregularnym kształcie i składa się z dwóch
zasadniczych części.: zamku górnego z dwiema okrągłymi wieżami
z ceglanymi wykończeniami i dolnego, stanowiącego niegdyś
zaplecze gospodarcze. Zamek był kilkakrotnie niszczony
i odbudowywany m.in.: w 1610 i po 1658 roku. Zniszczony w 1707
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roku w czasie wojny północnej, pozostaje w ruinie, częściowo
rekonstruowanej
w XIX w. W swoim czasie był miejscem zjazdów możnowładców,
pełnił rolę rezydencji, skarbca i więzienia.
W drodze powrotnej w kierunku Katowic zatrzymaliśmy się
nad Wierną Rzeką, której nazwa związana jest z powieścią Stefana
Żeromskiego o powstaniu styczniowym. Właściwa jej nazwa to
Łososina lub Łośna (na mapach można spotkać je obie zamiennie)
od nazwy miejscowej wsi Łosień. W jej malowniczej scenerii została
wykonana wspólna fotografia wszystkich uczestników wycieczki.
Stąd udaliśmy się do Oksy, której nazwa pochodzi od herbu
rodowego Rejów Oksza. Tutejszy kościół św. Mikołaja
i Niepokalanego Poczęcia NMP był fundowany przez Andrzeja Reja
jako zbór kalwiński w 1570 roku i rolę zboru pełnił do 1678 roku.
Jest to renesansowa, jednonawowa budowla na planie krzyża
greckiego. Od 1678 roku w rękach katolików, przebudowana
w latach 1762–1763.
Po przerwie na posiłek w Jaronowicach podjechaliśmy do
Moskorzewa. Tu w strugach deszczu przyjrzeliśmy się dwom
obiektom. Kościół św. Małgorzaty powstał z fundacji Klemensa
z Moskorzewa herbu Pilawa w 1380 roku Gotycki, jednonawowy,
murowany z cegły zwykłej i tzw. zendrówki, był przebudowany w
latach 1892–1906. W okresie 1558–1594 pełnił rolę zboru
kalwińskiego, a od 1563 lub 1593 równocześnie zboru ariańskiego.
Dwór tzw. „Murowaniec” to dawna wieża mieszkalna typu
obronnego rodu Pilawitów Moskorzewskich z przełomu XIV i XV w.
lub XVI w. (do dziś trwają dyskusje na ten temat). To budynek
murowany z cegły zwykłej i tzw. zendrówki na planie prostokąta.
Obniżono go w XVIII w., a w XIX w. dobudowano trójarkadowy
podcień. W 1580 roku mieściła się w nim szkoła kalwińska,
następnie kolejno pełnił funkcje lamusa dworskiego, archiwum i od
wieku XIX – mieszkania.
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Ostatnim punktem programu były Szczekociny i założenie
pałacowo-parkowe wzniesione przez Dębińskich w 1709 roku
w stylu barokowym. Obecny pałac wybudowany w latach 1770-80
według projektu Franciszka Ferdynanda Naxa, murowany, piętrowy,
klasycystyczny z elementami baroku. Odnawiany w 1825 roku i w
remoncie od 1979 roku. Towarzyszą mu dwa klasycystyczne XIXwieczne piętrowe pawilony, na planie kwadratu z portykami
kolumnowymi. Całość założenia architektonicznego otacza park,
częściowo geometryczny z XVIII w., przekomponowany na przełomie
XIX/XX w. Ze Szczekocin już non stop, syci wrażeń wróciliśmy do
Katowic.

Krzysztof Tęcza

XII zebranie KK ZG PTTK XVII kadencji
W sobotę 8 grudnia 2012 roku odbyło się 12. zebranie Komisji
Krajoznawczej ZG PTTK XVII kadencji. Ze względu na panujące
warunki atmosferyczne początek spotkania zaplanowano na godz.
10,30. Tym sposobem dano szansę mieszkającym poza Warszawą
aby bezpiecznie dotarli do siedziby naszego Towarzystwa. Tym
razem członkowie Komisji stawili się prawie w komplecie. Poza nami
byli jeszcze Henryk Miłoszewski i Darek Kużelewski oraz Wojtek
Napiórkowski, Zbyszek Lewandowski, Krzysztof Czerepowicki.
Obecna była również Kol. Grażyna Orłowska, która zaopiekowała się
nami nie tylko z obowiązku, jako pracownik biura, ale także, jak
dobry gospodarz przygotowała dla nas ciepłą herbatkę i słodkie
bułeczki.
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Zebranie otwiera Przewodniczący KK ZG PTTK Józef Partyka. Foto: Krzysztof Tęcza

Po wyrażeniu przez wszystkich zgody na zaproponowany
przez Przewodniczącego KK Józefa Partyki porządku zebrania
przystąpiono do pracy. Przyjęto protokół zebrania z dnia 22 sierpnia
2012 roku w Sosnowcu. Po dokonaniu drobnej poprawki dotyczącej
podwójnego wpisu o finansowaniu druku Krajoznawcy przyjęto
jednogłośnie plan pracy oraz budżet Komisji Krajoznawczej na rok
2013.
Józef Partyka przypomniał jak przebiegał CZAK w Sosnowcu.
Miało tam miejsce kilka uchybień dotyczących pracy stołówki. Co do
samego przebiegu Zlotu jak i treści krajoznawczych, które były
realizowane podczas imprezy, nie można mieć zastrzeżeń. Wszyscy
podkreślają
wyjątkową
fachowość
przewodników
tras
przedzlotowych. Niestety na CZAK przybyło bardzo mało
uczestników (około 60 osób). W porównaniu z poprzednimi laty jest
to wręcz tragedia. Nie wiadomo co miało na to wpływ.
Prawdopodobnie organizatorzy (Oddział PTTK w Sosnowcu) zbyt
mało uwagi poświęcili na zaprezentowanie walorów krajoznawczych
jakie tu się znajdują. Potencjalni uczestnicy Zlotu mogli obawiać się,
iż niewiele tu zobaczą. Dla wielu bowiem teren ten nie jest zbyt
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atrakcyjny. Drugim z ważnych powodów niskiej frekwencji mogło
być brak pisemnych zaproszeń wysyłanych zwyczajowo do
Zasłużonych Instruktorów Krajoznawstwa i Instruktorów
Krajoznawstwa Polski. Tutaj tego nie było. Jeśli chodzi o działaczy
miejscowych to widzieliśmy podczas obrad, że pojawiali się czasami,
jednak w całej imprezie nie brali udziału. Tu akurat nie ma się czemu
dziwić. Nikt nie zapisuje się na imprezę mającą miejsce w jego
miejscu zamieszkania. Józef Partyka podkreślił z zadowoleniem
nieplanowaną wcześniej wizytę na grobie księdza Pawlika. Należą
się tu słowa podziękowania dla kol. Włodka Łęckiego, który wykazał
trzeźwość umysłu i podjął stosowne działania.
Kolejną omawianą sprawą była organizacja 43. CZAK-u
w Białymstoku. Ponieważ rok 2013 zbliża się szybciutko należy
podjąć stosowne działania. O tym co już zostało załatwione
opowiedział Darek Kużelewski, który będzie komandorem
przyszłorocznego CZAK-u. Najważniejszym, jak do tej pory, było
zabezpieczenie bazy. Ze względu na planowaną ilość uczestników na
około 200 osób podjęto decyzję o wybraniu Supraśla. A więc będzie
to CZAK Białystok - Supraśl. Dla uczestników zaplanowano trzy bloki
tematyczne:
1. przyroda
2. wielokulturowość
3. sprawy związane z krajoznawstwem (przewodnik a krajoznawstwo).
Jedynym problemem jaki spędza sen z oczu organizatorów
jest zdecydowanie czy organizować wspólne narady czy tematyczne.
Czy rozmawiać o wszystkim z wszystkimi, czy pozwolić na
dobrowolne uczestnictwo każdemu tak by wybrał sobie pasujący mu
temat.
Niby jest to sprawa prosta, jednak po głębszym
zastanowieniu, nie tak do końca. Bo przy pierwszym wariancie może
nie wszyscy wykażą zainteresowanie poruszanymi kwestiami.
Jednak przy drugim wariancie istnieje ryzyko, że część osób będzie
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zmieniała zdanie i krążąc po poszczególnych salach, będą oni
przeszkadzać tym którzy wejdą już w temat. Poza tym na pewno
znajdą się tacy, którzy będą chcieli wziąć udział we wszystkich
blokach tematycznych. Jak więc widać, podjęcie decyzji nie jest
takie proste. Jedno jest tu tylko pewne. Jaką by organizatorzy
podjęli decyzję, zawsze komuś nie będzie to pasowało. Sytuacja
zdaje się bez wyjścia. Na szczęście Darek jest rozsądnym i zdrowo
myślącym człowiekiem i na pewno znajdzie rozwiązanie najbardziej
pasujące.

Obrady KK ZG PTTK. Foto: Krzysztof Tęcza

Problemem, może nieistotnym dla uczestników, ale bardzo
ważnym dla członków Komisji Krajoznawczej, jest ustalenie kiedy
odbędzie się zebranie Komisji. Wiadomo, że zwyczajowo takie
zebranie odbywa się podczas Zlotu, jednak najczęściej jest ono
organizowane tak, że członowe Komisji pracują a reszta uczestników
Zlotu w tym czasie coś zwiedza. Ponieważ członkowie Komisji nie
przyjeżdżają na Zlot za darmo (płacą za swój udział tak jak wszyscy)
nie można pozbawiać ich należnych im punktów programu. Tutaj
obrady Komisji troszeczkę kolidują z czasem powrotu autobusu
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z wycieczki przedzlotowej do Grodna. Oczywiście nie będzie
problemu gdy żaden z członków Komisji nie weźmie udziału w tej
wycieczce, jednak organizatorzy nie mogą na razie wykluczyć takiej
ewentualności.
Ponieważ CZAK będzie niewątpliwie imprezą promującą
Suwalszczyznę
trwa
poszukiwanie
kolejnych
sponsorów
zainteresowanych tą promocją. Od tego przecież będzie zależała
ostateczna cena dla poszczególnych uczestników. Na razie podjęto
decyzje o stopniowym informowaniu zaawansowania prac
przygotowawczych. Wszystko będzie zamieszczane w Internecie, tak
by każdy mógł zobaczyć jak sprawy organizacyjne zmierzają ku
końcowi.
Zaproponowano by sesję kończącą CZAK w Białymstoku
połączyć z sesją rozpoczynającą II wyjazd na Kresy, zaplanowany
zaraz po CZAK-u. Można by wtedy przedstawić to co zostanie
pokazane na Białorusi i wysłuchać zaproszonych fachowców
potrafiących w ciekawy sposób przybliżyć nam historię, jak i dzień
dzisiejszy tego kraju.
Po przyjęciu przez Małgorzatę Pawłowską funkcji łącznika
pomiędzy organizatorami CZAK-u a KK jednogłośnie zaakceptowano
przedstawioną koncepcję Zlotu.
Tak samo nikt nie był przeciwko ustaleniom dotyczącym
kursu na Instruktorów Krajoznawstwa jaki jest planowany podczas
Zlotu. Wstępnie zaproponowano by w pracach organizacyjnych oraz
w charakterze wykładowców wzięli w nim udział Alicja i Ryszard
Wrzoskowie, Włodek Łęcki, Maciej Maśliński, Józef Partyka i Szymon
Bijak. Oczywiście wszystko ma być oparte o zasady pracy społecznej.
Mieczysław Żochowski przedstawił zaawansowanie prac
przy szykowanym w 2013 roku wyjeździe na Kresy. Na szczęście sam
zauważył, że program jaki zaproponował, jest tak bogaty, iż trudno
będzie go zrealizować. Musi zatem jeszcze raz go przeanalizować by
ustalić czy jest on realny. Już wiadomo, że ze względu na
wcześniejszą propozycję zorganizowania sesji rozpoczynającej, nie
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uda się zrealizować programu pierwszego dnia. Trzeba będzie nieco
zmodyfikować planowaną trasę. Nie musi to oznaczać wycięcia
któregoś z obiektów. Czasami może wystarczy skrócenie niektórych
przejść pieszych.
Oczywiście nie obędzie się bez wcześniejszego wstawania.
Ale na to pewnie uczestnicy wyjazdu są przygotowani. Każdy gotów
będzie poświęcić dłuższy wypoczynek na rzecz poznania czegoś
nowego.
Na Ukrainie zauważalne było przeładowanie programu jeśli
chodzi o spotkania, sesje i różnego rodzaju dyskusje. Panująca na
Białorusi sytuacja polityczna zmusza nas do unikania tego typu
spotkań by nie prowokować do niezamierzonych napięć. Dlatego
będą organizowane spotkania z ciekawymi ludźmi i pasjonatami.
Mieczysław Żochowski przyznał, że do tej pory objechał
osobiście znakomitą część trasy, dlatego ma ułatwione zadanie przy
dalszej organizacji naszego wyjazdu. Niestety ze względu na inny
sposób planowania finansowego na Białorusi musimy poczekać do
końca roku by poznać nowe obowiązujące od nowego roku ceny.
Dopiero wtedy będzie można ustalić ostateczne koszty imprezy. Plan
jest taki by nie przekroczyły one tysiąca złotych. Jest to bardzo
realne gdyż cały wyjazd realizowany ma być po kosztach, bez zysku.
Oczywiście wpływ na cenę będzie miała ilość zaproszonych gości
specjalnych.
Jak więc widać przygotowania do wyjazdu na Białoruś idą
pełną parą i już nic nie jest w stanie zatrzymać rozpoczętych prac.
Dobrze to wróży na przyszłość.
Józef Partyka poinformował, że wyjazdy na Kresy planowane
są w miesiącu czerwcu. Ten w 2013 roku wyjątkowo ma odbyć się
po CZAK-u. Ma to pozwolić uczestnikom Zlotu zaoszczędzić kosztów
i trudów ponownego przyjazdu do Białegostoku. Przewodniczący
przypomniał, że mamy już wstępne zgłoszenia na kolejne wyjazdy.
W 2014 roku do Rumuni (Malowane klasztory), w 2015 Karpaty
Ukraińskie, w 2016 Orawa i Spisz, a w 2017 na Łużyce po stronie
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niemieckiej. Wyjazdy w latach 2014, 2015 wstępnie zgodzili się
zrealizować działacze z Rzeszowa. Przy wyjeździe w Karpaty swoją
pomoc w sprawach organizacyjnych zaoferował także kol. Jerzy
Kapłon.
Kolejną sprawą o której rozmawiano był XXI Ogólnopolski
Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej w Poznaniu. Na
uroczystości wręczania nagród z Komisji byli obecni Maciej Maśliński
i Krzysztof Tęcza. Obydwaj podzielili się swoimi wrażeniami, z tym że
Krzysztof Tęcza powiedział kilka zdań o przebiegu obrad jury,
którego był członkiem. Małgorzata Pawłowska wskazała na brak
zapisu w regulaminie o możliwości nie przyznawania nagród.
Dotyczy to sytuacji gdy jury uzna, że poziom zgłoszonych publikacji
nie zasługuje na wyróżnienie. Po wymianie zdań padła propozycja by
wprowadzić zapis mówiący o tym, że jury może zdecydować o
innym podziale nagród. Pozwalałoby to na jednoznaczne
rozstrzygnięcia kończące spory. Rozmawiano także o zapisach
opiniujących przyznanie danej nagrody. W tym roku wyjątkowo
zrezygnowano z tego zwyczaju i podczas wręczania nagród
uroczystość wyszła trochę „chudo”. Podjęto decyzję o powrocie do
uzasadniania przyznawanych nagród.
Dalsza dyskusja dotyczyła nagród poza konkursowych. Tym
razem Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych zdecydował
o nieprzyznawaniu takiej nagrody. I, jak się okazało, decyzja ta miała
swoje konsekwencje. Inni bowiem przyznali takie nagrody.
A tymczasem ci, którym nie stworzono takiej możliwości poczuli się
niezręcznie. Dlatego trzeba na przyszłość dobrze zastanowić się nad
tego typu decyzjami.
Zastanawiano się czy te dodatkowe nagrody nie powinny
być ujęte w katalogu pokonkursowym. Trzeba także rozstrzygnąć jak
te nagrody a właściwie sposób ich wręczania umocować do
konkursu. Z braku odpowiednich zapisów w tym roku
przedstawiciele nagrodzonych tymi wyróżnieniami nie zostali
powiadomieni o naszym spotkaniu, w konsekwencji czego nie
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odebrali dyplomów. W przyszłości taka sytuacja nie powinna mieć
miejsca. Wręczanie wyróżnień jest bowiem aktem zarówno
doniosłym jak i jedyną chwilą dającą szczęście i radość
wyróżnionym. Ponieważ takich chwil mamy coraz mniej nie wolno
nam ich marnować.
Grażyna Orłowska stwierdziła, że zgodnie z zapisami w
regulaminie, na dzień dzisiejszy nie zamieszczenie nagród
dodatkowych w katalogu jest jak najbardziej w porządku.
Padła propozycja by w przyszłości przewodniczącym Jury był
urzędujący prezes PTTK. Ustalenia takie wymagają jednak
przeprowadzenia rozmów z członkami Wielkopolskiego Klubu
Publicystów Krajoznawczych. Henryk Miłoszewski zaproponował, że
chętnie weźmie udział w takich rozmowach. Zwłaszcza, że mogą one
doprowadzić do lepszych relacji pomiędzy poszczególnymi grupami
organizacyjnymi. Zawsze warto dążyć do tego by wszystko
przebiegało sprawnie i próbować eliminować, już w zarodku,
wszelkie niedogodności jakie występują czy mogą występować przy
organizacji tak dużej imprezy jak Przegląd.
Maria Janowicz poinformowała wszystkich o przyjęciu po
Przeglądzie 96 pozycji, co jest bardzo dobrym wynikiem. Problemem
jednak są zgłaszane pozycje pochodzące z zasobów prywatnych.
Zgłaszający chcieliby je otrzymać z powrotem. Niestety po
zaksięgowaniu ich w Centralnej Bibliotece, powodowałoby to
nieścisłości w rozrachunkach. Aby temu zapobiec w przyszłości
należy jasno zaznaczyć w regulaminie, że pozycje zgłaszane na
Przegląd nie będą zwracane. Będzie wtedy czysta sytuacja. Maria
Janowicz przekazała słowa podziękowania dla Krzysztofa Tęczy za
szybkie przesłanie materiałów pokonkursowych co pomogło w
dalszych pracach.
Komisja Krajoznawcza ustaliła skład jury na Przegląd w 2013
roku. Zaszczytu uczestnictwa w jury dostąpili: Małgorzata
Pawłowska, Maria Janowicz, Szymon Bijak i Krzysztof Tęcza.
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Powołano także dwie osoby rezerwowe. Są nimi Krzysztof R.
Mazurski i Wojciech Napiórkowski.
Szymon Bijak zreferował przygotowania publikacji na 60lecie Komisji. Wygląda na to, że wszystko idzie sprawnie.
Podczas glosowania o wystąpieniu do ZG PTTK by ten
ustanowił 2013 rok rokiem krajoznawstwa za było 6 głosów a 2
osoby wstrzymały się. Jeśli nasza propozycja przejdzie to, powołany
wstępnie zespół w składzie Józef Partyka, Maria Janowicz,
Małgorzata Pawłowska, Wojtek Napiórkowski i Darek Kużelewski
przystąpi do opracowania koncepcji. Ustali się wówczas stosowne
działania i określi co będzie głównym motywem programu.
Bernadeta Zawilińska przekazała nam dobrą wiadomość, iż
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej jest w stanie szybko
wydrukować nowe książeczki krajoznawcze. Problem stanowi tylko
tzw. wkład. W tym wypadku nowy regulamin i wykaz obiektów. Ale
tym od dłuższego czasu zajmuje się zespół pod kierownictwem
Szymona Bijaka. Wszyscy zainteresowani przekazywali do niego
swoje uwagi i propozycje. Dzisiaj Szymon zaproponował by w celu
ułatwienia zdobywania OKP znieść ograniczenia czasowe. Ze
względu na to, iż OKP jest jedną z najtrudniejszych do zdobycia
odznak ograniczenia takie niepotrzebnie jeszcze komplikowały jej
zdobywanie. Zniesienie ograniczeń pozwoli także na ujednolicenie
regulaminu w stosunku do osób niepełnosprawnych.
Po burzliwej dyskusji poddano pod głosowanie dwa punkty.
Pierwszy to zniesienie ograniczeń czasowych podczas zdobywania
OKP. Drugi obniżenie wieku osoby zdobywającej odznakę do lat 7.
Wszyscy członkowie KK zagłosowali za uznając, że tego typu zmiany
są jak najbardziej potrzebne.
Teraz Szymon przedstawił bardzo trudną i delikatną sprawę.
Jest nią konieczność dokonania zmian w liście obiektów zapisanych
w Kanonie. W związku ze zmianami jakie miały miejsce w Polsce,
zarówno jeśli chodzi o prawa własnościowe jak i tworzenie się
nowych a upadanie starych podmiotów zarządzających danymi
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obiektami, koniecznym stało się przeanalizowanie listy obiektów
pod tym właśnie kontem. Należy przede wszystkim uaktualnić
wszystkie nazwy, tak by turysta nie zastanawiał się czy dotarł do
właściwego obiektu. Należy wykreślić z Kanonu obiekty zamknięte
od wielu lat, które nie są ogólnie dostępne. To samo dotyczy
obiektów znajdujących się w rękach prywatnych, gdy nowi
właściciele nie są zainteresowani przyjmowaniem turystów. Należy
wykreślić z listy obiekty zlikwidowane. Dotyczy to w wielu
wypadkach muzeów. Nie może być tak, że zlikwidowany obiekt
wciąż pozostaje w Kanonie a zbierający OKP nie może go zwiedzić.
Należy zastanowić się nad zasadnością utrzymywania w Kanonie
takich obiektów jak: ZOO safari w Świerkocinie, rejsy statkami
w Szczecinie czy Gdańsku, pałac w Sieniawie, zamek w miejscowości
Krąg, Muzeum PTTK w Zagórzu Śląskim, Muzeum KPN, port lotniczy
im. Chopina w Warszawie, Muzeum Medalierstwa we Wrocławiu
itd.. Itd.. Niestety lista obiektów wymagających zmian jest bardzo
długa. Ze względu, iż niemożliwe jest dokonanie tego w tak krótkim
czasie jaki mamy przeznaczony na nasze zebranie zdecydowano, że
wszelkie głosy w tej sprawie trafią do zespołu prowadzonego przez
Szymona w terminie do 20 stycznia 2013 roku i wtedy po
ostatecznym zweryfikowaniu temat ten zostanie zakończony.
W dniu dzisiejszym odbyło się tylko jedno głosowanie
dotyczące propozycji wydzielenia miasta Łodzi jako odrębnego
obiektu krajoznawczego. Propozycja ta nie znalazła uznania w
oczach członków Komisji i przy jednym głosie wstrzymującym
pozostali byli przeciw.
W dalszej części dyskusji Szymon Bijak omawiał sprawy
związane z wydaniem Vademecum Instruktora Krajoznawstwa.
Przypomniał, że temat ten podjęto na zebraniu Komisji
w Staniszowie w 2011 roku. Do tej pory ustalono, że w
wydawnictwie tym powinny znaleźć się aktualne regulacje prawne.
Powinny być tam zawarte ścisłe definicje takich pojęć jak: Instruktor
Krajoznawstwa, Krajoznawstwo, Kanon krajoznawczy. Powinny być
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tez zamieszczone wszelkie regulaminy, zarówno dotyczące
instruktorów jak i OKP czy ROK.
Należy sobie jasno powiedzieć, że każdy kto przeczyta
przygotowane wydawnictwo będzie wiedział o krajoznawstwie tyle,
że nie będzie potrzebował już więcej żadnych informacji. Zatem
materiały tam zawarte muszą być przejrzyste i sensowne.
Co do regulaminu instruktora krajoznawstwa poddano pod
dyskusję sprawy wykształcenia kandydata na instruktora, jego wieku
oraz powiązań między IKR, IKP a ZIK. Ostatecznie w głosowaniu
ustalono jednogłośnie następujące zmiany: wiek instruktora wynosi
18 lat (ma to być osoba pełnoletnia), kandydat na instruktora
powinien wykazać się 2-letnią działalnością krajoznawczą w PTTK,
ZIK pozostaje bez zmian, wnioski należy składać na nowych
formularzach.
Bernadeta Zawilińska przedstawiła wszystkim wyniki jakie
dała jej analiza SWOT. Chodzi oczywiście o Regionalne Pracownie
Krajoznawcze. Stwierdziła ona, że przede wszystkim jesteśmy silni
zbiorami jakie posiadamy i ludźmi, którzy prowadzą pracownie.
Niestety mamy bardzo słabą promocję pracowni oraz ich
finansowanie. Prawie wszystko odbywa się tam w ramach pracy
społecznej. Pracownie dysponują olbrzymim potencjałem do
zbudowania sieci. Mają możliwość współpracy z samorządami.
Wyłaniają się jednak przed nimi różne zagrożenia. Najpoważniejsze
to zanikanie tradycyjnego czytelnictwa oraz konkurencja ze strony
innych stowarzyszeń. Dlatego koniecznym staje się określenie wizji
rozwoju RPK w Towarzystwie, cele i ogólne ramy ich
funkcjonowania. Powinno się zmienić strukturę zarządzania
i finansowania. Należy dążyć do zapewnienia dla osób
prowadzących pracownie stałych etatów wspieranych przez
wolontariuszy. Należy zastanowić się czy nie sfinansować stworzenia
kompletnego katalogu cyfrowego przez opłacenie stosownej osoby.
Pozwoliłoby to na szybkie zakończenie katalogowania i dało
możliwości zajęcia się czymś bardziej potrzebnym. Pracownie
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powinny promować swoje zbiory, działalność, pomysły. Powinny
jednak robić to wspólnymi siłami.
Podobnego
zdania
jest
Małgorzata
Pawłowska.
Przypomniała ona dawne dobre czasy kiedy to były etaty, były
pieniądze. Nie było wówczas problemów z jakimi zmagają się dzisiaj
prowadzący pracownie. Najważniejszą zatem jest sprawa zdobycia
etatów. Bo tylko pracownik etatowy może, ze względu na posiadany
czas, zająć się rozwiązywaniem problemów. Ważnym jest także
sprawa ochrony posiadanych zbiorów. Obecnie nie bardzo wiadomo
kto tak naprawdę jest ich właścicielem, kto za nie odpowiada i jak
zabezpieczać je przed utratą.
Grażyna Orłowska pokazała wykonane przez siebie tabelki,
w których zawarła dane przesyłane przez pracownie. Objęła nimi
lata 2007 i 2010. Możemy zobaczyć ile czasu na pracę poświęcają
osoby opiekujące się pracowniami, ile osób korzysta z zasobów tam
zgromadzonych. Są tu także informacje dodatkowe, na które nie
wszyscy zwracają uwagę. Przy wielu pracowniach prowadzone są
punkty weryfikacji odznak, nie tylko krajoznawczych.
Grażyna zwróciła także uwagę na problem jakim jest brak
ksiąg inwentarzowych. Zaproponowała by doprowadzić do ich
założenia przez pracowników etatowych lub opłacanych w inny
sposób.
Wydaje się, że zapominamy, iż do pracowni przychodzą
osoby po to by po prostu porozmawiać o turystyce, krajoznawstwie
czy różnych miejscowych działaniach. Przecież jest to nie mniej
ważne od udostępniania zbiorów. Bo bardzo często osoba
prowadząca pracownie to magnes ściągający wszystkich
interesujących się turystyką.
Małgorzata Pawłowska przedstawiła program szkolenia
kierowników RPK, które ma się odbyć w kwietniu 2013 roku w
Rzeszowie. Kol. Henryk Miłoszewski dał propozycje aby zmienić
nieco tematy szkoleń. Uznał bowiem, że niektóre programy są stałe i
skostniałe. W sumie ma rację. Nie ma sensu powtarzać po raz

158
kolejny tego samego tematu. Należy poszukać nowych prelegentów,
którzy przybliżą nowe tematy, bardziej przystające do dzisiejszych
czasów. Np. temat prawa autorskiego, zwłaszcza prawa
w Internecie. Chociaż oczywiście należy przypominać zasady
wprowadzania rekordów. Nie wszyscy opiekujący się pracowniami
są tam od lat. Niektórzy dopiero zaczynają zdobywać stosowne
doświadczenie. Należy także poruszyć temat o zasadach archiwizacji
tak by różne materiały nie trafiały, przez nieznajomość tych zasad,
na śmietnik.
Krzysztof Tęcza przedstawił członkom Komisji rekomendacje
Krajowego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa na kolejne
stopnie instruktorskie. Po zapoznaniu się z materiałami przyznano
stopień Instruktora Krajoznawstwa Polski dla koleżanki Iwony Kubik
z Wrocławia oraz Marka Kubika, także z Wrocławia. Zasłużonym
Instruktorem Krajoznawstwa został kolejny wrocławianin Marek
Szot. Wszystkim wymienionym serdecznie gratulujemy.
Józef Partyka poinformował o organizowaniu przez Alicję
Wrzosek kolejnego sejmiku w Gdańsku. Podobny odbędzie się także
w Chełmnie.
Maciej Maśliński poinformował nas o jego udziale
w konferencji naukowej jaka odbyła się w Załęczu Wielkim.
Mimo, iż czas naszego spotkania został wydłużony o prawie
dwie godziny to i tak zabrakło nam go na przedyskutowanie
kolejnych punktów. Dlatego podjęto decyzję o przesunięciu
omawiania tych spraw do kolejnego spotkania. Chodzi tutaj
o sprawy kolekcjonerskie i tworzenie nowej pracowni krajoznawczej
w Lwówku Śląskim.
Miłym akcentem było dosłanie na nasze zebranie
egzemplarzy Krajoznawcy od nr 5 do 10. Ze względu na szczupłość
środków finansowych niewielki nakład został rozdysponowany
przede wszystkim tam gdzie mogą dotrzeć do nich zainteresowani.
Egzemplarze Krajoznawcy otrzymają wszystkie 24 RPK, CB PTTK,
Biblioteka COTG w Krakowie, Biblioteka Narodowa, Biblioteka
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Jagiellońska, Biblioteka Śląska w Katowicach, Biblioteka w Kórniku,
Biblioteka m. st. Warszawa. Na zebraniu otrzymali je członkowie KK
oraz obecni dyskutanci. Nie zapomnimy oczywiście o Prezesie PTTK
tak by mógł zapoznać się z zamieszczonymi w nim materiałami
podczas swoich licznych podróży służbowych.
Ponieważ piszący te słowa przez cały dzień sprawdzał kroniki
OKP poinformował wszystkich z radością, że przyznał OKP w stopniu
brązowym dwóm osobom. Natomiast OKP złotą z szafirem zdobyła,
jako czterdziesta osoba, Elżbieta Lewandowska. Gratulujemy.

Juliusz Kuźma

45 – lat powstania Oddziału Zakładowego
PTTK „Stilon“
Historia turystyki i krajoznawstwa w „Stilonie“ zaczęła się od
czasu, kiedy to grupa pracowników Wydziału Mechanicznego
założyła w styczniu 1956 r. Koło PTTK przy Gorzowskich Zakładach
Włókien Sztucznych w Budowie. Koło to przypisano do Oddziału
Miejskiego PTTK w Gorzowie Wlkp. pod nr 12. Liczyło ono 30
członków. Pierwszym przewodniczącym została Bożena Bekierska.
Rajdy motorowe i piesze były najczęściej organizowanymi
imprezami turystycznymi. Działalność Koła zaczęła się coraz bardziej
rozwijać. Zorganizowano pierwszą poważniejszą imprezę
turystyczną. Był nią rajd motorowy na Mazury. W IV Ogólnopolskim
Rajdzie Chemików „Bieszczady 64“ bierze udział 9 osobowa grupa
z naszego Koła. Stan liczebny Koła wciąż powiększał się i powstała
inicjatywa utworzenia Oddziału.
Działalność Oddziału rozpoczęła się w maju 1967 r. Wtedy to
na Zjeździe Organizacyjnym został założony Oddział Zakładowy przy
Zakładach Włókien Sztucznych „Stilon“ w Gorzowie Wlkp. Wybrany
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został Zarząd Oddziału w liczbie 15 osób z prezesem Jerzym
Jakuszykiem.
Wybrano
5-osobową
Komisję
Rewizyjną
z przewodniczącym Edwardem Szmidtem oraz 5-osobowy Sąd
Koleżeński z przewodniczącym Janem Adamkiem. W sierpniu 1967 r.
Oddział Zakładowy został zarejestrowany w Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze pod nr 890.
Z chwilą zarejestrowania Oddział liczył około 1050 członków.
Dyrekcja Przedsiębiorstwa, doceniając powstanie Oddziału PTTK,
postanowiła przydzielić pomieszczenia na biuro i wypożyczalnie
sprzętu turystycznego w Hotelu Zakładowym. Wypożyczalnia
sprzętu turystycznego była wyposażona w dość różnorodny sprzęt,
który był ułatwieniem dla uprawiania turystyki. Przy Oddziale działał
również punkt Informacji Turystycznej, gdzie pracownik biura
udzielał fachowej informacji. Wkrótce utworzono 13 kół, natomiast
dla rozszerzenia działalności turystycznej w lutym 1969 r. powstało
Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego /BORT/.
Z początkiem lat 70. XX wieku powstały przy Oddziale dwa
kluby i trzy komisje turystyki kwalifikowanej:
- Klub Motorowy z przewodniczącym Markiem Żurakowskim
- Klub Żeglarski z przewodniczącym Józefem Łosowskim
- Komisja Turystyki Kajakowej z przewodniczącym Andrzejem
Wolniewiczem
- Komisja Turystyki Narciarskiej z przewodniczącym Andrzejem
Banasiem
- Komisja Turystyki Górskiej i Nizinnej Pieszej z przewodniczącą
Bogumiłą Jabłońską.
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IX Ogólnopolski Zlot Krajna 75. Foto: Aleksander Grabowski

Dużym zainteresowaniem i powodzeniem cieszyły się
wojewódzkie i ogólnopolskie Rajdy Chemików. W XV Ogólnopolskim
Rajdzie Chemików „Bieszczady 75“ udział wzięło 50 osób. W drodze
na rajd każda osoba przepracowała społecznie 4 godziny przy
odbudowie Zamościa. Doniosłym wydarzeniem dla Oddziału, z okazji
20-lecia działalności PTTK w „Stilonie“, było nadanie w kwietniu
1976 r. przez Zarząd Główny PTTK Złotej Honorowej Odznaki PTTK.
Lata 80. dla Oddziału były okresem trudnym. Z uwagi na
trudności finansowe, paliwowe i żywnościowe ilość organizowanych
przez Oddział imprez turystycznych znacznie zmalała. Pomimo
wszelkich trudności w okresie wielkich przemian, które zaszły
w naszym Kraju, Oddział podejmował działania i zadania na rzecz
popularyzacji turystyki i krajoznawstwa. Dużym osiągnięciem Klubu
Żeglarskiego było wybudowanie, przy wydatnej pomocy finansowej
Zakładu, trzech kabinowych łodzi żaglowych typu „Foka“.
Współpraca Oddziału z kierownictwem Zakładu układała się dobrze.
Oddział korzystał z funduszu socjalnego. Ponadto zostało podpisane
porozumienie między kierownictwem Zakładu a Oddziałem
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Zakładowym PTTK
o wzajemnej współpracy. W strukturze
oddziałowej zmalała ilość kół do 6. Rozwiązaniu uległ Klub
Motorowy.
W grudniu 1982 r. powstała Komisja Kolarska
z przewodniczącym Mariuszem Krygierem. W marcu 1983 r.
powstała Komisja Krajoznawcza, a w kwietniu 1983 r. w miejsce
dotychczasowej Komisji Turystyki Górskiej i Nizinnej Pieszej powstał
Klub Turystów Pieszych „Dokąd“ z przewodniczącym Komisji i Klubu
Andrzejem Kadurem. Komisja Krajoznawcza wydała dwie publikacje
„Regle” i „Krajobrazy”. Wkrótce zaniechano działalność wydawniczą
i programową, gdyż cenzura była nie do przejścia.
W latach 80. Oddział liczył około 450 członków.
Przewodnictwo zakładowe skupiało 14 czynnych przewodników. We
wrześniu 1984 r. Oddział Zakładowy PTTK „Stilon“ po raz pierwszy
uczestniczył w VI Ogólnopolskim Turnieju Oddziałów Zakładowych
PTTK w Cedzynie k. Kielc.
Za całokształt działalności w 1985 r. został przyznany dla
Oddziału
Medal „Za Zasługi w Upowszechnianiu Turystyki
i Krajoznawstwa w Zakładzie Pracy“. W tymże roku Oddział nawiązał
kontakt z turystami z Niemiec (NRD). Pierwsza wspólna impreza
turystyczna odbyła się w Lubniewicach. Przybyli na nią rowerzyści
z Niemiec. Przewodniczył Ulli Buchalik. Gościom pokazano ciekawe
miejsca w Polsce. Odwiedzono Międzyrzecki Rejon Umocniony,
Łagów i wiele innych miejscowości. W kolejnych latach nasi turyści
poznali zabytki Berlina i okolic. W październiku 1989 r. Oddział był
organizatorem XI Turnieju Oddziałów Zakładowych, w którym
uczestniczyły ekipy z całej Polski. Dużym zainteresowaniem cieszyły
się wyjazdy turystyczne na Rajdy Odbiorców i Dostawców
„Celwiskozy“ z cyklu „Bez reklamacji“ organizowane corocznie
w czerwcu w Sosnówce. Rajdy te miały bardzo bogatą oprawę
krajoznawczą.
Początek lat 90. to dalszy proces zmian zachodzących
w Oddziale. Nastąpił spadek zainteresowania organizowanymi
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imprezami turystycznymi o około 50%. Zjawisko to było
niespotykane w dotychczasowej działalności Oddziału. Zarząd
Oddziału poczynił starania aby uzyskać osobowość prawną.
W grudniu 1991 r. Oddział Zakładowy PTTK „Stilon“ został wpisany
do Rejestru Stowarzyszeń w Sądzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.
Z chwilą wpisania do Rejestru Stowarzyszeń Oddział zaczynał
przeżywać trudne czasy. Odeszło wielu działaczy i ubyło kadry
programowej, która w przeszłości prowadziła wszelkiego rodzaju
imprezy turystyczne. Liczebność członków wyraźnie się zmniejszyła,
a w związku z tym praca Oddziału wyraźnie się osłabiła. Uległy
likwidacji struktury organizacyjne Oddziału. Biuro Oddziału, z uwagi
na zmianę użytkownika obiektu, zostało przeniesione do domu
prywatnego. Natomiast wypożyczalnia sprzętu turystycznego kilka
razy była przenoszona w nowe miejsca.
Sztandarową imprezą turystyczną Oddziału stała się
wycieczka turystyczno – krajoznawcza z cyklu „Góry Europy“, którą
organizowano corocznie w miesiącu sierpniu. Długo w pamięci
turystów z Oddziału pozostaną wspaniałe widoki z Połonin
w Bieszczadach oraz ciekawe miejsca w Słowackim Raju i Małej
Fatrze.
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Żółkiew 2006. Foto: Aleksander Grabowski

Początek lat 2000 – tysięcznych to uaktualnianie spraw
organizacyjnych Oddziału. W marcu 2003 r. zlikwidowano, po długiej
tułaczce, wypożyczalnię sprzętu turystycznego. Zajmowane
pomieszczenie należało opuścić ze względu na wystawienie
niszczejącego obiektu na sprzedaż. W maju 2003 r. w Sądzie
Rejonowym w Zielonej Górze, Oddział Zakładowy PTTK „Stilon“,
wpisano do Krajowego Rejestru. Tym samym uregulowano stan
prawny Oddziału zgodnie z ustawą o KRS. W styczniu 2005 r. Oddział
przystąpił do Lubuskiego Porozumienia Oddziałów, w którym
skupionych jest 10 Oddziałów. Są to wszystkie Oddziały z woj.
Lubuskiego. Oddział uzyskał od Kierownictwa ZWCH „Stilon“ S.A.
pomieszczenie na biuro. Niestety na zasadach komercyjnych.
Kontynuowano dotychczasowe wycieczki z cyklu „Góry”. Dodano
jednak „i Parki Narodowe“. Doszły nowe imprezy turystyczne jak:
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Zloty Rodzinne, rajdy piesze po Parkach Krajobrazowych i spływy
kajakowe.
W czerwcu 2010 r. Oddział brał udział w Targach Zdrowia
i Urody Wellness 2010 w Gorzowie Wlkp., na których miał swoje
stoisko wystawowe. W ramach Targów odbył się pokaz sprzętu
turystycznego, który był prezentowany przez Oddział.
Aktualnie Oddział Zakładowy PTTK „Stilon“ liczy około 100
członków. Nie sposób wymienić wszystkie wydarzenia jakie zaszły w
czterdziestopięcioletnim okresie działalności turystycznej Oddziału.
Były jednak imprezy turystyczne do których turyści wracają
wspomnieniami. Np. rajdy „Z plecakiem w góry Europy“ czy rajd
pieszy „Z Komańczy do Nowego Targu“. W przeszłości Oddział
korzystał z pomocy finansowej ZWCH „Stilon“, a zatem w imprezach
turystycznych nie brakowało chętnych. Obecnie Oddział nie
prowadzi działalności gospodarczej. Fundusze Oddziału tworzone są
ze składek członkowskich. Oddział jest otwartym dla osób, które
wykażą się uczestnictwem w dwóch imprezach turystycznych. Mogą
one złożyć deklarację członkowską PTTK do Oddziału.
Skromne osiągnięcia Oddziału byłby niemożliwe bez osób,
które były przychylne dla rozwoju turystyki zakładowej. Takich osób,
trzeba przyznać, było wiele. Oddział w tym względzie miał szczęście.

Krzysztof Tęcza

Zakończenie sezonu turystycznego 2012
W dniu 2 grudnia 2012 roku miało miejsce spotkanie
turystów biorących udział w XLII Rajdzie na Raty organizowanym
przez Oddział "Sudety Zachodnie" Polskiego Towarzystwa
Turystyczno - Krajoznawczego w Jeleniej Górze oraz Spacerów
krajoznawczych organizowanych przez Komisję Krajoznawczą przy
wspomnianym Oddziale PTTK. Rajd na Raty, prowadzony obecnie
przez Wiktora Gumprechta, zainicjował zmarły kilka lat temu Teofil
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Ligenza vel Ozimek. Natomiast Spacery krajoznawcze prowadzi ich
pomysłodawca Krzysztof Tęcza. Obie imprezy są pomyślane tak by
pokazywać piękno otaczającego nas świata, by poznawać wciąż coś
nowego i by po prostu wyjść z domu na spacer. Różnica między nimi
polega na tym, że RnR swoje ponad czterdzieści wycieczek
organizuje w niedziele, a Spacery są organizowane w soboty od
kwietnia do sierpnia. RnR to wycieczki przynajmniej
kilkunastokilometrowe a Spacery kilkukilometrowe. Jednak turyści
przychodzący na te imprezy często wybierają obie jako, że
uzupełniają się one.
Spacery krajoznawcze odbywają się już po raz trzeci.
W poprzednich latach turyści poznawali najbliższe okolice naszego
miasta. W roku 2012 wszystkie pięć wycieczek poprowadzono
trasami tak ułożonymi, że cały czas chodziliśmy po terenie miasta
Jelenia Góra. Chodziło o to by pokazać wszystkim, zwłaszcza
mieszkańcom grodu nad Bobrem, że jest to miasto nie tylko zasobne
w walory krajoznawcze ale także bardzo rozległe. Niektórzy bowiem
nie zdają sobie z tego sprawy.

Zygmunt Korzeniewski w imieniu Prezydenta Miasta Jelenia Góra Pana Marcina
Zawiły wręcza adres dla kierownika Rajdu na Raty Wiktora Gumprechta. Foto:
Krzysztof Tęcza
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Podczas spacerów oglądamy rzeczy znane ale także
odkrywamy zupełnie nowe czy takie "utajnione". Już podczas
pierwszego tegorocznego spaceru odwiedziliśmy muzeum w MZK
gdzie
oglądając
miniatury
taboru
komunikacyjnego
wykorzystywanego przez tą firmę od początku jej istnienia
dowiedzieliśmy się jak od wozu ciągnionego przez konie poprzez
tramwaje o napędzie gazowym i elektrycznym doszliśmy do
dzisiejszych autobusów. Na Kopkach odkryliśmy, iż nawet tu byli
pasjonaci sportów zimowych. Widać tu resztki przedwojennej
skoczni narciarskiej. Podobna była kiedyś na odwiedzonej przez nas
Strzeleckiej Górze. Poznaliśmy tajemnice pałacu Paulinum, Wzgórza
Kościuszki i zobaczyliśmy jak pięknie wygląda teraz Muzeum
Karkonoskie. W Borowym Jarze udaliśmy się śladami dawnych
budowli jakie upiększały to miejsce. Byliśmy na Wzgórzu
Krzywoustego, przy Cudownym Źródle, Cesarskim Dębie, Helikonie,
Perle Zachodu ale także podziwialiśmy panoramę Jeleniej Góry ze
skałek zwanych Tafalgar. Byliśmy na Końcu Świata i Gibraltarze by
podczas następnego spaceru spocić się podczas podejścia do chatki
AKT na Bażynowych Skałach. Pomogliśmy tam w poznoszeniu
suchych drzew przed zimą i upiekliśmy kiełbaski by powspominać to
co widzieliśmy w tym roku.
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Maria i Wiktor Gumprecht. Foto: Krzysztof Tęcza

Ze względu jednak na dzisiejsze zakończenie odbył się
dodatkowy szósty spacer, którego trasa wiodła przez Kapliczną
Górę, Tartar, Perłę Zachodu i Parnas. Przyjrzeliśmy się rozbudowie
"Mechanika", w którego zabudowaniach po raz pierwszy na świecie
wyprodukowano cukier z buraków zamiast trzciny.
Podsumowując Spacery krajoznawcze, mające w założeniu
poznawanie historii, przyrody, odnajdywanie ciekawostek i wreszcie
poprawianie kondycji fizycznej jej uczestników, spełniły one swoje
założenia,
a
dzięki
wsparciu
finansowemu
Urzędu
Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego, Starostwu
Powiatowemu w Jeleniej Górze i Urzędowi Miasta Jelenia Góra
prowadzący Spacery nie musiał dopłacać z własnej kieszeni do
wykonywanej społecznie pracy.
Również Rajd na Raty jest wspierany finansowo przez
wspomniane wyżej instytucje. Z pieniędzy przekazywanych dla PTTK
zwracane są koszty przejazdów dla prowadzących trasy oraz
organizowane nagrody i skromny poczęstunek podczas wspólnego
zakończenia sezonu turystycznego. Trasy prowadzone są przez
Przodowników Turystyki Pieszej oraz Przewodników Sudeckich.
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W sezonie 2012 odbyło się ogółem 43 wycieczki piesze oraz
5 wycieczek autokarowych (4 jednodniowe do Czech i 1
pięciodniowa do Trójmiasta). Dużym powodzeniem cieszyły się
wycieczki do Czech i Niemiec. Ogółem w Rajdzie wzięło udział ponad
1300 turystów. Najwytrwalszym okazał się Jarosław Kapczyński,
który wziął udział we wszystkich wycieczkach.
W czerwcu odbyła się wspólna wycieczka z turystami
z Wałbrzyskiego Klubu Wędrowców, którzy w ramach kilkuletnich
już kontaktów przyjechali do nas. W roku przyszłym nasi turyści
odwiedzą ich i wspólnie poznają coś ciekawego w tamtych stronach.
Aby Rajd mógł istnieć potrzebni są ludzie z pasją, ludzie
którzy gotowi są poświęcić swój czas dla innych. Bez takich ludzi
impreza nie miałaby szans na przetrwanie. Gdy Rajd prowadził Teofil
Ligenza nie było takich problemów. Kadra działaczy PTTK-owskich
była wówczas olbrzymia. Teraz, niestety zmalała tak, że często
obecny kierownik Rajdu, Wiktor Gumprecht, musi się nieźle napocić
by znaleźć chętnego do poprowadzenia kolejnej trasy. Dlatego
najwięcej wycieczek w tym roku poprowadził właśnie on. Było ich,
oprócz wycieczek autokarowych aż 23. Drugim co do ilości
poprowadzonych tras był piszący te słowa Krzysztof Tęcza (6
wycieczek), trzecim Paweł Idzik (4) i Jarosław Zając (4), kolejnymi:
Robert Śliwa (3), Janusz Perz (2) i Jerzy Chmielecki (1). Wspomnę
jeszcze, że sekretarzem Rajdu jest Maria Gumprecht, a wszyscy
uczestnicy przysyłają swoje zdjęcia do prowadzonej na stronie
internetowej kroniki rajdowej.
Zarówno Rajd na Raty jak i Spacery krajoznawcze korzystają
z pomocy redakcji "Nowin Jeleniogórskich" na łamach których
ukazują się zaproszenia na poszczególne wycieczki.
Ostatnia wycieczka RnR, poprowadzona przez Wiktora
Gumprechta, wiodła z Mysłakowic przez Czarne do Jeleniej Góry tak
by jej uczestnicy mogli spotkać się ze spacerowiczami
poprowadzonymi przez Krzysztofa Tęczę idącymi z Borowego Jaru.
Miało to przypomnieć stare dobre czasy, kiedy zakończenia
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organizowano jako zloty gwiaździste. Zwyczajowo spotkaliśmy się
wszyscy w Klubie Nauczyciela w Jeleniej Górze, gdzie użyczono nam
lokalu.
Podczas spotkania Wiktor Gumprecht otrzymał adres od
Prezydenta Miasta Pana Marcina Zawiły. Wręczył go przedstawiciel
miasta Pan Zygmunt Korzeniewski. Słowa, które powiedział w pełni
pokrywają się z celem organizowania takich imprez. Mówił on o
konieczności poznawania miasta przez swoich mieszkańców.
Jak zwykle odbył się konkurs wiedzy krajoznawczej. Walka
była niezwykle wyrównana i o zwycięstwie zadecydowały dwie
dogrywki. Główną nagrodę zdobyła Marlena Kędzior. By choć trochę
uhonorować prowadzących trasy wręczono im skromne upominki
(wydawnictwa turystyczne).
Teraz rządy przejęli sami turyści i tak jak w poprzednich
latach z uzbieranych przez siebie pieniążków obdarowali zarówno
prowadzących trasy jak i swoje koleżanki i kolegów wyróżniających
się podczas wycieczek. Było wiele zabawy i radości, zwłaszcza
podczas oglądania zdjęć z dymkami, w których umieszczono
stosowne podpisy. Piszący te słowa, na prośbę Wiktora, pokazał
zdjęcia karkonoskich chatek turystycznych wykonane zimą.
Przedstawił także foto relację z tegorocznych spacerów.
Teraz nie pozostało już nic tylko pokroić tort i zacząć
umawiać się na wycieczki w roku przyszłym.
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Józef Partyka

Sesja Komisji Turystyki Górskiej „Przemiany
krajobrazu górskiego” w Krakowie
W sobotę, dnia 1 grudnia 2012 r. w Centralnym Ośrodku
Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie odbyła się kolejna „sesja
górska” organizowana przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK.
Tym razem była poświęcona przemianom górskiego krajobrazu.
Przybyło kilkadziesiąt osób wypełniając całą salę konferencyjną przy
ul. Jagiellońskiej 6. Coroczne sesje tej Komisji zawsze odbywane w
pierwszą sobotę grudnia budzą duże zainteresowanie lecz ta
ostatnia – ze względu na tematykę i dobór prelegentów
przyciągnęła wyjątkowo sporo słuchaczy.
Ostatnio coraz większe zainteresowanie społeczeństwa budzą
przemiany zachodzące w polskim krajobrazie. Powierzchnia
naturalnego krajobrazu jest coraz mniejsza, jego miejsce od dawna
zajmuje krajobraz kulturowy, podlegający stałej presji człowieka.
Krajobraz jest fizjonomią środowiska („obrazem kraju”), wyróżnia
się zespołem cech przyrodniczych i antropogenicznych na
określonym terenie. Otacza nas zewsząd, jest dobrem publicznym i
nie może być uważany za czyjąkolwiek wyłączną własność.
Szczególnie wyraziste jest jego oblicze w górach, które ze swej
natury mają urozmaiconą rzeźbę toteż wszelkie zmiany
w krajobrazie górskim są łatwo zauważalne, szczególnie te
antropogeniczne płynące z szybkiego i często chaotycznego
zagospodarowania ziem górskich. Rejestracja tych zmian jest
przedmiotem badań kilku dyscyplin naukowych, głównie
przyrodniczych ale również budzi – i słusznie – zainteresowanie
architektów i etnografów.
Od pewnego czasu uwagę na niego zwracają także
krajoznawcy, przewodnicy i inni członkowie PTTK działający w
różnych komisjach statutowych. W 2010 r. Komisja Krajoznawcza ZG
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PTTK zainicjowała cykl seminariów pod hasłem „Mijające krajobrazy
Polski” odbywanych w różnych rejonach kraju. Do tej pory odbyło
się już 10 takich spotkań. Tematyka seminarium krakowskiego
o przemianach krajobrazu górskiego, które zorganizowała Komisja
Turystyki Górskiej jest analogiczna z koncepcją Komisji
Krajoznawczej. Należy ją traktować jako wyraz naszej wspólnej
troski nad zachodzącymi przemianami także w turystycznej
przestrzeni naszego kraju, w której krajobraz jest zasadniczym
elementem krajoznawczych zainteresowań.
Podczas krakowskiej grudniowej sesji nie sposób było ogarnąć
całokształt tej obszernej problematyki, nawet jeżeli dotyczyła tylko
krajobrazu górskiego, a więc niewielkiej w sumie powierzchni kraju
(ok. 10%). Dlatego referenci zaproszeni do wygłoszenia prelekcji na
konkretne tematy z konieczności dokonywali wyboru poruszanych
zagadnień. Najpierw mgr Stefan Gawroński z Instytutu Botaniki PAN
w Krakowie dokonał koniecznego wprowadzenia w problematykę
ochrony krajobrazu, definiując najważniejsze jego elementy
i nakreślając jego rozwój w ciągu ostatnich 10 tysięcy lat, ze
szczególnym uwzględnieniem „rewolucji neolitycznej”, od której
zaznacza eksploatacyjny wpływ człowieka na przyrodę. Z czasem
uprawa ziemi, w tym orka, wypas zwierząt gospodarskich
wprowadzały zmiany w krajobrazie, a więc zainicjowały kurczenie
się powierzchni leśnej na rzecz upraw rolnych. Największe zmiany
dokonały się w okresie XIX-wiecznej rewolucji przemysłowej; od
tego czasu następują coraz większe przekształcenia antropogeniczne
w krajobrazie.
Dr inż. arch. Marek Staffa z Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu, wybitny znawca problematyki sudeckiej w swoim
referacie zadał pytanie „co nam zostało z tych Sudetów…” Mamy
jeszcze piękne panoramy tych gór (np. Góry Sowie, Opawskie),
w których jeszcze nie widać rażących śladów cywilizacji. Ale już
w innych częściach Sudetów napotykamy efekty ludzkiej działalności
– zabudowę, linie energetyczne, maszty, reklamy, a dalej
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blokowiska, ogródki działkowe, mosty, wiadukty, sztuczne zbiorniki
wodne i wiele innych przykładów. W przedstawieniu zarysu historii
kształtowania się krajobrazu sudeckiego prelegent zwrócił uwagę na
naruszenie granicy rolno-leśnej w Sudetach na przełomie XVIII i XIX
wieku. Potem szybko następowały przemiany sudeckiego krajobrazu
– słowem eksploatacja, efektem czego są m.in. wyrobiska po
kamieniołomach. Ale zachowały się jeszcze stare wsie i miasteczka
tkwiące (ukryte) w krajobrazie, są niejako wpisane w jego przestrzeń
i nie drażnią swym wyglądem. Niestety coraz bardziej giną już stare
panoramy miejskie, pojawiają się natomiast wysokie wieże, kominy
jako swoiste krajobrazowe dominanty. Wpływ na krajobraz wywiera
także narciarstwo, a wśród współczesnych zagrożeń należy
wymienić fermy wiatrowe. Nawet w sudeckich uzdrowiskach
pojawiają się podróbki stylu kurortowego, a wśród obiektów
noclegowo-gastronomicznych nowe dworki typu „Soplicowo”, obce
dla tutejszej tradycji.
Przeciętny turysta nie dostrzega zmian w krajobrazie, jego
brzydoty, kiczu, a więc niejako godzi się na degradację tego
zasadniczego elementu przestrzeni turystycznej. Można dodać, że
jest nawet pewne przyzwolenie na te negatywne procesy, które
psują estetykę otoczenia – my degradujemy krajobraz,
a zdegradowany krajobraz degraduje nasze życie. Dotychczas nie ma
ustawy o ochronie krajobrazu, a wraz z zachodzącymi zmianami
przekształceniu ulega także model turystyki, szukanie form
zastępczych, powstają sztuczne obiekty (parki) i miniatury zamków
czy nawet miast, sytuowane w małej przestrzeni by zaspokoić nasze
potrzeby poznawcze. Ale czy uprawianie turystyki w takiej formie
wystarczy? Krajobrazem można się delektować, ale co nas czeka za
jakiś czas – pytał na koniec prelegent, który i jaki krajobraz
zachowamy dla następnych pokoleń?
Kolejne wystąpienia skupiały się na problematyce przemian
i ochrony krajobraz beskidzkiego. Demonstrowano je na wybranych
przykładach z Gorców, Podhala, Pienin, Beskidu Niskiego i okolic
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Żywca. O przemianach krajobrazu Beskidów i Podhala mówiła prof.
Krystyna German z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej
UJ, przypominając słuchaczom, że o atrakcyjności krajobrazu
decyduje jego oryginalność, walory widokowe i estetyczne oraz
formy działalności człowieka. Od pewnego czasu następuje
przyspieszenie przemian krajobrazu górskiego, także wskutek
procesów naturalnych, do których należą: ruchy masowe (osuwiska,
spływy gruzowo-błotne), wezbrania rzek i potoków (powodzie),
trąby powietrzne, huragany. Do tego dochodzą zmiany
antropogeniczne zwłaszcza w użytkowaniu ziemi i rozwoju
infrastruktury turystycznej. Zanik tradycyjnych form użytkowania
ziemi powoduje m.in. fragmentację i zarastanie polan (np.
w Gorcach), zanik mozaikowości krajobrazów dolin rzecznych, a tym
samym zatratę ich atrakcyjności. Na niektóre obszary wkraczają
obce gatunki roślin.
Prof. Piotr Patoczka z Wydziału Architektury Politechniki
Krakowskiej nawiązując do nieodłącznych elementów naszego życia
– natury, kultury i cywilizacji ukazał ich zależności i wzajemny wpływ
na siebie na przykładzie Bieszczadów. Naturalną „linią” tego
atrakcyjnego górotworu są połoniny, a potem jest górna granica
lasu, wreszcie doliny z ciekami i większymi rzekami, które z czasem
dzielono na prostopadłe odcinki i działki (wg własności) dochodzące
aż do połonin. W dolinach kształtowało się bieszczadzkie
osadnictwo; na świątynie wybierano miejsca widokowe, otaczano je
drzewami. Po drugiej wojnie światowej krajobraz bieszczadzki
radykalnie się zmienił. Znane są tego przyczyny. Wiele wsi zniknęło
bezpowrotnie, pozostały po nich zdziczałe sady, pierścienie drzew
wokół świątyń, resztki piwniczek po włościańskich chatach. Obecnie
wkracza tam cywilizacja współczesna; drogi, z dawnych krętych,
zamieniają się w proste odcinki z bitumiczną nawierzchnią, rzeki są
nieraz regulowane. Z czasem doszły linie energetyczne
i telefoniczne. Z dawnych kultur przetrwały tylko ich ślady tkwiące
w bieszczadzkim krajobrazie, który zasługuje na pełną ochronę.
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Zmianom podlegał także krajobraz pieniński o
czym
informował kolejny prelegent mgr Maciej Szajewski. Dziś oprócz
form skalnych tak bardzo wyróżniających Pieniny na uwagę
zasługują lasy, które zwiększyły swój areał w porównaniu do okresu
międzywojennego oraz barwne i kwietne pienińskie łąki
wymagające stałego użytkowania (koszenia i wypasu). Budowa
znanej pienińskiej drogi wzdłuż Dunajca na pewno była aktem
dewastacji skał mimo, że dziś jest turystyczną atrakcją. Ta znana
rzeka ma tylko w odcinku przełomowym naturalne brzegi, w innych
miejscach są one ujęte w kamienne i betonowe umocnienia.
W rejonie zamków Niedzica i Czorsztyn powstał duży sztuczny
zbiornik wodny. Przykładem dosyć dyskusyjnych zmian w
krajobrazie może być wąwóz Homole, który wskutek sukcesji
roślinności drzewiastej zatracił swój charakter, skały są niewidoczne,
natomiast jego sąsiedztwo obrosło infrastrukturą turystyczną,
pojawiła się architektura podhalańska w miejsce dawnej
łemkowskiej.
Dr Zbigniew Moździerz z Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem
przypomniał postać Anny Górskiej (1914–2002), wybitnego
architekta i projektantkę tatrzańskich schronisk. Jej dziełem są
obiekty na Polanie Chochołowskiej, Ornaku, a także w Gorcach na
Turbaczu. Była też współprojektantką schroniska w Dolinie Pięciu
Stawów Polskich. Na pewno wycisnęła trwały ślad w architekturze
tych obiektów będących obecnie stałym elementem tatrzańskiego
pejzażu.
Ostatnie wystąpienie młodego pracownika Wydziału nauk o
Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, mgr Michała Sobali było
poświęcone osadniczej migracji w minionych stuleciach w
poszukiwaniu terenów pod uprawę. Tak powstawały polany
śródleśne zakładane przez ówczesnych osadników – „polaniarzy”.
Prelegent obrazował ten proces na przykładzie Kotliny Żywieckiej
analizując dawne mapy katastralne. Migracji towarzyszyło
powstające osadnictwo, które do dziś przetrwało w formie małych
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przysiółków, resztek dawnego osadnictwa polaniarskiego, któremu
towarzyszą zachowane do dziś kamienne murki. Natomiast
dzisiejsze osadnictwo w tym rejonie, dosyć eklektyczne w swej
formie nie ma nic wspólnego z tradycją miejsca i dawną zabudową.
W czasie kilkugodzinnego spotkania nie można było poruszyć
wszystkich tematów całej obszernej problematyki przemian
górskiego krajobrazu, stąd organizatorzy seminarium musieli
dokonać wyboru i zwrócić uwagę na najważniejsze aspekty i trendy
przeobrażeń następujących w krajobrazie gór na wybranych
przykładach. Polska jest krajem w zasadzie nizinnym, a ten niewielki
odsetek jej obszaru o wysokości przekraczającej 500 m n.p.m. jest
poddany szczególnej presji w różnych formach i natężeniu.
Szczególna atrakcyjność górskiego krajobrazu zachęca do
poszerzania stref osadniczych (często osadnictwa bardzo
rozproszonego, w czym przoduje Polska w porównaniu np. do
sąsiedniej Słowacji czy Węgier gdzie osadnictwo jest jednak
skupione), piękny krajobraz przyciąga turystów co wymusza
powstawanie nowych inwestycji, często przypadkowych w swej
formie i lokalizacji. A wszystko to wpływa na dalszą degradację
pięknego górskiego krajobrazu!
To grudniowe spotkanie w COTG PTTK w Krakowie miało
również istotny walor edukacyjny. O problemach mających
zasadniczy wpływ na górski krajobraz, jego kształtowanie
i zagrożenie trzeba wciąż przypominać, informować społeczeństwo
o ich zasięgu i skali w czym niemałą rolę mogą odegrać krajoznawcy
a zwłaszcza przewodnicy skupieni w strukturach naszego
Towarzystwa. Czekamy zatem na następne grudniowe spotkanie w
2013 roku zaplanowane przez bratnią nam Komisję Turystyki
Górskiej z równie interesującym doborem tematów prelekcji.
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Krzysztof Tęcza

100. rocznica urodzin Teofila Ligenzy
vel Ozimka
W dniu 5 grudnia 1912 roku, a więc dokładnie sto lat temu,
przyszedł na świat Teofil Ligenza vel Ozimek. Już jako kilkunastoletni
młodzieniec wykazywał zainteresowania otaczającą go przyrodą. W
1926 roku zapisał się do Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, by
później zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego (1952 rok). Właściwie od roku 1951, gdy wraz z
rodziną osiedlił się w Jeleniej Górze, rozpoczęła się jego przygoda z
turystyką i krajoznawstwem. To wtedy brał udział w tworzeniu
struktur turystycznych na Dolnym Śląsku. W 1959 roku współtworzył
Koło Nauczycielskie PTTK nr 30. Ponieważ sam był nauczycielem,
organizował kursy nauczycielskie, po których zyskiwali oni
uprawnienia kierowników wycieczek szkolnych. Przez wiele lat
prowadził obozy wędrowne dla uczniów i nauczycieli (ponad
sześćdziesiąt). Zawsze zachęcał do zdobywania odznak
turystycznych będących potwierdzeniem nie tylko odbycia
wycieczek ale także zdobycia podczas nich stosownej wiedzy
krajoznawczej. Przez wiele lat prowadził referat weryfikacji tych
odznak.
Bezustannie podnosił swoją wiedzę i zdobywał nowe
uprawnienia turystyczne. Był Przodownikiem Turystyki Pieszej,
Przodownikiem Turystyki Górskiej i Instruktorem Krajoznawstwa.
Doceniając jego wkład i zaangażowanie w prowadzonej działalności
turystycznej władze naszego Towarzystwa nadały mu godności
Honorowego Przodownika TP, Honorowego Przodownika TG oraz
Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa. W późniejszym okresie
został on wyróżniony tytułem Członek Honorowy PTTK. Jest to
najwyższe wyróżnienie tej organizacji. Profesor, bo tak nazywali go
znajomi, działał także w Polskim Towarzystwie Schronisk
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Tablica pamiątkowa na ścianie budynku SSM "Złoty Widok" w Michałowicach.
Foto: Krzysztof Tęcza

Młodzieżowych, gdzie za swoje wyjątkowe zaangażowanie również
otrzymał godność Członka Honorowego. Także władze miasta
Jelenia Góra uhonorowały go tytułem Zasłużony dla Miasta Jeleniej
Góry. Teofil Ligenza był pomysłodawcą wielu imprez turystycznych.
Dla nas najważniejszą jest Rajd na Raty organizowany od 1971 roku.
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Tablica upamiętniająca Teofila Ligenzę znajdująca się w Kaplicy Turystycznej
kościoła Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na Chomiczówce w Warszawie.
Foto: Krzysztof Tęcza

Zapewne nie ma mieszkańca Jeleniej Góry, który nie słyszałby
o tej imprezie. Jest to cykl wycieczek organizowanych przez cały rok
w każdą niedzielę. Nie ma tam żadnych zapisów i przyjść na nią
może każdy, dla kogo ten sposób spędzenia wolnego czasu ma jakąś
wartość. Fakt, że Rajd ten, mimo śmierci Profesora, przetrwał do
dnia dzisiejszego, świadczy dobitnie, iż pomysł był przedni. Obecnie
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dzieło Kolegi Teofila kontynuują jego wychowankowie turystyczni,
którzy doceniając jego osiągnięcia nadali rajdowi imię Teofila
Ligenzy vel Ozimka. I nie jest to tylko pusty gest. Większość z nas
znała Profesora osobiście i doskonale wiemy, że jak do tej pory, nie
ma w naszym mieście człowieka bardziej godnego do naśladowania
jeśli chodzi o działalność turystyczną.
Profesor
był organizatorem, współorganizatorem czy
uczestniczył przy wielu poczynaniach turystycznych ale także,
zwłaszcza w późniejszym czasie, działań krajoznawczych. Uznawał
bowiem, że turystyka nie może istnieć bez krajoznawstwa. Godnie
reprezentował nasz region w strukturach PTTK-owskich na
wszystkich szczeblach. Przez siedem kadencji uczestniczył w pracach
Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK. Był też członkiem
Klubu Byłych Nauczycieli Tajnego Nauczania, godnie reprezentując
go na zewnątrz.
Po śmierci Profesora wszyscy, którym był nieobojętny złożyli
się i dzięki pracy Henryka Antkowiaka wykonano tablicę
pamiątkową, którą odsłonięto w Kaplicy Turystycznej kościoła pod
wezwaniem Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na Chomiczówce
w Warszawie.
20 kwietnia 2010 roku, w pierwszą rocznicę śmierci
Profesora, w Michałowicach odsłonięto umieszczoną na ścianie
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Złoty Widok” tablicę
upamiętniającą tego niezwykłego człowieka. Na uroczystość
przybyło wielu oficjeli, w tym Marcin Zawiła obecny Prezydent
Miasta Jelenia Góra. Wydano także specjalną publikację pt.
Wspomnienie o „Profesorze” Ligenzie. Zawarto w niej wspomnienia
znajomych Teofila. Całość opracował przyjaciel Profesora – Zdzisław
Gasz.
Z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że było to
niezwykłe spotkanie, nieprzeciętnych ludzi, którzy przybyli do
Michałowic, by uczcić wspaniałego człowieka, który jednocześnie był
dla nich zwyczajnym Kolegą.
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Uczestnicy spotkania przy grobie Teofila Ligenzy vel Ozimka w setną rocznicę
urodzin. Foto: Krzysztof Tęcza

Mając na uwadze powyższe słowa Zarząd Oddziału PTTK
"Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze zaprosił wszystkich mających
chwilę wolnego czasu by uczcili naszego Kolegę i przybyli na
Cmentarz Komunalny w Jeleniej Górze, gdzie Profesor spoczywa
obok swojej małżonki. Imiennym organizatorem tego spotkania był
Wiktor Gumprecht, który kontynuuje dzieło Profesora. Mam na
myśli Rajd na Raty. Na grób Profesora przybyła rodzina zmarłego i w
jej towarzystwie zapaliliśmy znicze i złożyliśmy kwiaty. Następnie
powspominaliśmy tego niezwykłego człowieka. Wiktor, który
najdłużej z naszego grona, współpracował z Profesorem,
przypomniał jego życiorys. Opowiedział o wielu ciekawych
sytuacjach z ich wspólnych wyjazdów. Jak zwykle w takich
sytuacjach dowiedzieliśmy się czegoś nowego, o czym wiedzieli tylko
nieliczni. Głos zabrał także piszący te słowa. Opowiedział o wkładzie
pracy Profesora w pozyskiwanie młodych ludzi dla turystyki
i krajoznawstwa. O tym jak Profesor im pomagał i wręcz bronił przed
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niezrozumieniem ze strony starszych kolegów. Do wspomnień
włączyli się przybyli na cmentarz.

Wspominanie Profesora przy ognisku turystycznym. Foto: Krzysztof Tęcza

Po tych ciekawych chwilach cała dwudziestoosobowa grupa
wyruszyła na specjalny spacer
by przy ognisku ponownie
powspominać Profesora i uczcić jego pamięć. My nie mamy z tym
problemu ponieważ prawie każdy z nas doświadczył czegoś
dobrego od Niego i, teraz gdy Teofila nie ma już wśród nas, chętnie
dzielimy się tymi doświadczeniami z innymi.
Znane jest powiedzenie, że zmarli żyją dopóty dopóki są
w naszej pamięci. Nic dodać, nic ująć. Może tylko to, że ludzie
dobrzy, ludzie pomagający innym i ludzie dający innym radość
pozostają w naszej pamięci w dwójnasób.
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Informacje Komisji Krajoznawczej
W dniu 8 grudnia 2012 roku, na XII zebraniu Komisji
Krajoznawczej ZG PTTK w Warszawie dokonano mianowania
instruktorów krajoznawstwa.
Stopień Instruktora Krajoznawstwa Polski otrzymali:
Iwona Kubik, Wrocław, nr leg 615/P/12
Marek Kubik, Wrocław, nr leg 616/P/12
Stopień Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa otrzymał:
Marek Szot, Wrocław, nr leg 163/Z/12

GRATULUJEMY!
Krzysztof Tęcza

Wycieczka na Koniec Świata
Komisja Krajoznawcza przy Oddziale PTTK "Sudety
Zachodnie" w Jeleniej Górze zorganizowała w dniu 21 grudnia 2012
roku wycieczkę na Koniec Świata. Mimo, iż od samego ranka było
zimno (miejscami do –10 stopni), na wyznaczone miejsce zbiórki
stawiło się aż siedem osób. Ten nietypowy spacer poprowadził
piszący te słowa.

Na terenie Mechanika w Jeleniej Górze. Foto: Krzysztof Tęcza
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Na początek udaliśmy się na ulicę Obrońców Pokoju, gdzie
znajdowała się rafineria cukru, w której wyprodukowano, po raz
pierwszy na świecie, cukier z buraków cukrowych. Do tej pory
surowcem używanym do produkcji cukru była trzcina cukrowa.
Człowiekiem, który dokonał tego był Franz Achard. Na początku
ludzie różnie reagowali na taką zmianę. Wystarczy wspomnieć, iż
podróżujący po Dolnym Śląsku John Quincy Adams (późniejszy
prezydent USA), gdy skosztował nowego wyrobu, na pytanie
o odczucia smakowe, odpowiedział dyplomatycznie, że cukier
z buraków jest jakby mniej słodki od produkowanego do tej pory.
Był on jednak dwa razy tańszy. Spowodowało to prawdziwą
rewolucję w branży cukrowniczej.
Budynki po rafinerii cukru wykorzystywane były w okresie
późniejszym do celów wojskowych. W naszych czasach otworzono
tu Zespół Szkół Zawodowych, w których kształcono w jakże
potrzebnych dzisiaj zawodach technicznych. Absolwenci, którzy
kończyli tu szkolenie byli bardzo dobrymi fachowcami. Szkoła
posiadała warsztaty w Cieplicach, gdzie uczniowie odbywali
praktyki. Ponieważ sam uczęszczałem do tej właśnie szkoły
doskonale pamiętam jak wiele nas wtedy nauczono. Myślę, że każdy
kto ukończył tą szkołę nie miał żadnych problemów ze znalezieniem
pracy.
Gdy weszliśmy na dziedziniec by obejrzeć zabudowania
podszedł do nas przysłuchujący się nam jegomość, który postanowił
uzupełnić moją opowieść o przedstawienie czasów obecnych tej
uczelni. Nie ma tu już internatu. Z tyłu, tam gdzie kiedyś było wielkie
targowisko, buduje się obecnie obiekt na potrzeby sportowe szkoły.
Jedno co się nie zmieniło, to to, że uczniowie podczas
przerw wychodzą na papierosa. Różnica polega tylko na tym, że
obecnie stoją oni na ulicy, a dawniej my chowaliśmy się między
straganami i wozami konnymi. Gdy chodziliśmy na wagary to
wdrapywaliśmy się na Wzgórze Krzywoustego. Zawsze
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przypłacaliśmy to wąchaniem zapachów z dawnej oczyszczalni
ścieków. Jednak nie powstrzymywało to nas przed ucieczką z lekcji.

Wiadukt kolejowy na Bobrze. Foto: Krzysztof Tęcza

Po przejściu mostu na Bobrze udaliśmy się ścieżką koło
oczyszczalni ścieków w stronę wiaduktu kolejowego. Patrząc na
niego od tej strony widać jego ogrom. Gdy zniszczono poprzedni
wiadukt, szybko zbudowano nowy. Dzięki temu ruch kolejowy
odbywał się bez zakłóceń. Po drugiej stronie Bobru dostrzegamy
ludzi przychodzących tu by nabrać do pojemników trochę wody
z Cudownego Źródła. Dawniej wodę tą wykorzystywano w
procesach sądowych, gdyż powodowała ona prawdomówność. Nie
wiem czy korzystający z tego źródełka zdają sobie z tego sprawę.
Od wiaduktu ścieżka wzdłuż rzeki stała się tak ślizga, że
momentami trudno było utrzymać się na nogach. Trzeba było
dobrze uważać by nie wylądować w lodowatej wodzie. Chociaż nie
była ona chyba taka zimna skoro pływały w niej całe stada kaczek.
Zastanawialiśmy się nawet jak one sobie poradzą gdy zechcą wrócić
w górę rzeki. Wkrótce dowiedzieliśmy się tego. Nagle usłyszeliśmy
łopotanie skrzydeł i kilkanaście, może nawet ponad dwadzieścia
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kaczek poderwało się z wody i pofrunęło w górę rzeki. A my
myśleliśmy, że będą się one męczyć płynąc pod prąd.
Wkrótce, na przeciwległym brzegu, dostrzegamy miejsce
znane jako Parnas. To właśnie tam chętni mogli przyjść i recytować
swoje dzieła. Tam też można było posilić się i odpocząć. Niestety gdy
zaczęto budowę ścieralni drewna część skał użyto jako budulca.

Koniec Świata z lewej, Koniec Świata z prawej, Koniec Świata nad elektrownią.
Foto: Krzysztof Tęcza

Ale oto dotarliśmy do wyspy na Bobrze. Zatrzymaliśmy się
przy stromych skałach wykorzystywanych przez śmiałków do
wspinaczki. Nieco dalej znajduje się elektrownia wodna. W chwili
obecnej jesteśmy przed Końcem Świata. Tak bowiem nazwano
miejsce, w którym nie wiadomo było jak skręca Bóbr, w prawo czy
w lewo. Poza tym było to ostatnie miejsce, do którego można było
dotrzeć od strony Jeleniej Góry. Dalej nie prowadziła żadna ścieżka.
To właśnie do tego miejsca dotarła cofka podczas spiętrzania
w latach dwudziestych XX wieku Jeziora Modrego.
Ciekawi co nastąpi teraz, ruszamy dalej. Ponieważ wody
Bobru zostały tutaj skierowane do kanału prowadzącego do

187
elektrowni, właściwe koryto rzeki jest prawie suche. Nagle nastaje
cisza. Nie słychać nic, ani szumu wiatru w koronach drzew, ani
plusku wody w rzece. Po chwili zaczyna nam to przeszkadzać. Jest to
co najmniej dziwne. A może jest to cisza przed burzą. Ze względu na
przepowiednię Majów może to być cisza przed końcem świata.
Zanim to jednak nastąpi przechodzimy w miejsce uważane obecnie
za Koniec Świata. Znajdujemy się pod skałami zalegającymi na
zboczu Zamczyska.

Wizja zniszczonego schroniska. Foto: Krzysztof Tęcza

Gdy dostrzegamy elektrownię wszystko wraca do normy.
Znowu słyszymy szum wody. Do tego dochodzi hałas pracującej
turbiny. Wśród gałęzi dostrzegamy jakieś zamczysko. Widać wieżę.
To schronisko Perła Zachodu, wzniesione w 1927 roku. Wygląda
wspaniale. Zwłaszcza jego odbicie w wodzie. Aż strach wyobrazić
sobie, że może ono ulec zniszczeniu. Dalsza droga prowadzi nas
zboczem Wieżycy. Docieramy nią do mostku przerzuconego przez
jezioro. Idąc nim staramy się trzymać środka, gdyż tak dziurawego
mostu dawno nie widzieliśmy. Co kilka desek brakuje kolejnej.
A środek kładki wspiera się na stalowym wsporniku. Idąc nim
czujemy się bardziej bezpieczni. Gdy już przeszliśmy na drugą stronę
Bobru spojrzeliśmy w górę na zawieszone na zboczu schronisko. Na
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samą myśl, iż musimy wdrapać się tak wysoko zrobiło nam się
cieplej. Może to i dobrze bo trochę już zmarzliśmy. Zatem
pokonujemy
w sumie koło 150 oblodzonych stopni i docieramy do schroniska. Od
razu przeraziliśmy się, że oto zaczyna się koniec świata. Wychodząc
schodami najpierw widzimy potężną górę desek. Na szczęście nie
jest to wynik kataklizmu tylko przywieziony zapas drzewa na
rozpałkę. Ochłonąwszy dostrzegamy siedzącego Mikołaja. Musi
tkwić w tej pozie dosyć długo bo zeszło już z niego prawie całe
powietrze. Nie mogliśmy przepuścić takiej okazji i zrobiliśmy sobie
długą sesję zdjęciową.
Rozweseleni wkroczyliśmy śmiało do schroniska, a właściwie
gościńca, bo tak określa się ten obiekt. W środku było cieplutko
i przytulnie. Wszystko wystrojone świątecznie. Zamówiliśmy
jedzonko i napitki. Placki były wyśmienite. Co prawda niezbyt
zdrowe ale co tam.
Wreszcie nadchodzi godzina, na którą czekaliśmy. Nikt nie
wie jak można przygotować się na koniec świata. Jednak nic się nie
dzieje. Gdy nabieramy pewności, że końca świata nie będzie nagle
dociera do nas, że oto nadszedł astronomiczny początek zimy.
A więc jest jakaś zmiana. Co prawda nie taka na jaką czekaliśmy,
jednak jest to zmiana bardzo poważna. Przecież wyszliśmy dzisiaj
z domów jesienią a wrócimy zimą. Jesteśmy tym faktem bardzo
poruszeni. Przede wszystkim jednak jesteśmy szczęśliwi, że dalej
będziemy mogli spotykać się na naszych wycieczkach.
Nie ma co, ubieramy się i wracamy do Jeleniej Góry.
Początkowo idziemy Borowym Jarem, jednak gdy ścieżka staje się
tak oblodzona, że nie jesteśmy w stanie nią podążać, zmieniamy
kierunek i przy elektrowni skręcamy w prawo, w drogę zwaną
Środkową. Jest to oczywiście Droga Poetów. Według niektórych
map to właśnie to zbocze uważane jest za Koniec Świata. Mamy
więc koło Jeleniej Góry prawdziwy wysyp końców świata. Tutaj trasa
nie jest taka oblodzona. Decydujemy się zboczyć na skałki by
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zobaczyć wyryty na nich napis Trafalgar. Dzisiaj nie widać Jeleniej
Góry, ale przeważnie to właśnie stąd widać piękną panoramę
leżącego w kotlinie miasta. Konsumujemy tu pozostałe zapasy jakie
zabraliśmy ze sobą. Na deser częstujemy się słodyczami. Lekkiego
dreszczyku dodaje nam fakt przebywania na skale, pod którą
przesiadywał przy ognisku Rymarz. Był to fałszerz pieniędzy. Gdy go
złapano przygotowano dla niego odpowiednio duży stos i spalono
go. Taka bowiem była wówczas kara za tak poważne przestępstwo.
Później widywano tu jego ducha. I to przez dłuższy czas. Dlatego nie
wiemy czy aby nie przygląda się on nam w tym momencie.
Idziemy w stronę miasta. Z daleka oglądamy górę Siodło,
podziwiamy aleję pięknych drzew prowadzącą na Helikon. Mijamy
Cesarski Dąb i Kapliczną by dotrzeć do torów kolejowych. Tutaj
spotyka nas niezwykła niespodzianka. Widzimy nadjeżdżający
szynobus, a przecież pociągi miały nie kursować. Okazuje się jednak,
że to prawdopodobnie pociąg z Węglińca. Maszynista widząc naszą
grupę gwizdnął tak donośnie, że aż zadzwoniło nam w uszach.
Zastanawiamy się czy na kolei, z której usług przecież korzystamy,
coś drgnie? Był to wszakże pierwszy pociąg na tym nowym świecie!

Krzysztof Tęcza

Wirtualna biblioteka e-Pogranicze
14 grudnia odbyła się w Książnicy Karkonoskiej konferencja
inauguracyjna projektu Wirtualna Biblioteka e-Pogranicze. Jest to
projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 –
2013 oraz ze środków własnych i budżetu Miasta Jelenia Góra.
Ważnym jest, że na całkowitą wartość projektu wynoszącą ponad
370 tysięcy Euro, dofinansowanie to wyniesie aż 85%. Bez tak hojnej
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dotacji żadna organizacja nie byłaby w stanie udźwignąć tych
kosztów i projekt nie ruszyłby z miejsca. Zadajmy jednak sobie
podstawowe pytanie czy jest sens wydawać tyle pieniędzy na taki
cel. Zanim odpowiemy na to pytanie musimy poznać założenia
projektu. Głównym celem jest wzbogacenie zbiorów Jeleniogórskiej
Biblioteki Cyfrowej o nowe dokumenty dotyczące pogranicza polsko
- niemieckiego. Biblioteka nasza istniejąca w formie cyfrowej od
2006 roku pozyskała już wiele dokumentów. Są to najczęściej
materiały w formie pisanej lub przedwojenne pocztówki ukazujące
często nieistniejące już obiekty. Są to także stare mapy, dokumenty
i inne archiwalia. Od czasu utworzenia naszej wirtualnej biblioteki
wielu pasjonatów posiadających własne zbiory przekonało się, iż
warto podzielić się nimi z mieszkańcami naszego miasta. Warto tak
czynić choćby dlatego, że gdy coś staje się ogólnodostępne często
odzywa się kolejny kolekcjoner i uzupełnia zaprezentowany materiał
o coś nowego, coś co zazwyczaj wnosi inne spojrzenie na dany
temat. Ponieważ pracownicy biblioteki potrafią odpowiednio
wyeksponować dostarczone dokumenty osoby przechowujące je do
tej pory w domu chętnie przynoszą je by choćby pochwalić się, że
udało im się je pozyskać. Dotyczy to także nowych, tworzonych
opisów i fotografii, które zamieszczone w wersji elektronicznej
stanowią dokumentację mniej czy bardziej ważnych wydarzeń
z życia naszego społeczeństwa. Przede wszystkim dokumenty te
dotyczą spraw związanych z turystyką, krajoznawstwem,
poznawaniem historii czy otaczających nas gór. Często są to relacje
z organizowanych przez różne stowarzyszenia społeczne wycieczek.
Do tej pory o takich wydarzeniach wiedziała tylko ograniczona ilość
osób. Teraz dzięki nieograniczonemu dostępowi do tych tekstów,
dowiedzą się o nich wszyscy mający dostęp do Internetu. Wpłynie to
na zmianę nastawienia tych osób. Będą one chciały także
uczestniczyć w tych często bardzo ciekawych wydarzeniach.
A uczestnicząc w nich będą poznawać piękno otaczającego ich
świata. Bardzo jednak ważną sprawą będzie fakt zachowania tego co
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się tam wydarzyło w pamięci. Bo poprzez opisy zamieszczane na
stronach internetowych tworzymy niejako naszą historię.
A przynajmniej tworzymy materiały źródłowe, do których będą po
latach mogli sięgnąć historycy. Oczywiście ponieważ relacje
spisywane przez poszczególnych ludzi narzucają nam ich punkt
patrzenia na dane wydarzenie trzeba będzie czerpać z nich
z pewnym dystansem. Jednak gdyby ich nie było w ogóle to
powstałaby próżnia i po kilkudziesięciu latach musielibyśmy
zgadywać jak żyli ludzie w naszych czasach. Jak wypoczywali, jak się
bawili, czy w ogóle coś ich interesowało poza zaspokojeniem
podstawowych potrzeb bytowych.
Zatem patrząc na sprawę pod tym kontem zasadność
takiego projektu jest bezsporna. Jest on jak najbardziej potrzebny
i przydatny.
Jest jednak jeszcze drugi cel projektu e-Pogranicze. Jest to
sprawa uzupełnienia Słownika Biograficznego Ziemi Jeleniogórskiej
o nowe hasła. Bo tak naprawdę na dzień dzisiejszy mamy w tym
słowniku niewielu ludzi. A przecież nasza ziemia wydała bardzo dużą
ilość osób, które zasłużyły się nie tylko dla nas tutaj ale czasami
nawet dla Europy czy wręcz całego świata. Na ziemi pogranicza
polsko-saksońskiego rodzili się, żyli, pracowali i tworzyli bardzo
znani ludzie. Problem tylko w tym, że miało to miejsce wiele lat,
a nawet wieków, temu i tak na dobrą sprawę w wyniku zmian jakie
zaszły na tych terenach, przede wszystkim po II wojnie światowej,
zapomniano o nich. Często nie chciano o nich pamiętać, gdyż tak
było wygodnie politycznie. Jednak dzisiaj, gdy narody nasze zbliżyły
się na tyle, że poszczególni ludzie potrafią już ze sobą rozmawiać bez
uprzedzeń, warto wracać do tamtych nazwisk. Warto przypominać
sobie o tamtych ludziach, choćby dlatego, że w końcu byli to
mieszkańcy naszej ziemi, i często możemy być dumni z faktu, iż to
właśnie tutaj oni mieszkali. Sama przynależność ich do określonej
narodowości nie może być przyczyną ich odrzucenia czy
zapomnienia. Przecież doszliśmy już do tego, że historia tych ziem
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była tworzona przez przedstawicieli różnych narodowości, którzy
często wcale nie określali się jako Polacy czy Niemcy ale jako
obywatele np. Śląska czy Łużyc. I to właśnie oni tworząc i pracując
tutaj dążyli do rozwoju tego regionu.
My dzisiejsi mieszkańcy tych ziem musimy utożsamiać się
z tymi ludźmi i tworzyć nową historię tak by miała ona ciągłość. I nie
ma nic dziwnego w sięganiu do przeszłości by przypomnieć
wszystkim o znanych ludziach wywodzących się z tego terenu.
Dlatego jest teraz szansa na to by w stworzonym słowniku znalazły
się nowe nazwiska wraz z życiorysami tych ludzi. Tak samo trzeba
dodawać tam nazwiska obecnie żyjących osób, które coś wnoszą
w tą naszą rzeczywistość.

Spotkanie prowadziła Alicja Raczek Dyrektor Książnicy Karkonoskiej. W
pierwszym rzędzie siedzi Ivo Łaborewicz. Foto: Krzysztof Tęcza

Ponieważ projekt e-Pogranicze będzie tworzony zarówno
przez stronę polską (Książnica Karkonoska) jak i stronę niemiecką
(Kultur und Weiterbildungssgesellschaft mbH) pojawia się dla nas
wielka szansa na pozyskanie dokumentów znajdujących się
w zbiorach niemieckich. Zyskamy wreszcie praktycznie
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nieograniczony dostęp do tych dokumentów. Do tej pory, nie
mówiąc o ograniczonym do nich dostępie, często nawet nie
wiedzieliśmy, że w ogóle zachowały się one.
Jak nam wyjaśniła Jowita Jeleńska projekt obliczony na
niespełna dwa lata ma doprowadzić do utworzenia 20 biogramów
dotyczących osób związanych z pograniczem, opracowania 750
cyfrowych
dokumentów
dotyczących
pogranicza
oraz
przeprowadzenia 7 szkoleń (4 w Polsce i 3 w Niemczech). Aby do
tego doszło powołany zostanie zespół merytoryczno-redakcyjny,
w którym znajdą się przedstawiciele obu uczestniczących
w projekcie stron. Pozwoli to na fachowy dobór pozyskiwanych
materiałów, ich selekcję i archiwizowanie oraz odpowiedni sposób
udostępniania. Ponieważ obecne prawo autorskie powoduje wiele
sytuacji, które skutecznie ograniczają swobodny dostęp do
materiałów zamieszczanych w sieci, osoby pracujące przy tym
projekcie będą musiały zadać sobie wiele trudu by pogodzić interesy
twórców, właścicieli praw i czytelników. Zwłaszcza, że grupą
docelową projektu stanowią przede wszystkim mieszkańcy
pogranicza po obu stronach granicy, mający dostęp do Internetu.
Na spotkaniu inauguracyjnym wystąpił Mateusz Hartwich
z referatem: Moja, Twoja, nasza historia. Aspekty transgranicznych
badań historycznych. Stwierdził on, że nie można mieć jednej
kanonicznej wersji historii. Wersje historii są zawsze co najmniej
dwie. Każde z graniczących ze sobą państw ma swoją historię.
Historię pisaną na własne potrzeby polityczne. Historia ta pisana dla
siebie nie zawsze musi być zgodna z prawdą historyczną. Najczęściej
nie jest z nią zgodna. Zazwyczaj jest zgodna z oficjalnym
stanowiskiem rządu, który dopasowuje ją do polityki realizowanej w
danym momencie. Oczywiście historia ta z upływem czasu jest
zmieniana. Najważniejsza jest bowiem potrzeba wynikająca
z bieżących potrzeb politycznych.
Historia oficjalna różni się także od historii pisanej na
podstawie osobistych relacji poszczególnych osób. Bo oficjalni
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wrogowie prywatnie mogą być dobrymi przyjaciółmi. Dlatego często
wysłuchanie konkretnej osoby daje dużo więcej do historii niż jej
oficjalne przedstawienie.
Wymyślone dawno temu we Francji miejsca pamięci
tworzone obecnie w całej Europie pomagają upamiętniać ważne
fakty z historii, ważne zdarzenia ale także ważnych ludzi. Nasuwa się
jednak pytanie czy każda postać historyczna może być uznana za
ważną. Bo przecież danego człowieka można, a nawet wręcz trzeba
szanować i podziwiać za jego dokonania np. artystyczne czy
naukowe, ale nie każdego można darzyć sympatią za jego
osobowość. Bo jeśli ktoś był wybitnym w jakiejś konkretnej
dziedzinie a jednocześnie dopuszczał się zachowań niegodnych
człowieka, np. podczas wojny, to czy powinniśmy takiego człowieka
czcić czy powinniśmy wymazać go z pamięci. Nie wiadomo jak
postępować w takim wypadku. Zapewne trzeba tu odpowiednio
wyważyć te jego złe uczynki. Nie ma jednak co się za bardzo chwalić
takim człowiekiem. Nie można jednak także zapominać o fakcie, że
żył kiedyś taki człowiek.
Na koniec Mateusz Hartwich stwierdził słusznie, że my
mimo, iż nie piszemy historii, a jedynie ją dokumentujemy, to jednak
często zupełnie nieświadomie przyczyniamy się do jej tworzenia.
Przytoczył także wiele mówiący cytat. "Twoja historia i twoja pamięć
nie są moimi ale to jest OK.!" Nic dodać, nic ująć.
Ivo Łaborewicz w swojej wypowiedzi odniósł się do słów
pani Alicji Raczek, która wspomniała o różnicy pomiędzy słowem
pisanym a zapisaną wypowiedzią na taśmie filmowej. Obraz
ruchomy pozwala na utrwalenie gestów czy emocji związanych
z daną wypowiedzią natomiast zapis papierowy powstaje po
odfiltrowaniu tych emocji. Pytanie brzmi: co jest lepsze? Zapewne
obraz ruchomy. Sprzęt potrzebny do takiej rejestracji dotarł do nas
znacznie później niż do krajów zachodnich i dlatego mamy
w naszych zbiorach znaczącą przewagę materiałów tekstowych.
Jednak zmienia to się z upływem czasu. Ivo Łaborewicz przypomniał,
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iż jako kierownik Archiwum Państwowego, czyli instytucji wiecznie
niedofinansowanej, gromadzi przede wszystkim dokumentację
urzędniczą, która nie oddaje całego obrazu jaki przekazują osobiste
wyznania i materiały. W związku z wypowiedzią przedmówcy
stwierdził, że on jako regionalista może chociaż w części odciąć się
od wszechobecnej polityki. Chociaż nie do końca. Obiecał, że
Archiwum Państwowe włączy się do prac przy projekcie i będzie
wspierało projekt w miarę swoich możliwości.
Zapewne wszyscy obecni na sali także nie odmówią swojego
skromnego udziału w realizacji tak potrzebnego projektu.
Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa powstała głównie dzięki
dwóm osobom. Pierwszą był Marcin Zawiła, który stworzył Słownik
Biograficzny Ziemi Jeleniogórskiej. Drugą Joanna Broniarczyk, która
zapoczątkowała digitalizacje zbiorów. Dzisiaj przybliżyła nam ona
pojęcie biblioteki cyfrowej. Dowiedzieliśmy się tak naprawdę po co
ją stworzono i jakie przyniosło nam to korzyści. Biblioteka cyfrowa w
zasadzie działa tak jak każda inna biblioteka. Gromadzi się w niej
różne typy dokumentów, opracowuje je, udostępnia i przechowuje
dla ich zachowania. Biblioteka cyfrowa to także usługa w sieci
umożliwiająca dostęp do dokumentów elektronicznych. My jako
osoby używające Internetu zastanawiamy się nad tym co zamieścić
w Internecie. Czynimy świadomy wybór. Bo jak to zrobić to już
wiemy. A więc dokonanie stosownego wyboru jest naszym jedynym
zmartwieniem. Inaczej przedstawia się sytuacja osób, które albo nie
mają dostępu do Internetu, albo po prostu go nie używają.
Powstałe dawniej publikacje dzięki Internetowi otrzymują nowe
życie. Dzisiaj tworzymy coraz więcej dokumentów typowo
cyfrowych.
Biblioteka cyfrowa w sieci wyróżnia się uporządkowanymi
zasadami, zachowuje standardy, przestrzega prawa autorskiego,
zachowuje dziedzictwo narodowe, uwypukla regionalizm. Biblioteka
cyfrowa różni się od repozytorium
służącego głównie do
upublicznienia i przechowywania prac wrzuconych tam przez
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samych twórców. Obecnie wielkie biblioteki cyfrowe dzięki swojemu
zasięgowi ułatwiają dostęp do zasobów dziesiątek bibliotek. Np.
Biblioteka Europeana daje dostęp do 43 europejskich bibliotek
narodowych. W Polsce powstała Federacja Bibliotek Cyfrowych. Gdy
w roku tworzenia Federacji JBC była jedną z kilkunastu tego typu
bibliotek, teraz jest ich około setki. Często duże biblioteki cyfrowe
pozwalają na znalezienie potrzebnych danych, jednak aby przejrzeć
materiał źródłowy zaczerpniemy go z konkretnej biblioteki np. JBC.
Dużą niedogodność stanowi prawo autorskie mówiące o ochronie
dzieł autorów przez 70 lat od chwili ich śmierci. W czasach tak
szybkiego rozwoju technologicznego wydaje się, iż jest to okres zbyt
długi. Zapewne inaczej wygląda to ze strony samych autorów i ich
rodzin. Są jednak sposoby by korzystać z tych materiałów nie
zapominając o ich autorach. Jednym z takich sposobów jest
inicjatywa zwana Creative Commons. Biblioteki najczęściej
prowadzą zasoby z domeny publicznej, które można udostępniać
bez żadnych ograniczeń. Część jednak zbiorów udostępniana jest
zgodnie z wolą autorów albo ogólnie albo tylko w miejscu czyli na
komputerze znajdującym się w danej bibliotece.
JBC obecnie posiada w swoich zbiorach około 7 tysięcy
dokumentów, w tym w rozpoczętym projekcie e-Pogranicze około
100. Aby ułatwić czytelnikom wynajdywanie interesujących ich
dokumentów stworzono podział na poszczególne kolekcje.
Pozwalają one na selekcje dokumentów. Chociaż zdarza się
oczywiście, że jeden dokument zostaje przypisany do kilku kolekcji.
Najważniejszym w działalności bibliotek cyfrowych jest
zapewne ich ogólna dostępność przez 24 godziny na dobę.
Powoduje to brak ograniczeń z jakimi mamy do czynienia
w klasycznej bibliotece.
Gerhard Schiller ze Stowarzyszenia Pielęgnacji Sztuki
i Kultury Śląskiej (VSK) pokazał nam jak można znaleźć w Internecie
informacje o określonej osobie. Zaprezentował poszukiwania
jeleniogórzan z początku doby nowożytnej i na konkretnych
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przykładach pokazał jakie mogą czekać nas niespodzianki. Często
bowiem w sieci wystarczy niewłaściwie wpisać jedną literkę i już
mamy koniec naszych poszukiwań. Do tego wiele starszych nazwisk
ma nawet kilkadziesiąt swoich odmian. W różnym okresie czasu
pisało się w nazwiskach różne litery. Problemem są także nietypowe
znaki występujące w języku niemieckim.
Dla ułatwienia wyszukiwania zaproponował nam korzystanie
z różnych zbiorów. Choćby Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB),
Ogólnej Biografii Niemieckiej (ADB), Nowej Niemieckiej Biografii
(NDB) czy banku danych czasopism (ZDB). Można także korzystać ze
wspólnych plików sygnatur (GND) co znacznie przyspieszy nasze
poszukiwania.
Trzeba przyznać, że akurat te informacje mogą okazać się
dla nas bardzo przydatne.
Tomasz Maleńczuk przedstawił nam jak działa Jeleniogórska
Biblioteka Cyfrowa. Na początku najważniejszą sprawą jest właściwy
dobór dokumentów, tak aby były one w ogóle potrzebne
czytelnikowi. Następnie sprawdza się czy nie są one już dostępne
w innych bibliotekach tak by niepotrzebnie ich nie powielać.
Sprawdza się także sytuację prawną dokumentów. Najwięcej z nich
pochodzi z tzw. domeny publicznej czyli można je publikować bez
żadnych obaw że naruszy się czyjeś prawa. Niektóre dokumenty
można publikować na zasadach licencji otwartych bądź
zamkniętych. Dla bibliotekarza bardzo ważną jest sprawa
odpowiedniego doboru tematycznego wynikającego z profilu
działalności danej biblioteki. Duży nacisk kładzie się na dokumenty
dotyczące danego regionu. Znaczenie ma także zawartość
merytoryczna tych materiałów.
Dowiedzieliśmy się od Tomasza Maleńczuka w jaki sposób
przebiega digitalizacja zbiorów, na czym polega archiwizacja i jak
wygląda interfejs czytelnika. Zaprezentował on nam także zasady
podziału poszczególnych publikacji i ich przydziału do określonych
kolekcji tematycznych.
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Trzeba przyznać, że to co usłyszeliśmy pozwoliło nam na
poznanie zasad panujących w bibliotece cyfrowej. Wiemy już jak
przebiega pozyskiwanie i gromadzenie materiałów i na co mamy
zwrócić uwagę przy ich dostarczaniu. Nie zmieni to jednak faktu, że
najważniejszym wciąż pozostaje dostarczanie wszelkich publikacji
tak by pracownicy biblioteki mieli w czym wybierać. Bo bez nas, bez
ludzi którzy tworzą te materiały, biblioteka podpierać się będzie
tylko starymi dokumentami natomiast jeśli chodzi o obecne czasy
nie będziemy mieli dokumentów obrazujących to co dzieje się na
naszych oczach. A jest to nie mniej ważne od wydarzeń, które już
zostały udokumentowane.
Zatem nic dziwnego, iż dyrektor Książnicy Karkonoskiej Alicja
Raczek zaapelowała na koniec naszego spotkania o dostarczanie
nowych dokumentów.

Witold Kliza

Zamość – Historia „Stołu Szwedzkiego”,
wystawionego Szwedom pod Zamościem
W 1656 roku Szwedzi dokonali najazdu na tereny
Rzeczpospolitej. Wojskami szwedzkim dowodził Karol Gustaw. Król
Jan Kazimierz opuścił granice Polski. W twierdzy Zamość, dobrze
w tym czasie ufortyfikowanej i zaopatrzonej, rezydował ordynat
zamojski, podczaszy koronny Jan II „Sobiepan” Zamojski. Przyjazd
Szwedów pod mury twierdzy zbytnio nie zmartwił ordynata. Nadal
jadł, pił i wyśmiewał się ze Szwedów. Twierdza Zamość była jedną
z trzech twierdz, które oparły się przed najazdem Szwedów.
Panujące dość surowe warunki zimowe oraz dobrze ufortyfikowana
twierdza, nie pozwoliły na zdobycie jej z marszu. Przystąpiono do
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oblężenia Zamościa. Karol Gustaw przepuszczał, że ordynat otworzy
bramy i podda twierdzę. Jednak nawet zgromadzeni pod murami
twierdzy Szwedzi, w ilości 18 tysięcy konnych i pieszych oraz 40
armat, nie wywarły na ordynacie specjalnego wrażenia. Nie miał on
zamiaru poddania twierdzy. Szwedzi rozpoczęli ostrzeliwanie.
Wysłano również posłańca do ordynata z prośbą o poddanie
twierdzy. Jednak ten, powołując się na wierność i posłuszeństwo
królowi Janowi Kazimierzowi, odmówił. Następne szturmy i ataki na
mury twierdzy nadal niczego złego nie przyniosły. Jedynym ich
wynikiem było zabicie jednego woła i wystraszenie stada gołębi.
Wówczas Karol Gustaw zwrócił się do ordynata z prośbą
o zorganizowanie paradnego przemarszu jego wojsk pod murami
twierdzy na trasie od traktu szczebrzeskiego do lwowskiego.
Ordynat uważał to za podstęp i nie zezwolił na przemarsz wojsk pod
murami twierdzy, proponując zorganizowanie takiego przemarszu
pół mili dalej. Wówczas Karol Gustaw, nie mając sposobu na upór
i dumę ordynata, zaproponował wspólne śniadanie w twierdzy.
Miało to być pożegnanie przed odejściem wojsk szwedzkich spod
Zamościa. Również tą propozycję uznał ordynat za podstęp i nie
przyjął jej. Spodziewał się, że Karol Gustaw dobrowolnie nie opuści
murów twierdzy. Wyraził jednak zgodę na ucztę zorganizowaną
przed murami twierdzy, ale bez udziału jego osoby i jego
podwładnych. Ordynat będzie ucztował ze swoim dworem
i wojskami w twierdzy, a Szwedzi za murami. W związku
z powyższym polecił ustawić przed murami twierdzy stoły a na nich
wyłożyć dużą ilość wiktuałów i „prowiantów” w postaci mięsa
wołowego, wieprzowego, sarniego, zajęczego, mięsa ptactwa
„wszelakiej rozmaitości”, różnego rodzaju ryb, pieczywa, ciasta oraz
trunki ”wszelkich gatunków z przepastnych zapasów zamkowych”.
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Zabronił jednak kategorycznie wystawiać ław, krzeseł, zydli,
taboretów czy „inszych sprzętów, na których wygodnie spocząć do
posiłku by można”.
Od tego czasu, poczęstunek na stojąco, rozpowszechnił się i
stołem szwedzkim (In erectus) został nazwany.

Krzysztof Tęcza

Zebranie opłatkowe 2012
Dnia 12 grudnia 2012 roku odbyło się tradycyjne zebranie
opłatkowe, na które przybyli działacze Oddziału PTTK "Sudety
Zachodnie" w Jeleniej Górze. Jest to praktycznie jedyny dzień w roku
kiedy mamy możliwość spotkania się w takim gronie. Oprócz
zarządu naszego Oddziału obecni byli przewodniczący
poszczególnych komisji, kół oraz wyróżniający się społecznicy. Jest
to także dzień, w którym za swoje zasługi otrzymują oni
wyróżnienia. Oczywiście są to drobne upominki książkowe, bo tylko
na takie stać w chwili obecnej nasze Towarzystwo. Chodzi jednak nie
o nagrody lecz o sam fakt pamiętania o tych, którym się je wręcza.
Dostrzeżenie ich dokonań na przestrzeni mijającego roku oraz
pokazanie jak ważna ta ich działalność jest dla turystów,
mieszkańców naszego miasta, i ich samych, jest najlepszym
podziękowaniem. Cieszy fakt posiadania przez nasze Towarzystwo
tylu działaczy. Dzięki ich pasji organizowane są różne imprezy
kierowane zarówno do młodzieży jak osób dorosłych oraz seniorów.
I są to imprezy zarówno piesze, górskie, kolarskie, motorowe,
narciarskie czy krajoznawcze. Uczestniczący w nich turyści mogą nie
tylko poznawać piękno Dolnego Śląska ale odkrywać nowe nieznane
do tej pory miejsca i ich historie. Coraz częściej turyści prowadzeni
są na szlaki w Polsce, Czechach i Niemczech.
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Uczestnicy zebrania opłatkowego w 2012 roku. Foto: Krzysztof Tęcza

Podczas zebrania opłatkowego dzielimy się swoimi
osiągnięciami, dowiadujemy się co działo się w Oddziale i planujemy
przyszłoroczne imprezy.
Na początku prezes Oddziału Adam Rodziewicz, witając
wszystkich, prosi o uczczenie minutą ciszy naszych działaczy, którzy
odeszli w tym roku na wieczną wędrówkę. Niestety znowu ubyło
z naszego grona kilku wspaniałych ludzi.
Niektórzy z przybyłych zostali odznaczeni wyróżnieniami
Towarzystwa. Są to: Wanda Oryszczak, Ewa Parafinowicz i Marek
Dąbek, którzy otrzymali odznaki 25 lat w PTTK. Jan Jabłoński, Wanda
Oryszczak i Mieczysław Bogdaszewski otrzymali przyznany przez
Komisję Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK tytuły
Honorowych Przodowników Turystyki Narciarskiej. Serdecznie im
gratulujemy.
Wiceprezes
Andrzej
Mateusiak
przedstawił
nam
kalendarium Oddziału. Oczywiście zrobił to w wielkim skrócie.
Całość będzie opublikowana w kolejnym Biuletynie. Najważniejszym
było odebranie przeprowadzonych prac remontowych na Chojniku
oraz prace przy przygotowaniu inwestycji polegającej na
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doprowadzeniu wody i odprowadzeniu ścieków z zamku Chojnik tak
by uniknąć w przyszłości zachwiania równowagi biologicznej na
terenie KPN. Niestety ze względu na koszty tej inwestycji (2,2 mln zł)
oddział nie jest w stanie sam jej udźwignąć i musimy szukać
wsparcia finansowego na zewnątrz.
Przez cały rok przewodnicy z naszego oddziału brali udział w
specjalistycznych szkoleniach pozwalających na podnoszenie ich
wiedzy i kwalifikacji. Dzięki temu będą mogli wzbogacić swoją
ofertę turystyczną.
Krzysztof Tęcza przedstawił w skrócie dokonania Komisji
Krajoznawczej. W roku 2012 odbyła się III edycja krajoznawczych
spacerów. Turyści podczas pięciu wycieczek poznawali teren Jeleniej
Góry. Mogli po raz pierwszy, po remoncie, wejść na Wieżę Baszty
Zamkowej. Zwiedzili muzeum komunikacji w MZK. Byli na Kopkach,
w Borowym Jarze, na Wzgórzu Kościuszki, obejrzeli nowy gmach
Muzeum Karkonoskiego, a także dotarli do chatki AKT. Dodatkowo
wyruszyli na szósty spacer by wziąć udział we wspólnym
zakończeniu sezonu turystycznego z uczestnikami Rajdu na Raty. 12
maja K. Tęcza zorganizował drugie seminarium „Mijające krajobrazy
Ziemi Jeleniogórskiej”, w którym referaty wygłosili: Julita Izabela
Zaprucka, Gabriela Zawiła, gen. Bronisław Peikert, Krzysztof korzeń,
Kazimierz Piotrowski, Ivo Łaborewicz i Krzysztof Tęcza. Wystąpił
także zespół Jeleniogórzanie. 10 marca w Mokrzeszowie odbyło się
sympozjum górskie promujące Sudety. Swój referat zaprezentował
tam Krzysztof Tęcza. Aby uczcić dodatkowy dzień w roku czyli 29
lutego zorganizowano specjalne zimowe wejście na Skopiec
połączone z ogniskiem i biesiadą turystyczną. Komisja Krajoznawcza
uczestniczyła w wielu przedsięwzięciach organizowanych przez
instytucje i organizacje promujące nasz region. Było to m. in.
poprowadzenie wycieczki w ramach festynu w Jagniątkowie czy
wniesienie flagi miasta Jelenia Góra na Śląskie Kamienie. Krzysztof
Tęcza jako członek jury Ogólnopolskiego Przeglądu Książki
Krajoznawczej i Turystycznej zgłosił i promował pozycję wydaną
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przez Karkonoski Park Narodowy co zaowocowało przyznaniem
nagrody, którą osobiście odebrał dyrektor Andrzej Raj.
Przewodniczący KK organizował lub brał udział w spotkaniach
mających na celu odpowiednie uhonorowanie zasłużonych
działaczy. Krzysztof Tęcza złożył gratulacje Antoniemu Litwinowi w
dniu jego 80 urodzin i Franciszkowi Dymczyńskiemu w dniu 90
urodzin. Wziął też udział w uczczeniu 100 rocznicy urodzin Teofila
Ligenzy, zorganizowanej przez Wiktora Gumprechta.
Od 2010 roku Krzysztof Tęcza redaguje miesięcznik
„Informator Krajoznawczy”, który stał się kopalnią wiadomości
o działalności turystycznej w naszym regionie. Najważniejszym
bowiem działaniem KK jest promocja Jeleniej Góry, Karkonoszy
i Sudetów Zachodnich.
Wiktor Gumprecht, kierownik Rajdu na Raty, zrelacjonował
wyniki tegorocznej edycji tej imprezy. Odbyło się 43 wycieczki piesze
i pięć autokarowych, w tym jedna pięciodniowa do Trójmiasta.
Turyści odwiedzili niemal cały Dolny Śląski oraz poznali obiekty
w Czechach i Niemczech. Wzięło w nich w sumie udział ponad 1300
uczestników. Poszczególne wycieczki poprowadzili: Wiktor
Gumprecht (23), Krzysztof Tęcza (6), Paweł Idzik (4), Jarosław Zając
(4), Robert Śliwa (3), Janusz Perz (2) i Jerzy chmielnicki (1).
Jan Jabłoński prowadzący Komisję Turystyki Narciarskiej zdał
relację z największej imprezy narciarskiej jaka odbywa się
w Karkonoszach. W tym roku była to już jej 57 edycja. Rajd
Karkonosze odbył się w marcu na dwóch trasach. Uczestnicy jeździli
przez tydzień na nartach turowych i śladowych.
Jeśli chodzi o turystykę kolarską to w roku 2012 miało
miejsce 12 wycieczek jednodniowych o długości średnio 50.
kilometrów każda. Jan Jabłoński poprowadził także 10 wycieczek
z cyklu „Z kijkami za pan brat”. Są to krótkie spacery, których
założeniem nie jest jedynie przejście określonej ilości kilometrów.
Podstawowym założeniem tych wycieczek jest nauka chodzenia
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z kijkami. Wiele bowiem osób zupełnie nie wie jak należy trzymać
kijki aby ich używanie było z korzyścią dla zdrowia.
Jan Tyczyński z Komisji Turystyki Motorowej zaprezentował
wyniki dwóch imprez motorowych prowadzonych przez cały rok.
Były to indywidualne rajdy turystyczne: III Rajd Szlakiem
Ewangelickiej Architektury Sakralnej i VIII Rajd Szlakiem Klasztorów i
Sanktuariów. Uczestnicy tych imprez odwiedzili ponad 400
klasztorów, 170 sanktuariów i 490 kościołów (w tym ponad 100
ewangelickich).
Adam Rodziewicz zajmujący się turystyką młodzieżową
i imprezami na orientacje zorganizował dwa duże szkolenia.
Pierwsze dla dzieci, drugie to kurs organizatorów imprez na
orientację. Sukcesem był udział ponad 200 osób w „Pucharze
Wagarowicza”. Po raz pierwszy zorganizowano nową imprezę
„Rzepiórowe Andrzejki”. Wygląda, że spodobała się i w związku z
tym będzie ona kontynuowana.
Antonina Sobierajska z koła nr 30 przybliżyła nam imprezy
organizowane wśród nauczycieli. Ponieważ wiek ich uczestników to
przedział od 9 do 91 lat, stosuje się różne stopnie trudności
poszczególnych wycieczek.
Koło nr 15 (wojskowe) oprócz organizowania wycieczek, we
współpracy ze Stowarzyszeniem Radar przeprowadza także imprezy
strzeleckie oraz stara się prezentować sprzęt radiolokacyjny na
wystawie w Mysłakowicach.
W roku obecnym po raz pierwszy zorganizowano spacery
połączone ze zwiedzaniem obiektów sakralnych w Jeleniej Górze.
Wszystkie wycieczki poprowadził Antoni Witczak. Z kolei Janusz Perz
rozpoczął zimowe spacery na nartach śladowych.
Oczywiście wszystkie tegoroczne imprezy organizowane
przez poszczególne komisje będą kontynuowane w roku 2013.
Prezes jednak zaapelował by w miarę możliwości tworzyć coś
nowego.

205
Wszystkie działania turystyczne organizowane przez nasze
Towarzystwo są imprezami non-profit, aby jednak mogło w nich
brać udział jak największa ilość uczestników staramy się o dotacje.
W 2012 roku otrzymaliśmy wsparcie finansowe z Urzędu
Marszałkowskiego, ZG PTTK, Powiatu Jeleniogórskiego i Miasta
Jelenia Góra.
Obecnie najważniejszą sprawą są przygotowania do Zjazdu
Krajowego PTTK. Właśnie zaczęła się kampania sprawozdawczowyborcza na szczeblu kół i oddziałów. Powinna ona zakończyć się w
dniu 20 kwietnia 2013 roku Zjazdem Oddziału PTTK Sudety
Zachodnie w Jeleniej Górze. Poznamy wówczas nowy zarząd.
A na razie Prezes Adam Rodziewicz w imieniu zarządu
oddziału przekazał wszystkim życzenia wielu sukcesów, marzeń,
przyjemności. Poprosił także by za naszym pośrednictwem dotarły
one do wszystkich turystów, rodzin wędrujących z nami oraz
sympatyków i innych uczestników wycieczek.
Nie pozostało nam w tym momencie nic innego tylko podzielić się
opłatkiem, wymienić indywidualne życzenia i zaśpiewać kilka kolęd
przy choince.
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