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Wprowadzenie 

 
Płyń Marzanno, płyń. Foto: Anna Tęcza 

Szanowne Koleżanki i Koledzy! 

Skończyła się zima, przyszła wiosna. Zrobiło się ciepło, 

wszystko budzi się do życia. Także i my, turyści i krajoznawcy, 

zaczynamy wychodzić z domu na coraz to dłuższe wycieczki. 

Jesteśmy spragnieni nowych doznań i nowych znajomości. 

Zapewne zaowocuje to wydarzeniami jakie będę mógł 

przedstawić w kolejnym numerze Krajoznawcy. Zanim to 

jednak nastąpi chciałbym podzielić się z Wami wiadomościami 

o ciekawych wydarzeniach jakie miały miejsce w okresie 
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zimowym. Mogę to uczynić dzięki przysłanym przez was 

materiałom. 

Przede wszystkim przeżyliśmy najradośniejszy okres roku czyli 

święta Wielkiej Nocy. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, 

jakie miało miejsce w tym okresie, jest symbolem narodzin 

nowego, nie tylko w życiu każdego człowieka. Jest to początek 

nowych wyzwań jakie czekają na nas po okresie zimowego 

odpoczynku. Dlatego warto zapoznać się z tekstem Staszka 

Dziuby, w którym opisuje on miejsca symboliczne zwane 

Grobami Pańskimi. Symbolem wyczekiwanego nadejścia 

wiosny jest także „topienie” Marzanny. Zapewne takich 

imprez w Polsce było wiele, dlatego pozwalam sobie 

zaprezentować spacer turystów z Koła Grodzkiego w Jeleniej 

Górze.  

Ważnym w tym roku wydarzeniem są obchody 150-lecia 

Powstania Styczniowego. Dlatego nie może zabraknąć w 

naszym biuletynie informacji o tym co wówczas się działo. 

Nasze Towarzystwo, by uczcić pamięć tych, którzy oddali 

wówczas życie w walce o wolność Ojczyzny, organizuje wiele 

imprez turystycznych. I nie ma tu podziału na poszczególne 

komisje. Nikt nie ma tu wyłączności. Każdy kto ma choć 

trochę uczuć chce je wyrazić w tym ogólnopolskim zrywie 

pamięci. Na pewno nie jest to tylko pusty gest. Na pewno nie 

jest to tylko podjęcie działań, bo tak wypada. Wszystkie te 

działania wynikają z chęci przekazania młodzieży wiedzy o 

tych, dla których oddanie życia za Ojczyznę było niejako 

obowiązkiem. Nikt wówczas nie wahał się przystąpić do 

wielkiego zrywu, bo wolna Ojczyzna była dla nich celem 



4 
 

 

nadrzędnym. Dlatego my dzisiaj musimy i chcemy pamiętać  

o nich, o tych bohaterskich, często bardzo młodych ludziach. 

A najlepiej wyrazimy to poprzez organizowanie rajdów, 

zlotów czy spotkań, w trakcie których będziemy przekazywali 

wiedzę o tamtych wydarzeniach młodzieży biorącej udział  

w tych imprezach. Mam zatem nadzieje na kolejne teksty,  

w których zaprezentujecie swoje dokonania w tym temacie. 

Ponieważ Polacy w swojej historii nie raz sięgali po broń by 

walczyć o wolność, zamieszczam relację ze Złazu Śladami 

Żołnierzy Powstania Listopadowego.  

Ważnymi wydarzeniami jakie miały miejsce były: Pomorski 

sejmik krajoznawczy „Morze w krajobrazie Pomorza”; 

Sympozjum sudeckie „Góry Sowie i nie tylko”; czy spotkanie  

w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. To ostatnie dotyczy 

realizowanego przez jeleniogórskich nauczycieli projektu 

„Moja Mała Ojczyzna”. Co prawda nie jest to projekt PTTK-

owski jednak jego założenia i skierowanie do młodzieży 

sprawia, że my członkowie PTTK, nie możemy nie włączyć się 

do pracy przy nim. 

Wreszcie, po wielu trudach, powstało opracowanie, w którym 

zawarto plusy i minusy istnienia naszych Regionalnych 

Pracowni Krajoznawczych. Warto zapoznać się z tym 

dokumentem, gdyż tak obszernego zestawienia dawno nie 

było. A sprawy dotyczące funkcjonowania RPK są ważne 

zarówno dla Komisji Krajoznawczej jak i dla każdego, kogo 

interesuje przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki  

i krajoznawstwa. 
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Oprócz poruszonych wyżej tematów w kwietniowym 

Krajoznawcy znajduje się jeszcze wiele tekstów informujących 

o interesujących wydarzeniach krajoznawczych. Zapraszam 

zatem do ich przeczytania i zastanowienia się czy w Waszej 

okolicy nie wydarzyło się coś czym warto byłoby podzielić się 

z innymi w następnych numerach „Krajoznawcy”. 

Krzysztof Tęcza 

Stanisław Dziuba 
Niektóre polskie zwyczaje wielkanocne 
 

Dzień Zmartwychwstania Pańskiego, popularnie zwany 
Wielkanoc to najważniejsze w roku święto chrześcijańskiego 
świata. Dzień ten bowiem przekazuje ludziom przesłanie o 
zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią, co świadczy o jego 
bóstwie. Jednocześnie dzień ten  przekazuje wiernym nadzieje 
na zmartwychwstanie. Właśnie tę wymowę Świąt 
Wielkanocnych  podkreślają zarówno obrzędy   kościelne, jak i  
zwyczaje ludowe. 
 
Widomym znakiem  Wielkanocy są kościelne dzwony, które 
po Rezurekcji, odprawianej do XVIII wieku zazwyczaj 
wczesnym rankiem (bo wcześniej była odprawiana o północy), 
brzmiąc w szczególny sposób, obwieszczają światu 
Zmartwychwstanie Chrystusa. Na Podhalu wierzono, że te 
dzwony głośno brzmiące w poranek wielkanocny, mają 
obudzić śpiących w Tatrach rycerzy, którzy powstaną i pójdą 
walczyć o wolność Polski.  
 
Głośno brzmiące spiżowe głosy w ten wyjątkowy dzień mają   
doprowadzić do wyrzucania z ludzkich serc nienawiści, 
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wprowadzić miedzy ludzi miłość i pokój, a z  całego świata 
przepędzić złe moce. Zaś do dzisiaj zachowana tradycja 
towarzyszenia  Rezurekcji kanonadzie petard, a dawniej 
wystrzałów z armat, moździerzy czy pistoletów, ma obudzić 
świat do życia. 
 
Zachowała się również, myślę, że pieczołowicie pielęgnowana 
jest w polskich domach, tradycja uroczystego śniadania 
wielkanocnego, spożywana po udziale w  Wielkanocnej Mszy 
Świętej. Wiem, z rozmów z wieloma znajomymi, że ta tradycja 
też jest również u  ludzi ochrzczonych kontynuowana. Nawet  
jak ,,codziennie” nie uczestniczą w Mszy Świętej, to                 
w Wielkanoc  na nią trzeba koniecznie  pójść. (Przecież nie 
wymienię nazwisk tych osób, które mi to mówiły). 
 
Wracając do uroczystego wielkanocnego śniadania, 
rozpoczyna je  dzielenie się świeconym jajkiem, które 
wszystkim obecnym podaje  gospodarz – głowa domu                
i składaniem świątecznych życzeń. Więc i ja by dochować 
tradycji wszystkim czytającym te słowa  życzę: 
 
Niechaj tegoroczne Święta Zmartwychwstania Pańskiego 
będą  dla was pełne nadziei, zgody, miłości i radości, a one 
niech  przyniosą  Waszym sercom zadowolenie, zarówno  
w same święta jak i w przyszłości. By przy Waszych domach,  
wiosenne bazie wierzbowe słońcem zakwitły,  a w Waszych 
przydomowych kurnikach kury znosiły kolorowe jajka. Niech 
te święta będą pełne radosnych spotkań przy świątecznym 
stole. I wszystkim nam przyniosą nadzieje na … (sami wiecie 
na co!!!) No i Wszystkim Paniom obfitego Lanego 
Poniedziałku. 
Jajko, królujące od wieków na  świątecznym stole, od wieków  
uważane jest za symbol początku życia.  Mitologie wielu 
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ludów opowiadają, że jak to jajko  powstał świat. 
Chrześcijanie  jajo kojarzą ze Zmartwychwstałym Chrystusem. 
W Galicji w XIX wieku śpiewano  pieśń, o Chrystusie, który 
,,wstał z grobu jak z jaja kurczę”. Ludowa medycyna stosuje 
jajko na wiele chorób, a w wierzeniach ludowych  uznaje się, 
że jajko  pomaga zdobyć upatrzoną dziewczynę, jajko 
zapewnia urodzaj, szczęście i pomyślność. Wierzono również, 
że w razie nieszczęścia pożaru, rzucane weń jajko gasi 
płomienie.   
 
We wsiach panował zwyczaj oznajmiania przez chłopaka 
dziewczynie, że ona mu się podoba, przez wręczenie jej 
pisanki. Gdy dziewczyna odwzajemniała się pisanką (co jednak 
zdarzało się niezwykle rzadko), oznaczało to, że dziewczyna 
odwzajemnia uczucia absztyfikanta. 
 
Na Śląsku  gospodarze chowali w obejściu lub w ogrodzie 
koszyczek z kolorowymi pisankami, co miało zapewnić 
pomyślność.  Znany jest zwyczaj Romów obdarowywania 
mogił  zmarłych koszyczkami z jajkami i świątecznym jadłem. 
Wśród Krakowian panował zwyczaj ,,rękawki” czyli 
wynoszenia przez bogatych mieszkańców miasta  pozostałości 
świątecznego jadła. Działo  się to  we wtorek po Niedzieli 
Wielkanocnej, a  koszyki z jadłem były wynoszone na Wzgórze 
Krzemionki (gdzie wg legendy jest mogiła Krakusa).    A potem 
wiecznie głodnym studentom i ludziom biednym zrzucano  
pierniki, ciasta, orzechy i jajka. 
 
Na koniec zwyczaj, w którym sam uczestniczyłem w swej 
zagłębiowskiej młodości. Otóż chodziło się w Poniedziałek 
Wielkanocny  do mniej lub bardziej znajomych domów, 
polewało wodą (na perfumy, czy tzw. ,,śmigusówkę” nie było 
mnie stać), za co otrzymywało się jajko. Zdobyty ,,łup” 



8 
 

 

zanosiło się do domu i wtedy można było pojeść 
wielkanocnych jajek do syta. 
                                                                                                                                                     
Całość opracowałem na podstawie: POTRAWY I ZWYCZAJE 
WIELKANOCNE.  Teksty Ewa Aszkiewicz i inni, Publikat SA, Poznań 
2011. St. Dziuba 

 
 

Krzysztof Tęcza 
Chatki turystyczne w Karkonoszach  
i Górach Izerskich 
  
Na początku zadam pytanie, może trochę naiwne, może 
trochę prowokujące. Chatki turystyczne, co to takiego? Czy    
w ogóle warto o nich wspominać? Bo tak naprawdę ten kto 
zaczyna chodzić po górach, z reguły nigdy o nich nie słyszał. 
Ten kto już trochę obeznał się z górami coś o nich słyszał, ale 
nie do końca wie jak to z nimi jest naprawdę. Natomiast ci, 
którzy zetknęli się z chatkami, ci którzy bywali w nich pewnie 
powiedzą, że warto o nich mówić, że są one jak najbardziej 
potrzebne. Jednak jest jeszcze jedna grupa, która ma zupełnie 
odmienne poglądy na ten temat. Są to tak zwani „ludzie gór”. 
Jedni z nich to prawdziwi przyjaciele młodych. Gościnni 
gospodarze chatek, zawsze życzliwi, pomocni w każdej 
sytuacji. Dający młodzieży przykład jak właściwie należy 
zachowywać się w górach. Choćby to, że idąc z góry należy 
powiedzieć zwykłe „dzień dobry” – niemal już niesłyszalne 
pozdrowienie na szlaku. Są to ludzie czujący góry, widzący 
jakiś głębszy sens w przebywaniu, często samotnie, w górach. 
Ogromna szkoda, że takich ludzi jest już tak niewielu. Drudzy, 
to ludzie, którym  się wydaje, że to właśnie wokół nich kręci 



9 
 

 

się życie turystyczne w górach, a właściwie we wspomnianych 
chatkach. Są to ludzie uzurpujący sobie prawo do chatek,  
w których niejednokrotnie  spędzili sporą część swojego życia. 
Ludzie ci uważają, że o chatkach nie powinno się mówić wcale 
albo niezmiernie mało, bo to powoduje zwiększone 
zainteresowanie nimi. A oni spędzając w chatkach całe 
miesiące, goszczą w nich najchętniej niewielkie grono swoich 
znajomych, z którymi dobrze się rozumieją. Dla nich reszta 
turystów to „pałętający się po górach”. Jedno jest pewne. 
  

 
Smogorniak. Foto: Krzysztof Tęcza 

Przebywanie przez dłuższy czas samotnie w górach zawsze 
wpływa w jakiś sposób na ludzi. Na jednych pozytywnie, na 
drugich, niestety, negatywnie. Oczywiście w miarę upływu 
czasu wszystko się zmienia. Zmiany te dotyczą także sposobu 
życia w chatkach. Jest to proces nieunikniony. Chodzi tylko o 
to by zmiany te szły w odpowiednim, pozytywnym kierunku. 
Sam jestem „chatkowiczem” – bo tak o nas się mówi – od lat 
siedemdziesiątych XX wieku i z pewnością wiem, że wtedy 
zarówno turyści jak i samo życie w górach było zupełnie inne. 
Przede wszystkim było o wiele prostsze. No i co 
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najważniejsze, ludzie byli wtedy bardziej życzliwi i okazywali 
bezinteresowną pomoc, nawet wtedy gdy nikt o nią nie prosił. 
Wystarczyło, że widzieli taką potrzebę. 

 
Jak wiemy w Karkonoszach w czasach przedwojennych 
stawiano małe drewniane domki potrzebne dla 
zabezpieczenia pozostawianych tam często pracowników 
leśnych. Bez sensu było bowiem by po dniu ciężkiej pracy 
wracali oni na dół a nazajutrz znowu tracili siły na wspinaczkę 
pod górę zamiast od razu przystąpić do pracy. Dawniej ludzie 
byli praktyczni i oszczędni. Jak już zbudowali te chatki to gdy 
przestawały one być potrzebne nikt ich nie rozbierał. Stały 
one sobie po prostu dalej. Były z reguły niezamykane tak by 
każdy gdy tego potrzebował mógł z nich skorzystać. Zaraz po 
wojnie tereny te nie były tak łatwo dostępne tak jak dzisiaj. 
Niechętnym okiem na turystów patrzyli żołnierze pilnujący 
granicy. Toteż nie było wówczas specjalnego zmartwienia  
z istniejącymi w górach chatkami. Wykorzystywali je ci, którzy 
mieli jakiś pomysł. Na przykład już pod koniec lat 
czterdziestych XX wieku członkowie Klubu Sportowego "Stal" 
z Cieplic załatwili sobie swobodny dostęp do Smogorniaka nad 
Srebrnym Potokiem. Wtedy oczywiście wokół chatki rosły 
jeszcze potężne drzewa. Ludzie ci tworzyli małą ale za to 
bardzo prężną grupę. W krótkim czasie doprowadzili do 
uruchomienia wyciągu narciarskiego, dzięki czemu mogli 
trenować. Podobny wyciąg zbudowali amatorzy narciarstwa 
przy chatce na Suchej Górze. Niestety chatka ta nie istnieje już 
tak dawno, że nawet najstarsi turyści jej nie pamiętają. Dzisiaj 
pozostałe po niej kamienne fundamenty dla 
niezorientowanych są praktycznie nie do wytropienia. We 
wspomnianym zaś Smogorniaku, po opuszczeniu go przez 
sportowców, zainstalowała się ekipa turystów zrzeszonych 
przy kole PTTK w cieplickiej Fampie. Gdy zakład nie był 
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zainteresowany dalszym martwieniem się o chatę została ona 
przejęta od Karkonoskiego Parku Narodowego przez 
utworzoną grupę SOP Smogorniak. Pozwoliło to na generalny 
remont obiektu. Jednak po kilku latach, wskutek 
nieporozumień, chatka została ponownie na jakiś czas bez 
gospodarza. W roku 2007 skupiła się wokół niej grupa osób 
złożona ze starej kadry oraz zupełnie nowych ludzi, 
zamieszkałych nieraz na drugim końcu Polski ale czujących 
potrzebę realizacji swoich pasji związanych z górami. 
Zawiązali oni Stowarzyszenie Ochrony Przyrody 
„Smogorniak”. Ponownie zabrano się za prace remontowe tak 
by przywrócić w chatce pełnię życia. Obecnie czyli w roku 
2011 wymieniono dach od strony strumyka i nakryto go papą. 
Jest tutaj otwarty wiatrołap tak by umożliwić schronienie 
zabłąkanemu turyście podczas nieobecności gospodarzy.  
Z przyjemnością stwierdziłem, iż zachowała się do dnia 
dzisiejszego sztaba zabezpieczająca drzwi, którą to po 
otrzymaniu zezwolenia w swoim zakładzie pracy, wykonałem  
i osobiście przyniosłem oraz zamontowałem prawie 
czterdzieści lat temu. 

  
Najbardziej chyba znana w Karkonoszach chatka AKT, 
zbudowana w 1908 roku, niby cały czas znajduje się w rękach 
studenckich, ale tak nie do końca. Jest to co prawda obiekt,  
w którym już od niepamiętnych czasów przebywają tak zwani 
chatarzy, czyli osoby będące tam bez przerwy tak by czuwały 
nad tym co się tam dzieje. Chatarzy odpowiedzialni są także 
za utrzymywanie porządku wokół chatki. Więc jeśli nie 
potrafią zorganizować jakiejś akcji typu sprzątamy góry czy 
nie ma kto im pomóc, muszą po każdej niedzieli zakasać 
rękawy i posprzątać najbliższą okolicę. Obecnie chatką 
zarządzą Towarzystwo Bażynowe, które  kiedyś miało swoją 
stronę internetową. Mogą tu przyjść wszyscy, jednak nie 
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powinni spodziewać się jakiś luksusów. Znany jest przypadek 
gdy namówione na nocleg panie były bardzo zdziwione, że nie 
ma tutaj łazienki. Dla wygody takich właśnie osób                    
w niewielkiej odległości od chatki znajduje się schronisko 
Odrodzenie. Ponieważ okolice chatki AKT są tak malownicze, 
że mogą wywołać w zauroczonych tym miejscem ludziach 
chęć pozostania tu na stałe, znane są przypadki rozsypywania 
na pobliskich skałach ich prochów po śmierci. Urządzono tutaj 
nawet mały ołtarzyk, gdzie stawia się dla nich znicze. Chatka 
AKT rządzi się swoimi prawami, których muszą przestrzegać 
wszyscy przebywający tu turyści. Nie ma żadnych wyjątków. 
 

 
Chatka AKT. Foto: Krzysztof Tęcza 

Na przykład nie wolno wchodzić do środka w butach. Trzeba 
zatem zabrać ze sobą kapcie. Należy bezwzględnie stosować 
się do poleceń chatara, czyli rąbać drzewo, myć naczynia, 
sprzątać w chatce. Należy dzielić się przyniesionymi 
produktami żywnościowymi oraz nie zaczynać konsumpcji 
przed oficjalnym zaproszeniem. Trzeba pamiętać, że 
obowiązuje tutaj cisza nocna w godzinach 4:00 – 4:15. Za jej 
zakłócanie stosowane są daleko idące sankcje. 
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W latach siedemdziesiątych XX wieku  znajdowała się tu mała 
chatka nazywana AKT II. Jednak nie dotrwała ona do naszych 
czasów. 

  

 
Chatka Noworoczna. Foto: Krzysztof Tęcza 

Po sąsiedzku, nad Polskim Potokiem, mamy inną niewielką 
chatkę znaną jako Noworoczna. Jak dobrze się jej przyjrzymy 
dojdziemy do wniosku, że bardzo przypomina swoim 
kształtem chatkę AKT sprzed rozbudowy. Tak też jest, gdyż 
wzniesiono ją jako chatkę bliźniaczą. Tyle, że jej wygląd 
zewnętrzny nie uległ zmianie, poza oczywiście dobudowanym 
małym pomieszczeniem, w którym ulokowano pryczę, tak by 
przypadkowy turysta w razie niepogody, gdy nikogo tam nie 
ma, mógł przeczekać w miarę znośnych warunkach. Obiektem 
tym opiekuje się  dosyć zamknięta grupa osób z Piechowic co 
czyni go w zasadzie niedostępnym dla przypadkowych 
turystów. Może to i dobrze bo dzięki temu jeszcze istnieje.      
A miejsce, w którym  postawiono chatkę jest bardzo urokliwe. 
W ogóle to jeśli spojrzymy na mapę Karkonoszy stwierdzimy, 
iż chatki zlokalizowane są w zasadzie w dwóch rejonach. 
Większość z nich znajduje się właśnie tutaj, od Smogorni do 
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Śnieżnych Kotłów. Natomiast kilka zbudowano w rejonie od 
Skalnego Stołu do Czarnej Kopy. Oczywiście nie wszystkie 
zachowały się do dnia dzisiejszego. Niektóre, tak jak 
Morganka, spłonęły. Stało się tak w 1985 roku i do dnia 
dzisiejszego w zasadzie nie wyjaśniono okoliczności tej 
tragedii (oficjalnie). A właśnie ta chatka  uchodziła przez jakiś 
czas za najwyżej położony obiekt noclegowy w Karkonoszach. 
Co prawda nocleg w niej, zwłaszcza w okresie zimowym, był 
prawdziwym wyzwaniem, ale czar tego miejsca (w nocy widać 
było jak chmury falują pod naszymi stopami) sprawiał, że nie 
zwracaliśmy uwagi na wszelkie niedogodności. 
 

 
Chatka Pod Śmielcem. Foto: Krzysztof Tęcza 

Wracając jednak do istniejących chatek to w rejonie 
Śnieżnych Kotłów mamy chatkę Wielkanocną a za potokiem 
Niedźwiada chatkę Pod Śmielcem. Oba obiekty w zasadzie są 
miejscami do których przychodzą zamknięte grupy. Pierwsza 
traktowana jest jako baza wypadowa dla osób uczących się 
wspinaczki. Ze względu na jej usytuowanie można tutaj 
obcować z przyrodą nawet podczas niepogody. Od dłuższego 
czasu przyjeżdżają tu pasjonaci w Poznania. Ten niewielki 
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domek myśliwski otrzymał swoją nazwę w 1967 roku kiedy to 
grupka ludzi spędziła tu Wielkanoc. Było to dla nich tak 
skrajnym przeżyciem, że od tej pory na wspomnienie tej nocy 
zaczęli używać określenia chatka Wielkanocna. I tak już 
pozostało. Domek ten, co prawda, jest widoczny ze Ścieżki 
nad Reglami, jednak można go zauważyć przez tak krótką 
chwilę, iż ten kto go nie zna na pewno go przegapi. Niestety 
nie ma tutaj możliwości przetrwania złej pogody podczas 
nieobecności gospodarzy. 

 
Chatka Wielkanocna. Foto: Krzysztof Tęcza 

Drugi obiekt to chatka Pod Śmielcem. Jest ona bazą 
wypadową dla wspinających się         w Śnieżnych Kotłach. Pod 
koniec lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku zaczęli chatkę 
wykorzystywać taternicy zrzeszeni dzisiaj w Sudeckim Klubie 
Wysokogórskim. Z historią SKW związane są takie nazwiska 
jak: Jerzy Kolankowski, Tadeusz Steć czy Waldemar 
Siemaszko. Przez dłuższy czas organizowano tu obozy 
pierwszomajowe. Obok chatki wybudowano drewutnię, w 
której znajduje się zapas drewna do kozy. Jest tam także 
ogólnodostępna prycza dla przypadkowego turysty, który 
znalazłby się tam podczas gdy chatka byłaby zamknięta. Bo 
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trzeba to wiedzieć: poza AKT-tem wszystkie pozostałe chatki 
są zamykane ze względu na częste akty dewastacji. Biorąc pod 
uwagę fakt, że często takie miejsce ratuje życie, czyny takie są 
niezrozumiałe.  
W pobliżu Śnieżnych Stawków istniała do lat 60-tych XX wieku 
chatka zbudowana około 1935 roku, służąca jako stacja 
badawcza Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Niestety 
pozostawiona sama sobie nie wytrzymała upływu czasu i po 
prostu zapadła się. Reszty dokonała przyroda. 

 
Chatka Słoneczna. Foto: Krzysztof Tęcza 

Jeśli chodzi o drugie zgromadzenie chatek to, po kolei, mamy 
chatkę Słoneczną  na Kowarskim Grzbiecie pod Skalnym 
Stołem. Jest ona zamykana, a opiekujący się nią ludzie 
przychodzą tu tak rzadko, że raczej trudno trafić tak by można 
było zajrzeć do środka. Oficjalnie chatka jest pod opieką 
członków Poznańskiego Klubu Turystyki Górskiej 
"Hamiltonian". Jej stan, w porównaniu z innymi tego typu 
obiektami, jest bardzo dobry. Idąc dalej, do Sowiej Doliny, 
dotrzemy do chatki Puchatka. Jest to bardzo przytulne 
miejsce, zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy to śnieg 
zasypuje leżącą na zboczu chatkę tak, iż można przejechać na 
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nartach po jej dachu. Dawniej przychodzili tu ludzie pragnący 
zachować to miejsce jak najdłużej w dobrym stanie dlatego 
wykonywano przy niej wiele prac remontowych. Przebywali 
tu także znani dzisiaj wynalazcy. Na przykład jeden z nich, 
wtedy początkujący chemik, przywoził coraz to lepsze rodzaje 
wymyślanych przez niego paliw do kuchenek turystycznych. 

 
Chatka Puchatka. Foto: Krzysztof Tęcza 

Najlepsze było to, że aby je zapalić trzeba najpierw było 
podgrzał je tak by zmieniły swoją konsystencję. Ale wtedy jak 
się zapaliły to już nie było sposobu by je ugasić. Trzeba było 
czekać aż się wypalą. Ostatnio chatką opiekowali się 
członkowie Stowarzyszenia "Radio Młodych Wrocław" 
przekształconego w Stowarzyszenie „Creativo”, które 
prowadzi Marcin Roszak. Tuż przed pierwszymi opadami 
śniegu przetransportowano tam materiały do remontu chatki, 
które przekazał Karkonoski Park Narodowy. Dzięki temu 
można było przeprowadzić prace remontowe pozwalające na 
dalsze korzystanie z chatki przez wiele lat. 
 
Poniżej Małego Stawu znajduje się jeszcze Domek Myśliwski, 
wybudowany w 1924 roku dla hrabiego Schaffgotscha, 
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właściciela tych terenów. Obiekt od 1963 roku prowadzili 
członkowie Akademickiego Klubu Turystycznego jako 
pierwsze w Sudetach schronisko studenckie. Obecnie 
budynek wykorzystywany jest przez właściciela, czyli 
Karkonoski Park Narodowy, do jego potrzeb i nie prowadzi się 
już w nim noclegów. Można za to wziąć tam udział w 
zajęciach dydaktycznych czy w seansach filmowych 
ukazujących piękno otaczającej obiekt przyrody. 
Oczywiście przedstawione chatki to miejsca do których 
niektórzy docierają bez większego trudu, jednak dla 
większości dojście do nich jest często przysłowiową drogą 
przez mękę. Wszystkie chatki położone są na wysokości 
ponad 1000 metrów n.p.m. I choćby dlatego trzeba włożyć 
nieco trudu by do nich dotrzeć.  
 
Ponieważ przez pewien okres tereny te nazywane były 
Górami Olbrzymimi  i obejmowały zarówno Karkonosze jak       
i Góry Izerskie dodam kilka słów o podobnych obiektach         
w Górach Izerskich. Niestety w tej chwili nie ma tam żadnych 
chatek. Najpopularniejsza, zwana Walońską, o dwu izbach, 
przedsionku i stryszku, spłonęła podczas przebywania w niej 
nieodpowiedzialnych pseudoturystów. A muszę powiedzieć, 
że warunki przy niej panujące (podczas zimy) były 
ekstremalne. Potwierdzeniem moich słów niech będzie fakt, iż 
na kilkadziesiąt wypadów zimowych docieraliśmy do niej za 
każdym razem inną drogą. A ostatni najdzikszy odcinek około 
1300 metrów pokonywaliśmy nawet do 13 godzin. Ponoć 
gdzieś obok istniała jeszcze jedna chatka, której niestety nigdy 
nie widzieliśmy. Drugim wspaniałym kiedyś miejscem była 
Bycza Chata pod Tłoczyną. Nieremontowana uległa całkowitej 
destrukcji. A szkoda. Naprawdę była fantastyczna a podczas 
spędzanych tam nocy nieraz dobiegały nas odgłosy zwierząt 
niezbyt zachęcające do wyjścia na zewnątrz. 



19 
 

 

                                                                                                                                                           

Małgorzata Pawłowska, Bernadetta Zawilińska 

Potencjał rozwojowy i zagrożenia RPK PTTK 

Regionalne pracownie krajoznawcze (RPK), to ośrodki pracy 

programowej i szkoleniowej Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno-Krajoznawczego, realizujące zadania statutowe w 

zakresie krajoznawstwa i regionalizmu. Pracownie działają 

przy oddziałach (bądź innych jednostkach) Towarzystwa. 

Opiekę programową nad działalnością RPK sprawuje Komisja 

Krajoznawcza ZG PTTK. Do podstawowych celów regionalnej 

pracowni krajoznawczej (zgodnie z Regulaminem regionalnej 

pracowni krajoznawczej PTTK, uchwalonym w 1994 r.) należy: 

rozwijanie idei krajoznawstwa w regionie swego działania 

oraz popularyzacja osiągnięć programowych PTTK; 

popularyzowanie walorów turystycznych swego regionu; 

integrowanie środowisk krajoznawczych, kulturalnych i 

turystycznych, w tym szczególnie kadry programowej PTTK. 

Regionalne pracownie krajoznawcze zaczęto tworzyć w 1968 

roku. W pierwszej kolejności – w latach 1968–1969  – na 

mocy uchwały Prezydium ZG PTTK utworzono RPK przy 

Zarządach Okręgów PTTK w Łodzi, Lublinie, Gdańsku, 

Ostrowie Wielkopolskim (okręg poznański) i Wrocławiu. Do 

1990 roku następował szybki wzrost liczby pracowni (w 1990                    

r. pracownie działały w 33 województwach)1 oraz intensywny 

                                                           
1
 Po reformie administracyjnej w 1975 r. RPK funkcjonowały głównie 

przy Zarządach Wojewódzkich PTTK. Od 1992 r., po likwidacji 
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rozwój ich działalności programowej2, co było możliwe dzięki 

dotacjom płynącym z Zarządu Głównego PTTK. 

 

Ryc. 1. Rozmieszczenie RPK  PTTK 

1 - Białystok, 2 - Bydgoszcz, 3 - Częstochowa, 4 - Elbląg, 5 - Gdańsk, 6 - Gorzów 

Wielkopolski, 7 - Kalisz, 8 - Katowice, 9 - Kraków, 10 - Legnica, 11 - Lublin, 12 - Łódź, 

13 - Olsztyn, 14 - Opole, 15 - Płock, 16 - Poznań, 17 - Radom, 18 - Rzeszów, 19 - 

Siedlce, 20 - Suwałki, 21 - Szczecin, 22 - Wałbrzych, 23 - Warszawa, 24 - Wrocław 

Niestety nie wszystkie regionalne pracownie krajoznawcze 

przetrwały okres przemian i obecnie działalność prowadzą 

jedynie 24 ośrodki (ryc. 1). Ich głównymi zadaniami są nadal 

                                                                                                                
struktur wojewódzkich PTTK, niemal wszystkie pracownie działają 
przy oddziałach PTTK, RPK w Łodzi funkcjonuje przy Centrum 
Fotografii Krajoznawczej. Opiekę merytoryczną nad ich działalnością 
sprawuje Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK. 
2
 A. Becker-Kulińska, Historia regionalnych pracowni 

krajoznawczych PTTK, http://pracowniapttk.pl/index.php?page 
=historia, dostęp w dniu 10.01.2013 r. 
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gromadzenie, opracowywanie i rozpowszechnianie 

materiałów krajoznawczych z terenu działania, poradnictwo 

oraz popularyzacja idei krajoznawstwa. Warunki działalności 

tych placówek są jednak znacznie trudniejsze niż w latach 

osiemdziesiątych. Niewielkie dotacje przeznaczane na 

dofinansowanie ich działalności oraz ograniczone możliwości 

pozyskiwania środków spoza PTTK sprawiają, że większość 

pracowni funkcjonuje wyłącznie dzięki pracy społecznej 

związanych z nimi krajoznawców. 

Sposób zatrudnienia w regionalnych pracowniach 

krajoznawczych nie jest jednolity i zależy tylko od oddziału 

(jednostki), przy którym działa RPK. Kierownicy RPK (albo 

osoby zajmujące się organizacją pracy lub udostępnianiem 

zbiorów) najczęściej pracują społecznie; rzadziej – na 

podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, 

czy wreszcie oddelegowania do pracy ze szkoły. 

Sytuacja lokalowa RPK jest zróżnicowana: np. w Siedlcach do 

dyspozycji pracowni jest jeden pokój o powierzchni 12 

metrów kw., na zasadzie współkorzystania z Oddziałem PTTK; 

w Szczecinie, również na zasadzie współkorzystania 

udostępnione jest pomieszczenie o powierzchni 125 metrów 

kw. Dobre warunki lokalowe mają m.in. pracownie                  

w: Rzeszowie, Gdańsku, Elblągu, Radomiu, Warszawie, 

Katowicach. 

We wszystkich RPK działają biblioteki, które liczą od około 

jednego tysiąca do około 11 tysięcy woluminów, co daje 

ogółem około 120 tysięcy woluminów. Ponadto pracownie 
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posiadają w swych zasobach: mapy, czasopisma, foldery, 

zdjęcia, opracowania krajoznawcze, dokumenty historyczne 

opracowania multimedialne, plakaty, proporczyki, rękopisy, 

maszynopisy. Zdarza się, że do RPK trafiają spuścizny                

w postaci księgozbiorów po zmarłych krajoznawcach. 

Ogromną rolę w realizacji podstawowych zadań RPK odgrywa 

praca z młodzieżą. Kierownicy pracowni organizują bądź 

współorganizują Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej 

Turystyczno-Krajoznawczy, Konkurs Krasomówczy, konkurs 

krajoznawczy „Poznajemy ojcowiznę”.  

Ponadto pracownie współpracują z samorządami, 

towarzystwami regionalnymi, muzeami, dyrekcjami parków 

narodowych i krajobrazowych, placówkami naukowymi             

i kulturalnymi w zakresie zagadnień krajoznawczych                  

i turystycznych, uczelniami wyższymi. 

Regionalne pracownie krajoznawcze organizują także odczyty, 

wykłady, prelekcje, szkolenia kadry programowej, wystawy, 

zajęcia specjalistyczne, działalność kolekcjonerską; zajmują się 

(choć rzadko) zagadnieniami inwentaryzacji krajoznawczej, 

ochroną środowiska, działalnością wydawniczą, czy 

(większość pracowni) weryfikacją odznak krajoznawczych, 

regionalnych i turystyki kwalifikowanej. 

Każda pracownia ma swoją specyfikę działania, 
uwarunkowaną przez wiele czynników: umocowanie 
pracowni w konkretnym oddziale (jednostce) PTTK, 
zainteresowania krajoznawcze kierownika RPK  
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i współpracowników skupionych wokół pracowni, czy 
wreszcie możliwości finansowe. 

Trudna sytuacja pracowni, liczne problemy z jakimi borykać 

się muszą kierownicy RPK oraz oddziały przy których 

funkcjonują te jednostki, skłania do refleksji, poszukiwania 

rozwiązań, które pozwolą pracowniom na rozwój w 

zmieniającym się otoczeniu społecznym i gospodarczym. 

Jesienią 2012 r. z inicjatywy członków Komisji Krajoznawczej 

ZG PTTK dokonano analizy mocnych i słabych stron oraz szans 

i zagrożeń (tzw. analizy SWOT) regionalnych pracowni 

krajoznawczych PTTK oraz podjęto dyskusję nad sposobami 

wykorzystania silnych stron i szans RPK oraz propozycji 

działań, które pozwolą na przezwyciężenie słabości                     

i ustrzeżenie pracowni przed zagrożeniami.  

Zbiorcza analiza, której kluczowe punkty przedstawiono          

w dalszej części artykułu, opracowana została na podstawie 

materiałów przesłanych przez kierowników poszczególnych 

RPK oraz członków i współpracowników Komisji 

Krajoznawczej ZG PTTK3. 

Opinie dotyczące mocnych stron RPK były zbieżne. Wszyscy 

dostrzegamy ogromny potencjał pracowni tkwiący                    

w zgromadzonych zasobach: bogatych księgozbiorach,              

z licznymi unikatowymi i specjalistycznymi pozycjami z wielu 

dziedzin, archiwaliami dotyczącymi regionu oraz nowościami 

                                                           
3
 Pełny materiał znajduje się na stronie internetowej Komisji 

Krajoznawczej ZG PTTK - http://kkraj.pttk.pl (stan w dniu 
10.01.2013). 
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wydawniczymi, a także bogatymi kolekcjami kartograficznymi 

(w tym mapami wydanymi przed 1939 r.). Siłą pracowni jest 

również potencjał intelektualny kierowników RPK, a także 

wybitnych krajoznawców, pracowników naukowych, ludzi 

kultury – wszystkich pasjonatów na stałe lub dorywczo 

związanych z pracowniami. Wśród atutów wymienić można 

również rozpoznawalną markę PTTK jako eksperta                    

w sprawach turystyki i krajoznawstwa, długie tradycje RPK 

działających w oparciu o zunifikowane podstawy 

programowe, sieć pracowni zlokalizowanych                             

w miejscowościach na terenie całego kraju. Siłą RPK są 

również osiągnięcia ostatnich lat w postaci wspólnej strony 

internetowej, katalogów budowanych w oparciu o jednolity 

program oraz wyposażenia komputerowego                                

i audiowizualnego, w które wyposażone zostały pracownie. 

RPK w większości są dogodnie ulokowane w przestrzeni miast 

i posiadają własne (oddziału) lokale. Stała dotacja z Zarządu 

Głównego PTTK pozwala na zapewnienie podstawowych 

potrzeb. 

Szanse na korzystne zmiany daje możliwość zbudowania          

w Polsce silnej sieci RPK, złożonej z placówek  prowadzących 

działalność krajoznawczą na wysokim poziomie 

merytorycznym. Posiadane zbiory przy pełnym 

skatalogowaniu i dobrej promocji dają możliwość stworzenia 

specjalistycznych bibliotek, gromadzących wokół siebie 

krajoznawców, pracowników naukowych i studentów               

z regionu. Ogromny potencjał ludzki w oddziałach przy 

których działają pracownie oraz szerokie kontakty ze 
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środowiskami akademickimi, szkołami, innymi organizacjami 

pozarządowymi stwarza z jednej strony szeroki krąg 

odbiorców działań pracowni, z drugiej (zwłaszcza w dobie 

wzrostu popularności wolontariatu) daje szansę na 

pozyskanie osób zaangażowanych w działania na rzecz RPK       

i z nimi współpracujących. Pracownie, skupiając wokół siebie 

wybitnych krajoznawców, autorów artykułów i przewodników 

turystycznych, mają szansę wypełniania luk w zakresie 

specjalistycznych wydawnictw krajoznawczych. Rozwój 

technik cyfrowych daje możliwość dygitalizowania zbiorów, 

wydawania cyfrowych publikacji oraz promocji działań 

pracowni poprzez strony internetowe, obecność na portalach 

społecznościowych, informacje rozsyłane drogą mailową, itp. 

Szanse na korzystne zmiany stwarza również możliwość 

pozyskiwania funduszy na realizację projektów ze środków 

zewnętrznych. Zwłaszcza, że osoby związane z pracowniami 

stopniowo nabierają doświadczenia w działalności w systemie 

grantowym. Wartym podkreślenia jest również entuzjazm do 

podejmowania projektów o zasięgu ogólnopolskim, w ramach 

sieci pracowni. Szanse na ożywienie działalności RPK                  

i realizację nowych projektów dają również wzrastające 

możliwości współpracy z innymi organizacjami 

pozarządowymi, instytucjami kultury i placówkami kulturalno-

oświatowymi, szkołami, regionalnymi i lokalnymi 

samorządami. 

Słabość RPK leży głównie w brakach kadrowych. Większość 

pracowni w ogóle nie ma stałych pracowników i wszelkie 

działania wykonywane są wyłącznie społecznie. W takich 



26 
 

 

przypadkach trudno egzekwować systematyczność prac. W 

związku z niedoborami kadrowymi pojawia się również 

problem ograniczonej dostępności pracowni, czasami braku 

regularnych dyżurów oraz bardzo słabej promocji miejsc           

i działań. Za tym z kolei idzie słaba frekwencja w bibliotekach. 

Braki kadrowe są w znacznej mierze wynikiem bardzo trudnej 

sytuacji finansowej pracowni. Stały niedobór środków 

pieniężnych sprawia, że pracownie mogą jedynie w bardzo 

ograniczonym stopniu finansować bieżącą działalność. 

Brakuje środków na zakup nowości wydawniczych, na 

cyfryzację zbiorów, działalność wydawniczą i wystawienniczą 

oraz zabezpieczenie i renowację zbiorów. Niewystarczające 

środki finansowe w połączeniu z nikłymi zasobami kadrowymi 

są przyczyną znikomej działalności programowej pracowni, 

które w bardzo ograniczonym zakresie włączają się                   

w popularyzację szeroko pojętego krajoznawstwa –                  

w organizację prelekcji, seminariów, działalność wydawniczą, 

udział w projektach, itp. Przyczyniają się również do braku 

pełnego cyfrowego katalogu zbiorów oraz bardzo słabego 

postępu w digitalizacji zbiorów. Działalność pracowni 

ogranicza również niewystarczające zaplecze lokalowe – 

pomieszczenia są często zbyt małe aby odpowiednio 

eksponować zbiory,  powiększać księgozbiór, organizować 

seminaria; czasami dzielone są z oddziałem PTTK; w wielu 

przypadkach ich wyposażenie jest mało nowoczesne. Niestety 

RPK nie mają możliwości finansowych i organizacyjnych do 

aplikowania o większe środki w ramach projektów, nie są 

także rozpoznawalnymi partnerami dla władz lokalnych             

i regionalnych oraz dla organizacji pozarządowych. Ponadto 
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nie mają odpowiedniego zaplecza kadrowego, które 

pozwalałoby na skoncentrowanie uwagi na pozyskiwaniu 

dodatkowych środków na działalność RPK poprzez czerpanie 

korzyści ekonomicznych z posiadanego potencjału 

intelektualnego i materialnego.   

Zagrożenia dla przyszłej działalności RPK wynikają z braku 

wizji rozwoju RPK oraz jasnego określenia ich roli jaką 

powinny pełnić  w Towarzystwie, a także słabego 

umocowania pracowni w strukturze PTTK. Brak 

wewnątrzorganizacyjnych regulacji, które jasno określałyby 

status tych jednostek sprawia, że los poszczególnych 

pracowni i posiadanych przez nie zbiorów spoczywa w rękach 

władz oddziałów. Słaba kondycja finansowa oddziałów, przy 

których funkcjonują pracownie oraz skupianie uwagi władz 

tych jednostek na innych polach działalności, będzie z kolei 

skutkowało zaniedbywaniem rozwoju RPK. 

Niebezpieczeństwem dla RPK jest także wzrastająca średnia 

wieku osób związanych z poszczególnymi pracowniami, 

wynikająca ze stopniowego zaniku tradycyjnego czytelnictwa 

(powszechnego korzystania wyłącznie ze źródeł cyfrowych) 

oraz nikłego zainteresowania tego rodzaju działalnością wśród 

młodych osób. Niebezpieczeństwo pogłębiania się 

niekorzystnych tendencji związane jest także ze wzrastającą 

konkurencją ze strony innych stowarzyszeń i placówek             

o zbliżonym profilu działalności, prowadzących edukację 

regionalną. 

Propozycje działań 
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Kierownicy RPK oraz członkowie i współpracownicy Komisji 

Krajoznawczej ZG PTTK, w nawiązaniu do punktów zawartych 

w opracowanych analizach SWOT, przygotowali również 

propozycje konkretnych działań. Wachlarz propozycji oraz 

poziom ich szczegółowości był bardzo zróżnicowany.  

Pożądane działania zakwalifikować można do kilku grup 

zagadnień, wśród których najważniejszymi wydają się: 

 określenie wizji rozwoju RPK, ich celów i roli                      

w Towarzystwie oraz ogólnych ram funkcjonowania, 

 przemodelowanie struktury zarządzania i  finansowania, 

 zapewnienie stałych pracowników i pomocy 

wolontariuszy, 

 budowa sieci pracowni poprzez stworzenie pełnego 

cyfrowego katalogu, wspólną promocję zbiorów i działań, 

wymianę pomysłów i dobrych praktyk, zacieśnienie 

współpracy z Centralną Biblioteką PTTK (w zakresie 

programowym, szkoleniowym i promocyjnym) oraz 

podejmowanie wspólnych projektów, 

 rozwój działalności programowej związanej                        

z nowoczesnym regionalizmem krajoznawczym, 

organizacją interesujących warsztatów, seminariów, 

szkoleń, udziałem w tworzeniu regionalnych portali 

krajoznawczych, publikacją wydawnictw (także w formie 

cyfrowej), rozszerzaniem cyfrowych zasobów bibliotek, 

dostępnych przez Internet, 
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 poszerzanie współpracy w ramach Towarzystwa, m.in. 

poprzez promocję RPK wśród członków oddziałów, 

współdziałanie z komisjami krajoznawczymi, kołami 

przewodnickimi i innymi kołami propagującymi 

krajoznawstwo, organizującymi szkolenia, a także 

muzeami i innymi specjalistycznymi jednostkami PTTK, 

 kreowanie korzystnego wizerunku RPK na zewnątrz, 

głównie poprzez współpracę z lokalnymi i regionalnymi 

samorządami, uczelniami, szkołami i placówkami 

kulturalno-oświatowymi oraz organizacjami 

pozarządowymi. 

Podsumowując podkreślić należy ogromny dorobek 

regionalnych pracowni krajoznawczych, które od 45 lat 

krzewią idee krajoznawstwa zarówno w ramach PTTK, jak          

i poza Towarzystwem. W historii poszczególnych pracowni 

bywały okresy rozkwitu i stagnacji. Jak trafnie zauważają 

osoby związane z RPK w Krakowie – dawne lata, okresy 

prosperity dostarczają nam wielu inspiracji, związanych m.in. 

z bogatą działalnością wydawniczą, wystawienniczą, prężnie 

prowadzoną inwentaryzacją krajoznawczą, licznymi 

prelekcjami, plenerami fotografii krajoznawczej, aukcjami 

książek, szeroką współpracą z muzeami, szkołami. Część 

podejmowanych niegdyś działań nie jest obecnie atrakcyjną 

ofertą, lecz są i takie które posłużyć  mogą jako „trampolina” 

do nowych, ciekawych aktywności4. To, jak dynamicznie 

                                                           
4
 Por. P. Miśkowiec, A. Dobranowska-Filipczuk, M. Fedas, 

Regionalna Pracownia Krajoznawcza w Krakowie – z bagażem 
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wybijemy się w przyszłość, podobnie jak niegdyś, zależy 

wyłącznie od ludzi – ich pasji, pomysłów i zapału do działania. 

 

Krzysztof Tęcza 

Wiosenna Narada Turystów Pieszych 

2013 w Jaworze 

 

Ponieważ styczeń to już najwyższa pora by podjąć działania w 

celu ustalenia planu imprez w turystyce pieszej, w ostatnią 

niedzielę stycznia 27.01.2013 roku zorganizowano Wiosenną 

Naradę Turystów Pieszych. Tym razem gości podejmowali 

działacze z Oddziału PTTK „Ziemi Jaworskiej” w Jaworze. 

Dzięki organizacji w ostatnich latach wielu znaczących imprez 

turystycznych, właśnie w Jaworze, miasto to jest znane 

większości przybyłym na spotkanie. A poprzez uczestnictwo w 

tamtych imprezach wszyscy doskonale wiedzą jak dobrymi 

organizatorami są nasi dzisiejsi gospodarze. Do tego, zarówno 

dawniej, jak i podczas dzisiejszego spotkania, władze miasta, 

będąc bardzo pozytywnie nastawione do działalności jaką 

zajmuje się nasze Towarzystwo, nie tylko, że miłym okiem 

patrzyły na nasz tu pobyt ale licznie przybyły by wziąć czynny 

udział w naradach i wyrazić w ten sposób swoje poparcie. 

                                                                                                                
przeszłości w przyszłość, Studia i Materiały. Zeszyty Naukowe 
Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, 1/2012, s. 
22-37. 
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Spotkanie turystów pieszych w Jaworze. Foto: K. Tęcza 

Obecnością zaszczycili nas m. in.: Stanisław Laskowski  

(starosta), Michał Lenkiewicz (wicestarosta), Artur Urbański 

(burmistrz), Maria Piwko (wiceburmistrz), Andrzej Madej 

(przewodniczący Rady Miasta Jawor). Oczywiście dając wyraz 

poparcia dla naszych działań turystycznych władze miasta 

mają także swój cel. Chcą w ten sposób zachęcać nas do 

kontynuowania organizacji kolejnych imprez, które przecież 

są nastawione przede wszystkim ku mieszkańcom miasta 

Jawor, w tym młodzieży i dzieci. Imprezy organizowane przez 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze są 

rozpoznawalne wśród wielu innych. Przez dziesiątki lat 

działania tutaj oddziału PTTK niejako wrosły one w życie 

codzienne. Jak bardzo są ważne dla miasta i jego 

mieszkańców świadczy fakt, iż za tą właśnie działalność Rada 

Miejska w Jaworze nadała  w dniu 31 października 2012 roku 

Henrykowi Antkowiakowi tytuł „Honorowego Obywatela 

Miasta Jawora”.  
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Narada dzisiejsza zorganizowana została na zlecenie 

Dolnośląskiego Zespołu Turystki Pieszej, który działa przy 

Porozumieniu Oddziałów PTTK woj. Dolnośląskiego. 

Przewodniczącym Zespołu, a zarazem prowadzącym Naradę 

jest właśnie Henryk Antkowiak, wywodzący się z Jawora. Na 

styczniowym spotkaniu ustala się najważniejsze imprezy w 

turystyce pieszej jakie odbędą się w nowym roku. Oczywiście 

dotyczy to imprez na naszym terenie. Wyjątkiem jest tutaj 

Ogólnopolski Zlot Turystyki Pieszej, który w tym roku 

odbędzie się w Gdańsku (19-22.09.2013) oraz Ogólnopolski 

Wysokokwalifikowany Rajd Pieszy organizowany w dniach 6-

21.07.2013 r. przez Oddział Świętokrzyski PTTK. Ze względu 

na przypadającą właśnie 150-rocznicę Powstania 

Styczniowego Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego 

PTTK organizuje Ogólnopolski Rajd Indywidualny. My, tutaj na 

Dolnym Śląsku, w ramach tego jubileuszu będziemy 

organizowali mniejsze i większe imprezy oraz spotkania             

i wycieczki, podczas których poruszany będzie temat 

Powstania, jego roli w dążeniu do niepodległości oraz 

następstw dla następnych pokoleń. 

W październiku 2013 roku odbędzie się Dolnośląski Zlot 

Przodowników Turystyki Pieszej. Jest to niezwykle ważna 

impreza. Pozwala ona bowiem na spotkanie naszej kadry co 

skutkuje w nowe kontakty, nowe pomysły, nowe imprezy. 

Tym razem trudu organizacji podjęli się działacze                       

z oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej  w Kłodzku. W maju 

2013 r. O/Zakładowy PTTK przy Hucie Miedzi w Legnicy 

zorganizuje XII Złaz Turystów Pieszych Dolnego Śląska. Tym 
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razem spotkamy się w Siedlęcinie gdzie znajduje się wieża         

z jedynymi w swoim rodzaju freskami. Oczywiście po raz 

kolejny turyści będą mogli wziąć udział w Indywidualnym 

Rajdzie „6 x Dolny Śląsk” organizowanym przez Zdzisława 

Nowocienia z Jawora. Ponieważ kol. Nowocień prowadzi ten 

rajd już od 25 lat, z okazji tak wspaniałego jubileuszu, został  

wyróżniony medalem 60-lecia Komisji Turystyki Pieszej ZG 

PTTK. Takie samo wyróżnienie nadano Oddziałowi PTTK 

„Ziemi Jaworskiej” w Jaworze. W 40-tej edycji Rajdu „6 x 

Dolny Śląsk” nagrodzeni zostali m. in.: Turakiewicz Janusz, 

Sobierajska Antonina, Ogrodniczyk Alina, Krzywokulski Jan, 

Kuczer Ryszard, Sławiński Henryk, Jaskuła Konrad, Koguciak 

Teresa, Litwin Antoni, Pudło Krystyna, Antkowiak Henryk, 

Kaczmarek Janusz, Szymszon Julian, Hanousek Karel. 

Oczywiście poza imprezami ważne jest propagowanie 

zdobywania odznak turystycznych, zwłaszcza turystyki 

kwalifikowanej. Dlatego Zespół będzie dbał o organizacje 

szkoleń dla osób weryfikujących te odznaki. Muszą oni 

przecież nie tylko znać regulamin danej odznaki ale także, a 

może przede wszystkim, będąc tym pierwszym kontaktem        

z osobą zdobywającą wyróżnienie, wyjaśniać różne 

wątpliwości i przesadne żądania. Niestety ostatnio coraz 

częściej pojawiają się „dobrzy wujkowie”, którzy na różnych 

forach dają takim osobom dobre rady, nie koniecznie będące 

radami rozsądnymi, a już najmniej w zgodzie z regulaminami. 

Często trzeba wyjaśniać, iż regulaminy po to zostały 

wymyślone, by ich przestrzegać. Dzięki temu zachowujemy 

przecież jakiś porządek.  
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Zadania Zespołu TP to oczywiście także działanie na rzecz 

powstawania nowych inicjatyw turystycznych                              

i krajoznawczych, szkolenie obecnej i pozyskiwanie nowej 

kadry, promowanie turystyki dziecięcej i rodzinnej, 

działalność kronikarska czy dokumentowanie podejmowanych 

poczynań poprzez środki masowego przekazu. Bardzo 

ważnym jest tu działalność publikacyjna. Niestety niewiele 

osób chce ją podejmować, bo po pierwsze: trzeba mieć na to 

czas; po drugie: trzeba umieć ułożyć przekaz tak, by 

potencjalni czytelnicy dotrwali do kropki go kończącej. 

Ponieważ styczniowe spotkanie jest niejako podsumowaniem 

naszej działalności w roku zeszłym, organizatorzy czy 

uczestnicy zeszłorocznych imprez składają sprawozdanie lub 

opowiadają o ich przebiegu. Pod koniec 2012 roku 

uczestniczyliśmy w Dolnośląskim Zlocie PTP we Wleniu. Była 

to impreza zupełnie wyjątkowa i z pewnością wielu z nas 

zapamięta udział w niej do końca życia. Nie dość, że zasypało 

nas śniegiem (chyba pierwszy raz w historii), nie dość, że drogi 

były śliskie i zatarasowane powalonymi drzewami, to jeszcze 

pozrywane linie energetyczne wymusiły na organizatorach 

dostosowania się do panujących warunków. Zorganizowano 

zatem narady przy świecach, co podczas pobytu w pałacu          

z pojawiającym się duchem, wywołało odpowiednie 

samopoczucie i było przyczyną lepszej integracji uczestników 

imprezy. Do tego mogliśmy sobie rano zrobić rodzinne zdjęcie 

z wielkim bałwanem ulepionym wczesnym rankiem przez 

piszącego te słowa. O wszystkich tych ciekawych sytuacjach       
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i przeżyciach jakich doznaliśmy opowiedział nam Paweł Idzik – 

komandor zeszłorocznego Zlotu. 

Pierwsze w roku spotkanie to czas wyróżnień i podziękowań. 

Koledzy Wojciech Król z Oddziału „Ziemi Lwóweckiej”              

w Lwówku Śląskim oraz  Andrzej Nowicki z Wałbrzycha 

otrzymali dyplomy Zasłużony dla Turystyki Pieszej. Dla 

podkreślenia roli jaką odgrywa ciągłe doskonalenie swojej 

wiedzy wręczono uroczyście legitymacje przodownickie 

osobom, które zdały egzamin, w tym na rozszerzenia 

posiadanych uprawnień. Podziękowano w ten sposób Teresie 

Fierkowicz, Pawłowi Idzikowi, Wojciechowi Królowi, 

Wiktorowi Gumprechtowi, Henrykowi Sławińskiemu, 

Henrykowi Gęsiorowi. Kolejne upominki otrzymali 

wyróżniający się działacze od przedstawicieli władz miasta 

Jawora. Nie zapomniano także o nieobecnym wielkim 

działaczu Ludwiku Aniele z Lubania, który ze względu na 

problemy zdrowotne nie mógł być razem z nami. 92-letniemu 

nestorowi upominek dostarczony zostanie do rąk własnych w 

miejscu zamieszkania. Wręczono także Bogumile Radomskiej 

legitymację uznającą fakt zdobycia Dużej Odznaki Turystyki 

Pieszej w stopniu złotym. Jest to 423 odznaka zdobyta od 

początku jej ustanowienia. 

Jak co roku uczciliśmy minutą ciszy tych, którzy odeszli od 

naszego ostatniego spotkania, na wieczną wędrówkę.  

Teraz pozostało nam już tylko częstować się pysznym jadłem      

i podziwiać występ zespołu ludowego z Wiadrowa. Wspomnę 

tylko, bo pomyślicie, że zapomniałem  (nie, nie zapomniałem 
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– zostawiłem tą informację na sam koniec), iż z Warszawy 

przyjechał do nas szef Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK kol. 

Stanisław Luć. Nie zdradził czy dotarł do nas z ciekawości czy    

z chęci odwiedzenia pięknego miejsca, czy też by osobiście 

wziąć udział w spotkaniu. Faktem jest, że dzięki wręczaniu 

dyplomów i legitymacji osobiście przez Przewodniczącego 

znakomicie podniosło to ich rangę i na pewno wszyscy 

obdarowani cieszyli się z poznania kol. Stanisława. 

PPosiedzenie Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej  

w Jaworze. Pośrodku Przewodniczący Zespołu Henryk 

Antkowiak i Przewodniczący KTP ZG PTTK Stanisław Luć. 

 Foto: Krzysztof Tęcza 

Aby jednak nie było, że wszyscy przybyli do Jawora tylko się 

bawili dodam, iż dzień wcześniej czyli w sobotę przyjechali 

członkowie Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej, którzy 

zatrzymali się w wyremontowanym schronisku 

młodzieżowym. Tam też omówili przedstawione w niedzielę 

założenia organizacyjne na rok 2013 oraz przeprowadzili 
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egzaminy na rozszerzenia uprawnień dla Przodowników 

Turystyki Pieszej. Wzięło w nich udział sześć osób. Czy 

wszystkie zdały okaże się po sprawdzeniu testów. Trochę 

niepewności na pewno im nie zaszkodzi.  

Witold Kliza 

Borne Sulinowo 

Trudno uwierzyć, że polska historia tego miasteczka 
położonego wśród lasów nad jeziorem Pile w województwie 
zachodniopomorskim zaczęła się zaledwie 19 lat temu. Kiedyś 
niedostępne, obecnie może zwiedzać je każdy. Poznać jego 
historię, która pozostawiła tu trwałe ślady. Upływający czas      
z wolna zaciera wojskowe przeznaczenie miasteczka innego 
niż wszystkie. Do Bornego Sulinowa można dojechać ze 
Szczecinka, Łubowa i Nadarzyc. Po wjeździe do miasta, uwagę 
zwraca nietypowa zabudowa. Pośród pięknie 
wyremontowanych budynków spotkać można obiekty, które 
w kolejce czekają na czas przywrócenia ich świetności. 
Początki Bornego Sulinowa sięgają końca XVI wieku. Wtedy to 
wspominano o niewielkiej miejscowości, którą trudno było 
nazwać wsią – raczej małą osadą z kilkoma domostwami. 
Nazywała się Linde (Lipka).   Na słynnej mapie Lubinusa z 1618 
roku, przedstawiającej Pomorze, miejscowość ta 
zlokalizowana jest zaledwie kilka kilometrów od Polskiej 
granicy. Nie zachowały się żadne dokumenty obrazujące 
kilkaset lat historii tej niewielkiej wioski, jedynie 2 kartki 
pocztowe z początku XX wieku. I wspomnienia dawnych 
mieszkańców. Pozostałością wioski jest dzisiejsza ulica Lipowa 
- najkrótsza spośród ulic Bornego Sulinowa, przy której 
zachowały się budynki z początku XX wieku. Herb Bornego 
Sulinowa nawiązuje do nazwy dawnej wsi – drzewo lipy na 
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złotym polu. Borne Sulinowo znane jest głównie z historii 
militarnej, której początki sięgają okresu sprzed I wojny 
światowej. Wtedy to rozległe, mało urodzajne, pobliskie 
ziemie  zaczęła wykorzystywać armia pruska. Tereny mało 
zaludnione, trudne do wykorzystania rolniczego, ze względu 
na gleby niskiej klasy nadawały się znakomicie na poligon. 
Plany budowy dużego poligonu pokrzyżowała I wojna 
światowa. Powstało tutaj niewiele budynków wojskowych, 
głównie drewniane baraki i komendantura niewielkiego 
wówczas poligonu, który już wtedy nazywano Gross Born 
(Wielkie Źródło). Nazwa pochodzi od wioski położonej ok.        
5 km od Bornego Sulinowa. Trudno określić, co działo się tutaj 
w czasie I wojny światowej. Wiadomo, że w tym rejonie, na 
przełomie lat 1917/1918, przebywali jeńcy alianccy i istniał 
obóz jeniecki. Po zakończeniu I wojny światowej, na wiele lat, 
porzucono plany budowy infrastruktury wojskowej. Dopiero 
dojście Adolfa Hitlera do władzy spowodowało powrót do 
wcześniejszych zamierzeń. W 1934 roku zaczęto kreślić plany 
budowy poligonu dla artylerii. Był on bardzo potrzebny 
rosnącemu w siłę niemieckiemu Wehrmachtowi. W 1935 roku 
z wielkim rozmachem rozpoczęto budowę jednego                    
z większych poligonów w Europie, który w zamyśle miał być 
bardzo rozległy i bardzo nowoczesny. Docelowo miał liczyć 
18 690 ha. Planiści przystąpili do kreślenia planów Bornego 
Sulinowa, które miało nosić nazwę Lager Linde (obóz Lipka) 
oraz Kłomino (Lager Westfalenhof). Ulokowanie tych  dużych 
kompleksów koszarowych: jednego w północnej części nad 
jeziorem Pile i drugiego  w południowej części w pobliżu 
dworu Westfalenhof, nie było przypadkowe. Pomysł był 
bardzo prosty – na terenie poligonu mogły ćwiczyć 
jednorazowo co najmniej dwie dywizje, które liczyły od około 
8 tysięcy żołnierzy każda. Rozmieszczenie każdej nich w 
odległości kilkunastu kilometrów od siebie oraz rozległy 
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obszar poligonu stwarzały w czasie prowadzonych tu ćwiczeń 
wiele możliwości zbliżonych do realnego pola walki. 
Naturalnym zapleczem poligonu gdzie głównie kwaterowano 
żołnierzy  i gdzie istniała bardzo nowoczesna infrastruktura 
wojskowa, były dwie wspomniane miejscowości. Należy 
odnotować fakt, że w pobliżu miejscowości Kłomino 
przebiegała linia kolejowa z Jastrowia do Czaplinka, która 
stanowiła ważny szlak dostaw materiałów niezbędnych  do 
budowy zaplecza poligonu. W 1936 roku powstało połączenie 
kolejowe o długości 11,9 km z Bornego Sulinowa do Łubowa 
(Lubow) z przystankiem pośrednim w pobliżu miejscowości 
Liszkowo (Altenwalde). Była to prywatna linia kolejowa 
administrowana wyłącznie przez Wehrmacht i na tej trasie 
kursowało 13 pociągów dziennie w każdą stronę. W 2010 
roku rozebrano tory tej starej kolejowej linii, w następnym 
roku usunięto podkłady i nasyp. O tym, że kiedyś istniały tory, 
świadczy dziś jedynie wolna przestrzeń prześwity wśród 
lasów, most kolejowy nad rzeką Pilawą, wykonana z kostki 
kamiennej rampa kolejowa usytuowana tuż przed wjazdem 
do Bornego Sulinowa. Linia kolejowa z Jastrowia do Czaplinka 
została zlikwidowana o wiele wcześniej, kilka lat po 
zakończeniu wojny. Powróćmy do początków wielkiej budowy 
zaplecza poligonu, który został nazwany Truppenubungsplatz 
Gross Born (Poligon Wielkie Źródło). Robotników budujących 
infrastrukturę poligonu rozlokowano w drewnianych 
barakach z czasów I wojny światowej oraz w szeregu nowych, 
specjalnie do tego celu wybudowanych. Obecnie trudno 
ustalić, w  których miejscach się one znajdowały. Prace 
budowlane przebiegały bardzo sprawnie. Ponad 4 tysiące 
robotników pracując 7 dni w tygodniu, szybko wznosiło 
budynki o różnym przeznaczeniu. Powstały budynki 
koszarowe dla żołnierzy, stołówki, budynki sztabowe, łaźnie, 
magazyny, szpital i bardzo duże kasyno. Znaczną część miasta 
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zajęły stajnie dla koni, które wówczas stanowiły główną siłę 
pociągową artylerii. W tym czasie wybudowano nowoczesną 
oczyszczalnię ścieków nad jeziorem Pile, a w pobliżu 
budynków dworca kolejowego, w południowo – zachodniej 
części miasta, powstały ogromne zespoły magazynów, 
piekarnia, masarnia i szereg budynków pomocniczych o 
różnym przeznaczeniu. Niemieccy planiści doskonale 
wykorzystali istniejący teren, jego nierówności i zagłębienia 
oraz wkomponowali w leśne otoczenie obiekty sztabowe          
i budynki mieszkalne dla rodzin oficerów. W pobliżu jeziora 
Pile powstała niezwykła dzielnica reprezentacyjnych 
budynków garnizonu z dominującym na niewielkim 
wzniesieniu ogromnym kasynem, z którego roztaczał się 
widok  na jezioro Pile. Obok kasyna posadowiono 2 budynki      
z apartamentami generalskimi (obecnie ośrodek dydaktyczny 
Uniwersytetu Śląskiego z Katowic). Aż trudno uwierzyć, że 
zdecydowana większość budynków powstała w ciągu 
niespełna dwóch lat. To tempo można określić jako 
ekspresowe. Mimo, że prowadzono jeszcze wiele prac 
budowlanych, w tym drogowych, to na przełomie maja              
i czerwca 1936 roku do części obiektów przybyły pierwsze 
oddziały żołnierzy. Zakres prac, jakie wykonano, był 
imponujący. Niegdyś do  Bornego Sulinowa (Linde) można 
było dojechać piaszczystą drogą, którą szybko 
zmodernizowano budując od miejscowości Liszkowo, aż do 
miejscowości Krągi, drogę z płyt żelbetowych. Plan budowy 
głównej części poligonu zakończono na początku 1938 roku. 
W pierwszym etapie oddano do użytku obiekty w Bornem 
Sulinowo, następnie w Kłominie. Trudno w to uwierzyć ale 
niegdyś Kłomino  było większe od Bornego Sulinowa. Dziś 
możemy tam odnaleźć zaledwie kilka budynków, a teren 
coraz mocniej porasta lasem. Spacerując po Bornem 
Sulinowie, bez trudu można dostrzec obiekty wybudowane 



41 
 

 

przez Niemców – mają strome dachy i są pokryte dachówką 
karpiówką. Budynki z płaskim dachem wybudowali po wojnie 
Rosjanie. W obiektach tych mieszkali radzieccy oficerowie z 
rodzinami. Potocznie nazywano je „Leningradami” - nazwa 
pochodzi od mieszczącej się w Leningradzie fabryki 
produkującej z tzw. wielkiej płyty gotowe elementy tych 
budowli. Ważnym wydarzeniem z przedwojennego życia 
poligonu były manewry II korpusu, które odbyły się w dniach 
19/20 sierpnia 1938 roku. Na ćwiczenia, w których udział 
wzięło ponad 40 tysięcy żołnierzy, przybył wódz naczelny 
armii niemieckiej – Adolf Hitler. Manewry prowadził gen. 
Blaskowitz dowódca II okręgu wojskowego w Szczecinie. 
Mimo, że ćwiczenia odbywały się w sierpniu, nazwano je 
manewrami jesiennymi. Adolf Hitler był pod dużym 
wrażeniem tego, co zobaczył. Przyjechał do Bornego Sulinowa 
pociągiem specjalnym „Fuhrer”, a odleciał samolotem Ju - 52 
z lotniska pod Kłominem. W ćwiczeniach udział wzięło 
kilkunastu generałów, wśród nich dowódca wojsk lądowych – 
gen. Brachitsch. Kilkanaście dni przed rozpoczęciem 
manewrów komendant poligonu Gross Born, pułkownik  
Wilhelm Thofern, został mianowany na stopień generała. Dla 
dowódcy II okręgu wojskowego, gen Blaskowitza, manewry      
z udziałem Hitlera były ważnym elementem w jego 
późniejszej karierze wojskowej. Johanes Blaskowitz był 
jedynym niemieckim generałem, który pełnił najwyższe 
funkcje w armii niemieckiej od chwili rozpoczęcia II wojny 
światowej, aż do jej zakończenia. W Procesie Norymberskim 
został oskarżony o zbrodnie wojenne. W dniu, w którym miał 
zostać odczytany wyrok popełnił samobójstwo skacząc z dużej 
wysokości na klatce schodowej w Pałacu Sprawiedliwości w 
Norymberdze. Tuż przed wybuchem wojny na poligonie 
koncentrowano oddziały Wermachtu, które miały wyruszyć 
na Polskę. Były tam m.in. jednostki wchodzące w skład XIX 
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Korpusu Pancernego gen. Heinza Guderiana. O swoim krótkim 
pobycie w Bornem Sulinowie napisał on, pod datą 22 sierpnia 
1939 roku, w swojej książce „Wspomnienia żołnierza”. Po 
ataku na Polskę, 1 września, do opuszczonych baraków koszar 
Niemcy zaczęli przywozić polskich jeńców tworząc tzw. obóz 
przejściowy. Później przekształcono go w obóz dla jeńców 
szeregowych i podoficerów (Stalag II E). W dniu 1 czerwca 
1940 roku w miejscu Stalagu II E, utworzono obóz dla jeńców 
oficerów (Oflag II D), do którego przywożono żołnierzy 
francuskich. Od połowy 1943 roku, w Oflagu II D, przebywali 
polscy oficerowie przewiezieni z Choszczna z Oflagu II B. 
Najliczniejszą grupę oficerów stanowili zmobilizowani we 
wrześniu 1939 roku nauczyciele – było ich ponad 500. Na 
terenie poligonu znajdowały się również obozy dla jeńców 
Armii Czerwonej, a pod koniec działań wojennych przybywali 
tam także oficerowie jugosłowiańscy. Po dawnych obozach w 
pobliżu Kłomina nie zachowały się żadne obiekty. Dziś można 
jedynie odnaleźć resztki fundamentów i cmentarz                     
z brzozowymi krzyżami. Na największym z nich pochowano 
kilkanaście tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej ze Stalagów II H   
i 35 I, którzy zmarli z głodu i chorób wskutek nieludzkich 
warunków jakie panowały w obozach.  Z  inicjatywy 
burmistrza Bornego Sulinowa, w miejscu gdzie istniały obozy 
jenieckie, powstała  ścieżka edukacyjno – historyczna 
nazwana „Traktem Jenieckim”. Jest ona uzupełnieniem  
nieznanej  i ciekawej  historii z czasów ostatniej wojny. Po 
zakończeniu działań wojennych, na terenie dawnego 
niemieckiego poligony, rozlokowano żołnierzy Armii 
Czerwonej. Dawne niemieckie koszary w Bornem Sulinowie 
nie ucierpiały  w czasie wojny, nie toczyły się na ich terenie 
żadne walki. W okresie powojennym rozebrano część 
budynków w Kłominie, wśród nich piękny budynek kasyna. 
Teren poligonu został w całości zajęty przez żołnierzy 
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radzieckich i był do końca pobytu Rosjan obszarem 
wyłączonym spod polskiej administracji. Był to  kawałek 
Związku Radzieckiego w Polsce, z  jedną ważną różnicą -
walutą obiegową był polski złoty. Wszystko inne było jak w 
ZSRR. W wojskowym garnizonie funkcjonowała szkoła 
dziesięciolatka, przedszkole, duży szpital, kilka kin, a w 
dawnym kasynie mieścił się Garnizonowy Klub Oficera. 
Oficjalne rozpoczęcie wycofywania wojsk radzieckich z Polski 
rozpoczęło się w Bornem Sulinowo 9 kwietnia 1991 roku. 
Pierwszą formacją, która opuściła leśne miasteczko była 
brygada rakiet taktycznych, stacjonująca w Kolonii Brzeźnica 
(ok. 25 km od Bornego Sulinowa). W super tajnych obiektach 
przechowywano broń atomową, która miała być użyta w 
ataku Państw Układu Warszawskiego na Europę Zachodnią. 
Ludowe Wojsko Polskie planowało zdobyć teren północnych 
Niemiec, Danię, Holandię, Belgię, i dojść do Francji. Operacja 
nosiła nazwę frontu „Wisła”. Nieliczne pozostałości po 
obiektach, gdzie przechowywano broń atomową, można 
zobaczyć w lasach niedaleko miejscowości Kolonia Brzeźnica. 
Niestety obiekty te zostały zdewastowane i zniszczone przez 
złomiarzy. W dobrym stanie zachował się  jedynie betonowy 
bunkier typu „Granit”. Ostatni żołnierze, już Wojsk Federacji 
Rosyjskiej (rozpad ZSRR nastąpił w grudniu 1991 roku  
w Puszczy Białowieskiej), wyjechali z Bornego Sulinowa 21 
października  1992 roku. Po opuszczeniu Bornego Sulinowa 
przez obce wojska, do 5 czerwca 1993 roku, miasto chronili 
polscy żołnierze. W tym dniu Borne Sulinowo otworzyło swe 
podwoje dla cywilnych mieszkańców. Uroczystego otwarcia 
dokonał wicepremier rządu RP, Henryk Goryszewski,                
w towarzystwie wójt gminy Sulinowo, Teresy Knopik. W dniu 
15 września 1993 roku, decyzją Rady Ministrów, Borne 
Sulinowo otrzymało prawa miejskie. Początki miasta były 
bardzo trudne. Wszystkie obiekty powojskowe musiały zostać 
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przebudowane i wyremontowane. Było to wielkie wyzwanie 
dla samorządu gminy Sulinowo. To w jej granicach 
administracyjnych znalazło się Borne Sulinowo i teren 
dawnego poligonu. W 1995 roku władze gminy zostały 
przeniesione z Silnowa do Bornego Sulinowa, a gmina 
zmieniła nazwę na gminę Borne Sulinowo. Aktualnie Borne 
Sulinowo liczy ponad 4,5 tysiąca mieszkańców i staje się 
silnym centrum turystycznym Pojezierza Drawskiego,               
w którym historia odcisnęła swoje ślady, a przyroda stworzyła 
niezwykły klimat leśnego miasteczka. Dobrym sposobem na 
poznanie miasta i gminy Borne Sulinowo jest przemierzenie 
tras i szlaków znajdujących się na jej terenie ”Ścieżką 
turystyczno- spacerową” liczącą ok. 13 km długości i łączącą 
cenne historyczno-przyrodnicze miejsca oraz obiekty. Na 21 
tablicach stojących  przy każdym z punktów  ścieżki, opisano, 
w 3 wersjach językowych (polskiej, angielskiej niemieckiej), 
historię danego obiektu oraz jego przeznaczenie w okresie, 
gdy na terenie Bornego Sulinowa stacjonowały wojska 
niemieckie, a następnie radzieckie. Całość ilustrują 
historyczne fotografie. Informacje umieszczone na tablicach  
”Ścieżki turystyczno-spacerowej” pozwalają poznać dzieje 
miasta przez pryzmat historii jego kluczowych miejsc                 
i obiektów. Umożliwiają także skonfrontowanie wyglądu 
ówczesnej bazy wojskowej z obrazem dzisiejszego Bornego 
Sulinowa. Miasto i jego okolice można także poznać 
przemierzając nowo utworzone szlaki Nordic Walking. Marsz 
trasami ma także zalety zdrowotne. Na terenie gminy szlaki 
Nordic Walking liczą łącznie 19,6 km. Jeden z nich znajduje się 
w granicach administracyjnych miasta (dł. 3,2 km), dwa (dł.6,4 
km, i 10 km) na terenie Nadleśnictwa Borne Sulinowo w 
obszarze dawnego poligonu. Otwarto również trzy gminne 
szlaki rowerowe, które liczą łącznie 128 km. Ich przemierzanie 
pozwala poznać atrakcyjne zakątki gminy Borne Sulinowo. 
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Krzysztof Tęcza 

Wojna 30-letnia w Jeleniej Górze według 

Eugeniusza Gronostaja 

Gdy jakiś czas temu Eugeniusz Gronostaj zaproponował 

kolejny wykład, w którym tym razem zdecydował się 

przedstawić czasy wojny 30-letniej na naszym terenie, 

wywołał spore zainteresowanie u potencjalnych uczestników 

takiego spotkania. Wszak temat ten poruszano już 

kilkakrotnie. Tym razem miało to być jednak zupełnie nowe 

spojrzenie na to jak działania wojenne wpłynęły na dalszy 

rozwój Jeleniej Góry. Eugeniusz Gronostaj nieustannie 

poszukuje nowych materiałów opisujących dzieje naszego 

miasta i gdy uda mu się znaleźć coś nowego zaraz stara się 

tymi nowościami dzielić z innymi. Dlatego przygotował wykład 

poparty nowymi materiałami jakie udało mu się pozyskać. Jak 

zwykle przy takich spotkaniach gościny udzieliła nam Książnica 

Karkonoska, użyczając sali. Ponieważ poruszany temat jest 

niezwykle interesujący przybyło tak dużo widzów, że 

koniecznym było doniesienie dodatkowych krzeseł.  Dla 

ścisłości dodam, że spotkanie to miało miejsce w dniu 16 

stycznia 2013 roku. 

Na początku przywitała nas dyrektor książnicy, pani Alicja 

Raczek, która wprowadziła nas w temat, przedstawiając 

jednocześnie naszego dzisiejszego mówcę. Eugeniusz 
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Gronostaj pokrótce przedstawił temat spotkania, opowiedział 

o przyczynach wybuchu wojny 30-letniej, przedstawił źródła, z 

których czerpał swoje informacje, w końcu ukazał jak wiele 

często bezcennych informacji można uzyskać oglądając 

dokładnie mapy, a właściwie zamieszczone na nich legendy       

i dodatkowe opisy. Wiele wiadomości można wyczytać             

z zachowanych starych grafik przedstawiających miasto 

Jelenia Góra w różnych okresach jego dziejów. Dla przykładu 

pokazał nam kilka z nich. 

Jeśli chodzi o źródła to czerpał on z kroniki miasta Jelenia 

Góra, wypisów z Theatrum Europeana, XVII-wiecznych 

pamiętników pastora F. Holsteina z Bolesławca, ze starych 

map, opisów przebiegu bitew dostępnych w sieci net                 

i publikacji J. Moronia pt. Wojna trzydziestoletnia na Śląsku. 

Wkrótce dowiedzieliśmy się jak są to znakomite źródła 

czerpania wiedzy. Jeśli chodzi o Theatrum Europeana to 

rękopis tego dzieła można obejrzeć w Bolesławcu w Muzeum 

Ceramiki. Przedstawione grafiki ukazują jak, na przestrzeni 

wieków, zmieniała się Jelenia Góra. Jak zmieniał się jej układ 

urbanistyczny, jak budowano systemy umocnień, w końcu jak 

miasto rozwijało się, a co za tym idzie, jak powstawał nowy 

układ komunikacyjny. Po porównaniu grafik z lat 1682, 1700, 

1739 oraz późniejszych widzimy jak  miasto było chronione 

przed ewentualnymi atakami. Widoczny jest także pierwszy 

ratusz jeleniogórski, który uległ zniszczeniu w 1739 roku. Na 

kolejnych grafikach widać powstałe wokół miasta  budynki 

bielarni. Na grafice z XVIII wieku możemy zobaczyć podwójny 

mur obronny. Wzdłuż wyższego rozmieszczono baszty, wzdłuż 
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niższego basteje. W kolejnych latach usypano dodatkowo 

wały ziemne.  

Prowadzący wykład zaprezentował tzw. mapy własne, czyli 

wykonane przez niego stare mapy na podkładzie map 

współczesnych. Z map można było odczytać aktualną sytuację 

polityczną jaka panowała na określonym terenie. Dzięki 

wyodrębnieniu ze starych map poszczególnych obiektów 

możemy zobaczyć jak one wyglądały. Zwłaszcza, że w tamtym 

okresie większość budynków wykonana była z drewna i łatwo 

ulegała pożarom, które nie omijały Jeleniej Góry. Na mapie 

przedstawiającej panoramę jeleniej Góry w XVII wieku 

widzimy wieżę Bramy ulicy Długiej. Niestety nie zachowała się 

ona do dnia dzisiejszego. Chociaż niektórzy twierdzą, że 

można dostrzec jej pozostałości w budynku jaki znajduje się 

tam obecnie. Wieża ta, mając 40 metrów, była najwyższą          

z wszystkich jakie znajdowały się w Jeleniej Górze. O tym jak 

broniono wstępu do miasta możemy przekonać się z planów 

bram miasta w drugiej połowie XVIII wieku. Ukazano na nich 

bramy: ul. Długiej, Zamkową i Wojanowska. Pokazano także 

okoliczne zabudowania. Po analizie tych planów łatwo można 

wyobrazić sobie w jaki sposób odbywał się tam ruch. 

Oczywiście dzisiaj wygląda to zupełnie inaczej. Bramy przy ul. 

Długiej już nie ma. Zachował się jedynie jej kształt. 

Wzniesione tu budynki biegną tak jak dawniej szyja tej bramy, 

która była w połowie lekko załamana. Z Bramy Zamkowej 

zachowała się jedynie wieża, a Bramę Wojanowską rozebrano 

by w okresie późniejszym zbudować w jej miejscu rogatki. 

Dzisiaj są one w zupełnie innym miejscu jednak wynika to 
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prawdopodobnie z nowego układu komunikacyjnego,              

w którym utrudniały by one ruch.  

Sala zapełnia się widzami. Foto: Krzysztof Tęcza 

I tak oto dochodzimy do okresu znanego jako wojna 30-letnia 

(1618-1648). W zasadzie wszystko zaczęło się znacznie 

wcześniej bo już w roku 1555, kiedy po ustanowieniu 

augsburskiego pokoju religijnego protestanci śląscy zaczęli 

domagać się stosowania go na terenie Śląska. Niestety legalne 

władze negując te ustalenia podejmowały próby odbudowy 

katolicyzmu na swoim terenie. Musiało to w końcu 

doprowadzić do sporu pomiędzy katolikami i protestantami. 

Gdy na tronie czeskim zasiada cesarz Ferdynand II narasta 

bunt i 23 maja 1618 roku w Czechach dochodzi do wybuchu 

powstania. Gdy protestanci wybierają na swojego cesarza 

Fryderyka V następuje umiędzynarodowienie konfliktu. Ma to 

konsekwencje także dla Jeleniej Góry, która zgodnie                  

z układem z 1609 roku, musiała wystawić swoich żołnierzy. 

Tak też uczyniono i jesienią 1618 roku zasilono armię Śląska 
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17 żołnierzami (5 konnych i 12 piechurów). Gdy 8 listopada 

1620 roku w bitwie pod Babią Górą wojska cesarskie  

rozgromiły wojska czeskie dochodzi do represji. Uczestników 

powstania skazywano na śmierć a ich majątki konfiskowano. 

Doprowadza to do prawie całkowitego wyniszczenia szlachty 

czeskiej. Dużą rolę w pokonaniu wojsk czeskich miały oddziały 

lisowczyków, będących formacją polskiej lekkiej jazdy konnej 

o charakterze wojska najemnego utrzymującego się z łupów 

wojennych. Oddziały te znane były z okrucieństwa i grabieży. 

Nie wnikając w dalszy przebieg wydarzeń jakie następowały 

po bitwie pod Babia Górą trzeba wiedzieć, że miasta śląskie 

zobowiązano do zapłaty 3 ton złota jako koszty wojenne. 

Jelenia Góra została obarczona kwotą wynoszącą 6510 

talarów.  

21 listopada 1622 roku pod miastem pojawiają się oddziały 

lisowczyków. Żądają oni otworzenia bram miejskich. Jednak 

mieszczanie, wiedząc o gwałtach i grabieżach jakich dokonali 

oni w Kowarach, stanowczo odmawiają. Wtedy lisowczycy 

udają się do Wlenia gdzie czynią to samo co w Kowarach. 

Mieszkańcy Jeleniej Góry oraz wszyscy, którzy schronili się          

w jej murach odetchnęli z ulgą. W latach 1623-25, wskutek 

bicia niepełnowartościowych monet potrzebnych na 

obowiązkowe utrzymanie wojsk, następuje kryzys monetarny. 

Okres chaosu kończy dopiero zarządzenie cesarza Ferdynanda 

II, który wprowadza grosze cesarskie i zakazuje książętom 

bicia własnych monet.  

W roku 1625 w obawie przed zagrożeniem ze strony wojsk 

Ligi Katolickiej państwa protestanckie zawarły przymierze na 
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mocy którego na czele Unii Protestanckiej staje Dania. 

Niestety wojska pod dowództwem króla duńskiego, 

Chrystiana IV, ponoszą klęskę. Pokonały ich w bitwie pod 

Rösslau (czerwiec 1626 rok) wojska dowodzone przez 

Albrechta von Wallensteina. Wracające wojska cesarskie 

kwaterują w wielu śląskich miastach co oczywiście wiąże się     

z obciążeniem finansowym. Miasta muszą ponosić koszty ich 

zakwaterowania. W takiej sytuacji znalazła się także Jelenia 

Góra. W styczniu 1629 roku do miasta wkracza pułk księcia 

Franza Albrechta von Sachsem-Leuenburg. Przebywają oni 

tutaj przez 32 tygodnie. W okresie tym, z powodu epidemii 

zapoczątkowanej przez chorych żołnierzy w mieście umiera 

wielu jego mieszkańców.  

Wykorzystując swoją pozycję wojska cesarskie żądały od 

mieszczan przechodzenia z wyznania protestanckiego na 

katolicyzm, a opornym nakazywano emigrację. By osiągnąć 

ten cel kwaterowano w domach protestanckich po 

kilkudziesięciu żołnierzy, co skutecznie rujnowało finanse ich 

właścicieli. Z reguły wystarczało to by przechodzili oni na 

jedynie słuszne w tamtych czasach wyznanie katolickie. 

Czyniono wtedy także czystki wśród protestanckich 

duchownych, rajców i nauczycieli. W Jeleniej Górze 

postąpiono tak ponownie, kiedy stacjonowały tu wojska pod 

dowództwem kapitana Pitza. 

W 1630 roku do wojny przystępuje Szwecja. Jej armią 

dowodzi Gustaw Adolf. Początkowe sukcesy powodują 

przyłączenie się do niego elektora saskiego                                  

i brandenburskiego, których wojska wkraczają na Śląsk. Po 
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wygranej bitwie pod Breitenfeldem (17.09.1631 r.) Karol 

Gustaw wkracza do Czech i zajmuje Pragę. Wtedy do łask 

wraca Wallenstein, który szybko rozprawia się ze Szwedami i 

po kilku zwycięskich bitwach ostatecznie wypiera wroga           

z Czech. Jednak wcześniejszy pobyt wojsk sasko-

brandenburskich spowodował spore obciążenia dla 

mieszkańców Jeleniej Góry. Musieli oni bowiem ponosić 

wszelkie koszty pobytu tych żołnierzy. Najgorszy pod tym 

względem okazał się rok 1632, kiedy to do miasta przybył ze 

swoimi wojskami pułkownik Weiβbach. Nie przebierał on w 

środkach. Oprócz nałożenia na miasto kilku kontrybucji 

pozwalał swoim żołnierzom na rabunki  i gwałty. Jeszcze 

gorszym okresem w historii miasta okazał się rok 1633 kiedy 

to do miasta wkroczyło wojsko o liczebności przekraczającej 

dwa tysiące żołnierzy. Dziewięciomiesięczny ich pobyt 

doprowadził miasto do ruiny finansowej. Do tego w tym 

samym roku wybuchła w mieście epidemia dżumy, która 

pochłonęła ponad pięćset osób. W lipcu 1633 roku pułkownik 

Spaara dowodzący oddziałem wojsk cesarskich, który pojawił 

się pod miastem, nakłada na Jelenią Górę karę za przyjęcie 

wojsk saskich. Było to 10 000 talarów. 

W roku 1634 na Jelenia Górę nałożono obowiązek 

cotygodniowej zapłaty na rzecz wojsk cesarskich 

kwaterujących w okolicy. Skończyło się to dopiero po klęsce 

wojsk cesarskich w majowej bitwie pod Legnicą. Niestety 

spowodowało to rozprężenie w wojsku i doprowadziło do 

licznych grabieży przez niezdyscyplinowanych żołnierzy. Już w 

lipcu pod Jelenią Górę dotarły pierwsze takie oddziały. 
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Rozpoczęły się grabieże i napady. Jednak swoje apogeum 

wydarzenia te osiągnęły kiedy dotarł tu liczący prawie dwa 

tysiące żołnierzy oddział wojsk cesarskich z żądaniem 

wpuszczenia ich do miasta. Ponieważ mieszczanie odmówili 

rozpoczęto ostrzał a na koniec podpalono wiele budynków, co 

spowodowało pożar całego miasta, zapełnionego do granic 

możliwości przez szukających schronienia w jego murach. 

Ponieważ miasto, płacąc poprzednie daniny dla armii 

marszałka Colloredo, miało jego zapewnienie o ochronie 

poproszono o pomoc. Wysłanie wojska spowodowało 

wycofanie się rabusiów, zdołano schwytać kilkunastu 

podpalaczy, których od razu powieszono. Niestety w wyniku 

pożaru spaleniu uległo 341 domów, 3 gospodarstwa,                

1 folwark, 56 stodół, 3 szpitale, 1 młyn i 3 kościoły. Ginie 36 

osób i około 2 tysięcy sztuk bydła. Spłonęły także wszystkie 

dokumenty przechowywane w ratuszu. Dla miasta była to 

prawdziwa katastrofa. Na odbudowę brakowało zarówno 

pieniędzy jak i rąk do pracy. Co prawda po skardze miasto 

otrzymało odszkodowanie ale była to kwota wręcz śmieszna. 

W nowo wznoszonych budynkach postanowiono montować 

ruchome dachy, czyli takie które w razie potrzeby można było 

zdejmować i w ten sposób chronić je przed zniszczeniem. 

W kolejnych latach Jelenia Góra przeżywa falę usuwania            

z urzędu duchownych i członków rady, którzy są wyznania 

protestanckiego. Wciąż nakładane są na miasto obciążenia 

związane z pobytem tu oddziałów wojskowych.  Gdy w 1638 

roku wojska cesarskie wycofują się, ustępując miejsca 

wojskom szwedzkim, wielu mieszkańców Jeleniej Góry ucieka 



53 
 

 

w popłochu. Przez najbliższy rok miasto musiało utrzymywać 

żołnierzy obu armii, które akurat były w mieście. Z początkiem 

lipca do miasta weszły wojska szwedzkie, które nakazały 

odbudowę umocnień miejskich. Dotyczyło to także obiektów 

mieszkalnych. I znowu w roku 1640 wojska cesarskie, po 

zdobyciu Jawora i Strzegomia,  przystąpiły na początku maja 

do oblężenia Jeleniej Góry. Ponieważ w Jaworze dopuszczono 

się spalenia spędzonych do kościoła mieszkańców, obywatele 

Jeleniej Góry stanęli do obrony miasta wraz z 

żołnierzami szwedzkimi. Bali się bowiem powtórzenia takiej 

sytuacji. Jelenia Góra zostaje ogłoszona twierdzą. Sypane są 

wały ziemne i wzmacniane mury obronne. Rozpoczyna się 

ostrzał miasta z rozstawionych wokół armat. Nie trwa to zbyt 

długo, gdyż po klęsce wojsk cesarskich pod Sędziszową, 

zwycięskie wojska szwedzkie pod dowództwem generała 

Stahlhantscha rozbiły obóz pod pobliskimi Strupicami. Sam 

generał ze swoim sztabem nocował w Jeleniej Górze. Jednak 

wkrótce przemieścił on swoje wojska do Lubomierza, 

pozostawiając w mieście tylko jedną kompanię. Spowodowało 

to, że już w lipcu 1640 roku przybyły tu wojska cesarskie 

mające za zadanie zdobyć Jelenią Górę. Rozpoczęto ostrzał 

miasta z armat ustawionych na specjalnie pobudowanych 

wokół szańcach. W celu odciążenia obrońców generał 

Stahlhanstsch wysłał żołnierzy w stronę Lwówka. Mieli oni za 

zadanie pozorowanie ataku na tą miejscowość. Manewr ten 

powiódł się na tyle, że wojska cesarskie odstąpiły od Jeleniej 

Góry by ratować Lwówek. Zyskano chwilę spokoju. Trwała 

ona niecały miesiąc, do czasu gdy wojska cesarskie powróciły 
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spod Lwówka. Ponownie rozpoczęto ostrzał artyleryjski. 

Rozpoczynające się właśnie oblężenie, jak się okazało, trwało 

dokładnie 67 dni (od 5 września do 10 listopada 1640 roku)         

i był to najtragiczniejszy okres w dziejach Jeleniej Góry. Dla 

lepszego ostrzału armaty ustawiono na okolicznych 

wzgórzach. Kopano rowy ziemne ułatwiające bezpieczne 

podejście pod mury. Gdy wyniki ostrzału nie zadowoliły 

najeźdźców, przestawiano armaty na inne wzgórza, próbując 

czy w danej części miasta mury obronne nie są słabsze. 

Przystąpiono do kopania tuneli minerskich pozwalających na 

detonacje materiałów wybuchowych pod murami. Gdy udało 

się zrobić sporą wyrwę wojska wdarły się do miasta. Obrońcy 

jednak odparli ten atak powodując spore straty. Oblegający 

stracili 70 ludzi. Gdy Szwedzi widzieli beznadziejność swojej 

sytuacji wysłali gońca z wiadomością, że jeśli nie otrzymają 

pomocy skapitulują. Dowodzący wojskami szwedzkimi 

stacjonującymi pod Lubomierzem natychmiast podejmuje 

próbę ratunku miasta. Zaatakowane wojska cesarskie 

odstępują częściowo spod murów co pozwala na wejście do 

Jeleniej Góry wojsk szwedzkich w liczbie 8 tysięcy ludzi. 

Jednak gdy gen. Stahlhantsch dokonał wizji stwierdził, że 

fortyfikacje są na tyle uszkodzone, iż nie pozwalają na dłuższą 

obronę. Dlatego opuścił miasto niszcząc wcześniej bramy 

miejskie i większe budynki. Mieszkańcy w obawie o represje 

ze strony wojsk cesarskich uczynili to samo. Pozostało jedynie 

8 rodzin. Jak było do przypuszczenia wojska cesarskie 

rozpoczęły szaber wszystkiego co przedstawiało jakąś 

wartość. Według przekazów do wywiezienia zrabowanego 

dobytku potrzebowano 30 wozów. 
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Eugeniusz Gronostaj. Foto: Krzysztof Tęcza 

W 1643 roku znowu wracają wojska szwedzkie, które wzywają 

znajdujący się w Jeleniej Górze garnizon do kapitulacji. Od 

miasta żądają stosownej opłaty w zamian za odstąpienie od 

oblężenia. Otrzymują odpowiedz odmowną. Wiedząc, że 

załoga miejska jest dziesięciokrotnie mniejsza od nich, w nocy 

z 4 na 5 stycznia ruszają do szturmu. Jednak niewiele im to 

pomogło. Nie tylko nie dali rady wedrzeć się do miasta ale 

także ponieśli spore straty. Przede wszystkim poległ ich 
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dowódca hrabia Thurn. Po takiej porażce Szwedzi odstąpili. 

Jelenia Góra była bezpieczna. Jednak wojna kończy się 

dopiero pokojem westfalskim zawartym w 1648 roku. Ze 

względu na utratę przez protestantów wszystkich kościołów 

pozwolono im na wybudowanie  poza murami obronnymi 

siedzib księstw świątyń zwanych  Kościołami Pokoju. Powstają 

one w Świdnicy, Jaworze i Głogowie. Dla mieszkańców 

Jeleniej Góry nie jest to sytuacja komfortowa. Dlatego gdy w 

roku 1707 w Altranstädt wydano zgodę na budowę 6 nowych 

świątyń ewangelickich, mieszkańcy jeleniej Góry byli tak 

szczęśliwi z tego faktu, że zgodzili się na zapłacenie 3000 

dukatów jako dobrowolnego prezentu i udzielenie pożyczki w 

wysokości 100000 dukatów. W ten sposób powstał w Jeleniej 

Górze jeden z sześciu Kościołów Łaski. 

I tak oto wreszcie po wielu latach prześladowań mieszkańcy 

Jeleniej Góry wyznania protestanckiego mieli się gdzie 

pomodlić. 

O tych właśnie wszystkich ciekawostkach dowiedzieliśmy się 

dzięki wykładowi Eugeniusza Gronostaja. A jego słowa spisał     

i streścił uczestnik spotkania.  

     

Stanisław Dziuba 

Zanim wybuchło Powstanie Styczniowe – 
przed  150 rocznicą  
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Wojna polsko-rosyjska lat 1830-31 powoli wygasa.  Na 
nic zdaje się ofiarność bohaterskiej młodzieży polskiej, 
na nic zdają się słowa  składanej przez nich przysięgi:  
Przysięgam wierność  Ojczyźnie i Narodowi  polskiemu w 
Sejmie reprezentowanemu (…) Przysięgam popierać 
sprawę powstania narodowego ku ustaleniu wolności        
i niepodległości. 
Ulegając przeważającym siłom wojsk rosyjskich główne 
siły wojsk polskich podejmują marsz wzdłuż brzegu 
Wisły. Tu w miejscowości Szpetem Górny, leżącej  vis-a-
vis leżącego pod drugiej stronie Włocławka  w Kwaterze 
Głównej  zapada decyzja, by budować most i przeprawić 
się na drugi brzeg, by kontynuować nadal walkę. 
Pojawienie się możliwości dalszej walki wzbudza 
entuzjazm wśród prostych żołnierzy. Nie za bardzo chcą 
jednak dalej walczyć oficerowie. Wielu z nich składa 
prośby o dymisję, bojąc się  następstw  carskich represji. 
Wielu z nich ma dylemat: czy zachować żołnierski honor   
i walczyć dalej, czy ratować własną skórę, choć zostaną 
uznani za zdrajców. 
       
Na Radzie Wojennej ścierają się  dwa poglądy. Gen 
Rybiński chce się poddać i przyjąć warunki 
bezwarunkowej kapitulacji, gen Ludwik Pac,                      
w dramatycznych słowach przeciwstawia się temu. W 
rezultacie sporów przyjęto trzecie rozwiązanie. By nie 
dać satysfakcji Rosjanom, Wojsko Polskie przekroczy 
granicę pruską, tam złoży broń i nastąpi internowanie 
całej armii. W szeregi polskiego wojska wkrada się 
dezercja, żołnierze próbują przedzierać się do domów 
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rodzinnych, nie chcą iść na tułaczkę i poniewierkę za 
granicą. Atakującym oddziałom kozackim, pragnącym  
zapobiec przekroczeniu granicy pruskiej przez polskie 
oddziały przeciwstawia się  oddział kawalerii polskiej, 
resztki pułku Jazdy Augustowskiej, połączonego                 
z resztkami pułku Jazdy Sandomierskiej. Ciągle ścierając 
się z oddziałami rosyjskimi, o głodzie i chłodzie, 
spędzając nieprzespane noce na gołej ziemi osłaniają 
marsz wojsk polskich na odcinku Rypin – Brodnica 
(leżącej już po stronie pruskiej). Polski pułk kawalerii 
liczy 262 żołnierzy, 48 podoficerów, 53 oficerów i ma na 
stanie 300 koni. Wśród nich jest jedna kobieta ułan 
Barbara Czarnowska. 
 
W dniu 5 października 1831 r.  Wojsko Polskie, w sile 
20 000 ludzi przekracza granicę.  Żołnierze tłuką kolby 
karabinów, oficerowie rżną siodła, kawalerzyści łamią 
piki i szable,  artylerzyści zagważdżają armaty, by broń 
nie dostała się w ręce wroga. Panuje powszechna gorycz, 
zmęczenie, zniechęcenie. 
 
Nastrój  panujący wśród żołnierzy oddał w wierszu 
Wyjście z Polski Seweryn Goszczyński 
              Wysoko pod niebem żurawie leciały 
              Wysoko leciały, a lecąc śpiewały {….} 
              A dokąd wojacy? – pytają żurawie – 
              Wasz pochód jak pogrzeb, choć bronią błyskacie, 
              Choć broń wam przygrywa, wy w oczach łzy 
macie. 
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              Choć broń nam przygrywa, nam śpiewać nie 
sporo 
              Bo Niemcy dziś jeszcze, dziś ją nam zabiorą 
To koniec powstania. Koniec nadziei na stworzenie 
nowego innego państwa polskiego, odrzucającego 
niewolnicze poddaństwo carskiej Rosji. A na ziemi 
polskiej nastaje ,,czarna noc” zwycięzców. 
 
Zanim powiemy  nieco więcej o  ,,czarnej nocy”                
w  istniejącym wówczas pod berłem cara Królestwie 
Polskim, kilka słów o sytuacji w  Poznańskim. Władca 
Prus, Fryderyk Wilhelm III pomagał Rosji w czasie wojny 
z Polakami. Zablokowano aktywa pieniężne Banku 
Polskiego w  Berlinie, blokowano w portach bałtyckich 
dostawy broni dla powstańców polskich,  dostarczano 
łodzie żołnierzom rosyjskim do przeprawy przez Wisłę. A 
po upadku powstania zastosowano szereg represji 
wobec ludności polskiej w Poznańskim. Perspektywa   
zwycięstwa i powstania niepodległej Polski, może 
przecież oznaczać dla Prus utratę  Torunia, Gdańska            
i Poznania, a dla burżuazji i junkrów niemieckich  -
rozległych majątków. Stąd  po upadku powstania rząd 
pruski  znosi autonomię Wielkiego Księstwa 
Poznańskiego i rozpoczyna  konsekwentną germanizację 
administracji i szkolnictwa. 
 
A w Królestwie Polskim Mikołaj I likwiduje swobody  
konstytucyjne. Zniesiona zostaje konstytucja z 1815 r., 
rozwiązany sejm, zlikwidowane wojsko polskie, 
wprowadzony zostaje rosyjski kodeks karny,  Królestwo 
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Polskie zostaje podzielone na gubernie, gdyż likwiduje 
się województwa, a ważniejsze urzędy powierzone 
zostają Rosjanom. Następuje również fala represji  za 
udział w powstaniu. Mnożą się konfiskaty majątków 
szlacheckich, więzienia są przepełnione polskimi 
patriotami, mnożą się zsyłki na Syberię, wszędzie panuje 
policyjny terror. Kraj zostaje spacyfikowany                        
i zastraszony.  Zamknięte zostają uniwersytety                 
w Warszawie i w Wilnie. Następuje rusyfikacja 
szkolnictwa. Zostaje wprowadzony  język rosyjski jako 
przedmiot obowiązkowy do szkół.  
 
Żołnierze Królestwa Polskiego zostają przymusowo 
wcieleni do wojska rosyjskiego na okres 25 lat. Zresztą 
proces rusyfikacji obejmuje wszystkie dziedziny życia. Na 
wszystkich uczestników powstania zostają wydane 
wyroki śmierci. 
 
Społeczeństwo polskie jest obciążane kontrybucjami. 
Mnożą się grabieże mienia przez stacjonujące wojsko 
rosyjskie. Najwyższy Sąd Kryminalny posłów głosujących 
za detronizacją cara skazuje na karę śmierci.  
 
Na Liwie i Rusi zlikwidowany zostaje kościół unicki. 
Rozwiązanych zostaje wiele zakonów. Pod koniec 1833 r.  
na błoniach za Okopami Lubomirskiego stracony zostaje, 
przez powieszenie, ostatni powstaniec – Artur Zawisza. 
Zresztą w tym roku, tj. 1833 na obszarze Kongresówki 
zostaje wprowadzony stan wojenny a ziemie polskie są 
okupowane przez 100 tys. armię rosyjską. Okres ten 
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bywa nazywany ,,nocą paszkiewiczowską” jako, że 
zdobywca, w dniu 8 września 1831 r. Warszawy, 
feldmarszałek Iwan Paszkiewicz zostaje namiestnikiem 
Królestwa. 
 
Od 1837 r.  zostaje zabronione używanie nazwy miasto 
stołeczne Warszawa. W mieście kilka kościołów 
katolickich  przebudowuje się  na cerkwie prawosławne. 
W 1841 r. silna polska waluta – złoty, zostaje zamieniona 
na słabego rosyjskiego rubla.    
 
Stosuje się odwrotny kurs przeliczeniowy, 1 rubel + 6.66  
złp. Podcina to polskie rolnictwo, bo  gospodarka staje 
się nieopłacalna, wobec spadku wartości  produktów 
rolnych eksportowanych do Rosji.  Teraz za bezcen  
eksportuje się do Rosji polską żywność. Za polskie 
pieniądze, z rosyjskiej kontrybucji  buduje się cytadelę, 
potężną twierdzę na skraju Warszawy, jej armaty są         
w stanie zniszczyć całe miasto.  
 
By ostatecznie upokorzyć Polaków z rozkazu cara na  
placu Saskim w 1841 r. wznosi się  obelisk 
upamiętniający 7 polskich generałów i oficerów, którzy 
dochowali wierności carowi i odmówili włączenia się do 
powstania i zostali przez podchorążych w noc 
listopadową zastrzeleni. Na cokole wyryto napis 
Polakom poległym za wierność swemu monarsze. 
Zapędzonej na uroczystość odsłonięcia tego cokołu  
polskiej młodzieży szkolnej nakazano śpiewać Boże, cara 
chroń. 



62 
 

 

 
Ale potem do patriotycznego obowiązku każdego Polaka, 
należało splunąć, przechodząc wobec tego monumentu. 
 
Drugi pomnik, w postaci ośmiobocznej piramidy, 
zwieńczonej cerkiewną kolumną wzniesiono z rozkazu 
cara w 1847 r. nieopodal wsi Szczęśliwie. Został on 
nazwany Pomnikiem Zdobycia Warszawy w 1831 r. A w 
kilka lat później tak wytyczano przebieg  trasy Kolei 
Warszawsko – Wiedeńskiej, by tory przebiegały                
w pobliżu pomnika. W ten sposób podróżni mogli 
oglądać symbol rosyjskiego panowania. 
 
Znowu są tacy Polacy, którzy wysługują się  Rosjanom. 
Choćby polski renegat, były jenerał-lejtnant wojsk 
rosyjskich Ksawery Dąbrowski, który zostaje mianowany 
przez Paszkiewicza organizatorem prowincji Królestwa 
Polskiego.  Ten Polak - generał w służbie cara grasuje na 
ziemiach polskich, dopuszczając się licznych nadużyć. 
 
Przychodzi tragiczny rok 1848. Plac Solny jest punktem 
zbornym kibitek, którymi rewolucjonistów  wysyła się na 
katorgę. Tu  Warszawiacy obserwują rozdzierające serce 
sceny rozpaczy przy  pożegnaniach rodzin żegnających 
skazańców. 
 
Warszawa nie poddaje się jednak terrorowi. Do 
skazańców  nieznane osoby piszą listy, by podtrzymywać 
ich na duchu.  Powstaje nawet tajne biuro dysponujące 
adresami zesłańców. Bohaterskie polskie kobiety piszą 
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do nich listy. Mimo terroru, carskich represji, wysokich 
podatków miasto się rozwija. Powstaje wiele 
murowanych kamienic, w które zamieniają się 
dotychczasowe drewniane domy. Przy ul. Chmielnej  
wybudowany zostaje jeden z najpiękniejszych kościołów 
miasta, świątynia pw. Św. Karola Boromeusza. Miastu 
przybywa mieszkańców. Ze 140 tys. w 1830 roku, w 1869 
jest już ich 230 tys. Jednym z ustępstw cara jest 
zniesienie, wprowadzonych po powstaniu listopadowym 
granic celnych, co następuje w 1856, ale  car  Aleksander 
II nie pozostawia złudzeń, mówiąc  Polakom: Point de 
rĕveries, monsieurs (Żadnych marzeń, panowie). Słowa 
te wskazały Polakom, że proces rusyfikacji będzie  
realizowany ze wzmożoną siłą. 
 
Ale na ziemiach polskich do głosu dochodzą młodzi 
,,dwudziestolatkowie”, nie obarczeni kompleksem 
przegranej walki z zaborcą w 1830–31 roku. Dominuje 
patriotyczna, narodowowyzwoleńcza postawa. 
Następują wydarzenia religijno-patriotyczne, które 
zapowiadają kolejny  narodowowyzwoleńczy zryw 
pokolenia młodych Polaków. Nadarza się okazja do 
patriotycznej, a w swej wymowie antyrosyjskiej 
manifestacji. Okazją tą jest  w czerwcu 1860 r. pogrzeb 
Katarzyny Sowińskiej, wdowy po legendarnym obrońcy 
Woli, generale  Józefie Sowińskim. Ten manifestacyjny 
pogrzeb, dał początek wielu innym manifestacjom, 
zarówno w Warszawie, jak i innych miastach Królestwa. 
Kolejna wielka, patriotyczna manifestacja, odbyła się 
przed warszawskim kościołem w Lesznie. Odbyła się ona 
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w 30-tą rocznicę wybuchu  Powstania Listopadowego. 
Tu,  zgromadzeni zmieniają tekst pieśni Boże, coś Polskę  
śpiewając zmieniony refren: Ojczyznę, wolność, racz nam 
wrócić Panie.  
Rozdawano polskie orzełki i teksty pieśni patriotycznych. 
Znowu polskie kobiety ,,wkraczają do akcji”. Przepisują 
teksty pieśni patriotycznych, dla dalszego ich 
rozpowszechniania wśród mieszkańców  Warszawy. 
 
Mimo zakazu zgromadzeń w dniach 25 i 27 lutego 1861 
r. na Rynku Starego Miasta, w trzydziestą rocznicę 
zwycięskiej bitwy Polaków na polach Grochowa w 1831 
r.,  zorganizowana zostaje manifestacja, w której biorą 
udział tłumy Warszawiaków. Manifestacja rozpoczyna 
się  nabożeństwem  w kościele oo. paulinów na ul. 
Długiej, skąd ze sztandarami z Białym Orłem i Pogonią 
oraz chorągwiami kościelnymi, z licznymi pochodniami, 
śpiewając Boże, coś Polskę, tłum przeszedł  przez Stary 
Rynek  pod Zamek Królewski.  Przed Zamkiem znajdował 
się duży oddział Kozaków i grupa żandarmów.  Kozacy      
z obnażonymi szablami ruszyli na tłum spychając ludzi w 
ciasną uliczkę Świętojańską, tratując końmi i  bijąc 
szablami. Wielu manifestantów odniosło poważniejsze      
i mniejsze rany, zniszczono chorągwie. 
 
Dwa dni później doszło do kolejnej potężnej 
manifestacji, podczas której żądano uwolnienia 
aresztowanych. Kozacy, tnąc szablami ponownie 
zaatakowali manifestantów, zabijając 5 osób i wiele 
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raniąc. W odwecie w  szarżujących Kozaków, nawet 
kobiety rzucały cegły i kamienie. 
Pogrzeb  5 poległych manifestantów w dniu 2 marca 
1861 r. zgromadził na Powązkach tłumy. Kolejna 
patriotyczna manifestacja odbyła się na placu 
Zamkowym i Krakowskim Przedmieściu 8 kwietnia 1861 
r. Wtedy od salw karabinów i po brutalnej szarży  
Kozaków zginęło  blisko 200 osób a kilkaset było 
rannych.  
 
Bardzo  tragiczne  wydarzenia nastąpiły w październiku  
1861 r. Wtedy z  kościołów  carskie wojska bagnetami 
wypędzały zgromadzonych na uroczystych 
nabożeństwach odprawianych w rocznicę śmierci 
Tadeusza Kościuszki. Niemym protestem władz 
kościelnych, na takie naruszenie swobód religijnych           
i sprofanowanie świątyń, było  zamkniecie wszystkich 
warszawskich kościołów (co utrwalił na grafice                 
A. Grottger). Administracja carska wprowadza                  
w Warszawie godzinę policyjną. Wojsko na ulicach 
miasta rozbija biwaki. Następują masowe aresztowania,  
w ciągu każdego tygodnia zostaje aresztowanych po 200 
– 300 osób. Są to aresztowania, a nawet  zesłania na 
Sybir, za błahe powody, np. za noszenie czapki 
,,konfederatki”, a także za  noszenie czarnych ubrań. Tu 
znowu polskie kobiety zasługują na uznanie. To one na 
znak żałoby narodowej  noszą czarne stroje. Przez dwa 
lata  trwała  w ten sposób wyrażana żałoba narodowa. 
Był to swoisty protest wobec carskiej Rosji. 
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Wreszcie zostaje zapalony lont. Zapowiedziana zostaje 
po 6 latach przerwy branka do carskiej armii na okres 20-
letniej służby. Kolaborujący z carem kolejny Polak - 
margrabia  Aleksander Wielopolski, był zdania, że branka 
przetrzebi szeregi przyszłych powstańców i ostudzi 
zapędy do wybuchu planowanego na maj 1863 r. 
powstania. Częściowo nieudaną brankę przeprowadzono 
w nocy z 14 na 15 stycznia 1863 r. Nie udała się ona        
w pełni, gdyż wielu młodym ludziom w porę 
ostrzeżonym udało się ukryć. Obawiając się, że branka 
obejmie cały obszar Królestwa  kierownictwo powstania 
zdecydowało, by w nocy z 22 na 23 stycznia  1863 r. 
rozpocząć powstanie. 
 
Niestety, znowu młodzież szlachecka została sama.  
Polski chłop, w powstańcach widział ,,synów diabła” 
przeciwstawiających się ,,boskiej władzy” cara.  
 
A kościół? Wykazałem wyżej wielką, znaczącą rolę  
duchownych w podtrzymywaniu ducha patriotycznego 
ludu Warszawy. Niestety było też wielu duchownych,  
zwłaszcza na prowincji, którzy zostali odznaczeni  
carskim medalem za Unicztożenie Buntu. 
 
Podkreślałem też wielką rolę polskich kobiet, które          
w swój sposób, nie walcząc orężem, choć i takie były,  
odegrały wielką rolę w   podtrzymywaniu patriotycznego 
ducha  Polaków.  
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Ale chciałbym też podać inny  fakt. Otóż nie zgadzając się 
z terrorem i prześladowaniem Polaków w trakcie 
tłumienia powstania styczniowego, byli tacy oficerowie 
armii carskiej, którzy występowali ze służby. Jednym         
z nich był Sokrates Starynkiewicz, który później został … 
prezydentem Warszawy.  A jakim był prezydentem, nich  
świadczy fakt, że w swoich Kronikach chwalił go 
Bolesław Prus, a na jego pogrzebie było 100 000 
mieszkańców Warszawy, zaś zburzony po I wojnie 
światowej  jego pomnik   został  po II wojnie światowej 
odbudowany w Warszawie przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji                       
w Warszawie. Pisałem kiedyś w Oskarze o oficerach 
Armii Czerwonej, którzy przeciwstawiali się: gwałtom, 
grabieżom, rozbojom czerwonoarmistów w Prusach 
Wschodnich w czasie II wojny światowej. Teraz 
wspominam przykład  z  powstań narodowych. Nie po  
to by gloryfikować Rosjan ale potępianie całego narodu 
przez wielu z nas … No właśnie, zastanówmy się. 
 
Na koniec   krótkie uwagi. Zdecydowałem się na opisanie 
wydarzeń miedzy 1832 a 1863 r. by silniej zaakcentować 
terror rosyjski na narodzie polskim w tym okresie czasu. 
Jakoś tak przez lata PRL  wychowywaliśmy młodzież         
w szkołach, a społeczeństwo przez środki masowego 
przekazu, literaturę i oficjalne uroczystości głównie  dla 
ukazywania  prześladowań narodu polskiego przez 
hitlerowskie Niemcy. Po  1989 r. akcent kładzie się, 
moim zdaniem, głównie na zbrodnię katyńską, atak  
sowiecki w 1939 r. i ostatnio na katastrofę smoleńską. Te 
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zaś prześladowania naszego narodu w XIX w, są mniej 
znane.  
 
I jeszcze jeden powód.  Trzeba nam  zjednoczenia 
wszystkich sił i  aktywności w zwalczaniu takich 
poglądów, jakie wygłosił 31 grudnia 2012 r. na antenie 
radia  TOK FM  redaktor Jacek Żakowski. Trzeba jasno 
stwierdzić, że wpisuje się jego wypowiedź w chór,   coraz 
silniej dominujących w  mediach, by odbierać nam 
Polakom, dumę z naszych powstań narodowych. Tędy 
prosta droga  do depolonizacji. A red. Żakowski wyraził 
ostry sprzeciw przeciw świętowaniu  150 rocznicy  
wybuchu Powstania Styczniowego. Ten redaktor ostro 
skrytykował decyzje  Senatu RP o ustanowieniu  roku 
2013   rokiem Powstania Styczniowego. 
 
Powiedział wprost ,,Na miejscu Senatu bym się  zawahał, 
czy akurat te tradycje bezmyślnej, beznadziejnej, 
bezsensownej walki, choć z całą pewnością szlachetnej, 
ofiarnej i patriotycznej należy czcić właśnie teraz…” 
 
Takie myślenie i takie poglądy nie prowadzą do 
budowania tożsamości narodowej a wręcz odwrotnie do  
jej się zapierania. Właśnie to, że naród  polski 
wielokrotnie rzucał się do walki o wolność                            
i niepodległość, stanowi o  wielkości naszego narodu. 
Jeśli przestaniemy zachowywać nasze tradycje, jeśli 
przestaniemy świętować nasze rocznice, po prostu 
przestaniemy być Polakami. Być może, są takie 
środowiska w naszym kraju, którym na tym zależy. Być 
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może do  nich należy red. Żakowski. Być może!! Polacy 
przez powstańczą walkę przypominali  Europie, że naród 
polski nie zginął i ponad wszystko ukochał wolność i tego 
negować nie wolno!!!  
Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród….. 
 
Powyższy tekst pisałem opierając się m.in. o pozycję: Nadolski A.,       
Z szablą na  Moskala, Oficyna  Wydawnicza Rytm Warszawa 2011 
oraz o szereg informacji zamieszczanych w Internecie. Stanisław 
Dziuba                                                                         

        

Krzysztof Tęcza 

Spotkanie w Muzeum Karkonoskim 

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze. Na pierwszym planie 

Prezydent miasta Jelenia Góra Pan Marcin Zawiła. Foto: 

Krzysztof Tęcza 

Dnia 22 stycznia 2013 roku w Muzeum Karkonoskim                 

w Jeleniej Górze odbyło się seminarium pt. Edukacja                 

i propagowanie turystyki wśród uczniów szkół gimnazjalnych    



70 
 

 

i ponadgimnazjalnych. Organizatorem spotkania był Zespół 

Szkół Ekonomiczno-Turystycznych, a osobą odpowiedzialną za 

całość Kazimiera Pitera. Zanim rozpoczęto prezentacje 

zbierającym się widzom czas umilała Natalia śpiewając znane 

wszystkim piosenki. Akompaniował jej na gitarze Maciek.  Aż 

żal im było przerywać. 

Seminarium otworzyła Gabriela Zawiła, dyrektor Muzeum 

oraz nasz dzisiejszy gospodarz. Przywitała wszystkich gości       

a tych bardziej znamienitych wymieniła z nazwiska. Jak się 

okazało zaszczyciło nas swoją obecnością wiele znanych ze 

swojej niecodziennej działalności osób. Oczywiście, 

korzystając z okazji, pochwaliła się, iż w przyszłym roku 

Muzeum będzie obchodzić swoje 100 urodziny. Zaprosiła 

wszystkich do obejrzenia ekspozycji muzealnej. 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry Pan Marcin Zawiła,                   

w nawiązaniu do tematu seminarium, wspominał początki 

swojego zainteresowania turystyką. Przypomniał panią 

Jarmoluk, która organizowała swego czasu konkursy 

krajoznawcze. Wspomniał Tadeusza Stecia i jego pierwsze 

dzieło. To właśnie w tej publikacji znalazł pierwsze 

wiadomości, które wywarły wpływ na jego późniejsze 

zainteresowanie górami. Z bliższych nam czasów podzielił się 

swoimi wrażeniami z uczestnictwa w rajdach lingwistycznych. 

Na koniec jednak dodał, iż ma wrażenie, że dzisiaj na ulicach 

Jeleniej Góry mniej widać osób chodzących z plecakami. Może 

to i prawda? 
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Ponieważ w roku obecnym rozpoczynamy czwartą edycję 

projektu „Moja Mała Ojczyzna – Sudety Zachodnie” musimy 

wiedzieć, że od samego początku głównym organizatorem 

tego zamierzenia jest Zespół Szkół Ekonomiczno-

Turystycznych reprezentowany przez Joannę Marczewską, 

dyrektor szkoły oraz Kazimierę Piterę pełniącą trudną rolę 

koordynatora. Jak wiele dotąd zrobiono w ramach tego 

projektu dowiedzieliśmy się z obszernej relacji 

zaprezentowanej właśnie przez Kazimierę Piterę. 

Najważniejsze jest jednak adresowanie projektu do uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych z Jeleniej Góry, a głównym celem 

upowszechnianie wiedzy o naszym regionie. By to osiągnąć 

organizuje się wycieczki, konkursy, spotkania itp. Ich 

różnorodność pozwala na to, iż niemal każdy z uczniów 

znajdzie coś co go zainteresuje. Oczywiście nie ma mowy          

o żadnym przymusie brania udziału w realizowanym 

przedsięwzięciu. Dlatego właśnie tak duży nacisk kładzie się 

na tą różnorodność. Zaprasza się uczniów do muzeów, do 

kina, teatru, na wystawy, no i oczywiście na wycieczki, będące 

najbardziej ulubioną formą wypoczynku w ruchu. Rozwijają 

one nie tylko zainteresowanie krajoznawstwem ale pozwalają 

także na poprawianie kondycji fizycznej. Organizowane 

spotkania z autorami książek, konkursy piosenki turystycznej, 

konkursy literackie czy prelekcje filmowe oraz wystawy 

fotograficzne to doskonałe uzupełnienie działań w ramach 

projektu. Wszystko to o czym mówiono wcześniej powoduje, 

że uczniowie coraz chętniej biorą udział w tych działaniach. 

Coraz częściej angażują się w ich organizacje i, gdy tylko 

stworzono taką możliwość, zdobywają specjalną odznakę 
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„Moja Mała Ojczyzna-Sudety Zachodnie”. Dzięki stworzeniu 

strony internetowej wszyscy mogą przypomnieć sobie miłe 

chwile nawet gdy zawieruszą gdzieś swoje notatki. 

Po wysłuchaniu tych słów i obejrzeniu filmu zrealizowanego 

przez uczniów z ZST „Mechanik” widzimy, że projekt „Moja 

Mała Ojczyzna” mimo, iż wrósł w społeczność szkolną to wciąż 

się rozwija. Dostrzegają to także władze miasta i oprócz 

Patronatu Honorowego udzielonego projektowi przez 

Prezydenta  Jeleniej Góry wspierają podejmowane działania 

dotacją finansową.  

Prof. Andrzej Rapacz z Uniwersytetu Ekonomicznego                

w Jeleniej Górze zapytał dlaczego warto propagować 

turystykę wśród młodych? Nie czekając jednak na 

podpowiedzi z sali odpowiedział, iż nie tylko warto, ale wręcz 

należy propagować turystykę gdyż spełnia ona cały szereg 

funkcji wobec człowieka. A w stosunku do młodego człowieka 

ważnych funkcji. Bo czyż funkcja wypoczynkowa nie jest 

potrzebna w działaniach dla młodzieży, która to, z natury 

rzeczy, jest grupą osób bardzo aktywnych. A funkcja 

zdrowotna? Akurat tak się składa że ta pierwsza funkcja musi 

mieć i ma wpływ na tą drugą. A patrząc na uzależnienie 

młodzieży od Internetu obie te funkcje są niezwykle istotne     

w życiu młodego człowieka. Do tego należy dodać funkcje 

związane z propagowaniem ochrony przyrody, dóbr kultury 

czy zabytków. 

Kolejne zadane pytanie przez prof. Rapacza dotyczyło udziału 

praktycznego młodych ludzi we wspomnianych działaniach. 
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Okazuje się, iż w Polsce udział w takich działaniach deklaruje 

tylko co czwarty młody człowiek. W innych badanych krajach 

(Niemcy, Anglia, Japonia) w takich działaniach bierze udział co 

trzeci pytany młodzieniec. Jak więc widać nieznacznie 

ustępujemy naszym sąsiadom. Przeprowadzone niedawno 

badania w szkołach wrocławskich pokazały, że aż 88 % 

pytanych odpowiedziało, iż lubi podróżować w celach 

turystycznych. Prawie połowa z biorących udział w ankiecie 

stwierdziła, że preferuje czynną formę wypoczynku połączoną 

z krajoznawstwem. Ale gdy zapytano o turystykę 

kwalifikowana to do tej formy wypoczynku przyznała się już 

tylko co ósma osoba. Z badań tych wynika także, że to właśnie 

szkoła jest tym miejscem, w którym powinno się organizować 

działania turystyczne. Młodzież bowiem bardzo chętnie bierze 

udział w wycieczkach. Trzeba tylko odpowiednio ich do tego 

zachęcić. Aby podsumować jak ważne jest podejmowanie 

takich działań wystarczy jedno zdanie: Turystyka wychowuje, 

ale trzeba też poprzez turystykę wychowywać. 

Pani Sabina Tabaka z Karkonoskiego Parku Narodowego nie 

musiała nikogo przekonywać o tym jak ważnym jest Park dla 

turystyki. Wszyscy o tym doskonale wiedzą. Przedstawiła 

zatem tylko niektóre działania podejmowane przez Park            

a kierowane do młodzieży. Zaprezentowała obiekty 

stworzone z myślą o przekazywaniu podstawowej wiedzy         

o roślinności, o wyjątkowych zjawiskach czy ciekawych 

miejscach. Ponieważ Karkonosze zaliczane są pod względem 

występowania szaty roślinnej do gór wysokich oznacza to, że 

na dużo niższej wysokości napotkamy rośliny zazwyczaj 
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rosnące kilkaset metrów wyżej. Dlatego mamy u nas krajobraz 

alpejski i właśnie to jest jednym z naszych skarbów. 

„Młodzież w instytucjach kultury” to tytuł wystąpienia Alicji 

Raczek Dyrektor Książnicy Karkonoskiej. Na początek jednak 

wyjaśniła nam, że instytucjami kultury są te, które działają na 

mocy ustawy o działalności kulturalnej. Bo mimo, iż jakaś 

instytucja ma w nazwie słowo kultura (w różnych odmianach) 

wcale do takich się nie zalicza. Obecnie instytucje kultury 

otrzymując osobowość prawną mogą prowadzić działalność 

gospodarczą. Oczywiście w większości wypadków 

wypracowane środki zużywają one na organizowane działania 

kulturalne. W instytucjach kultury młodzież występuje przede 

wszystkim jako odbiorca. Ale jest także drugi cel wizyt 

młodzieży, cel edukacyjny. Coraz częściej młodzi ludzie 

wnoszą świeże pomysły w ramach działalności wolontariatu. 

Pomysły te są kontynuowane nawet po odejściu ich twórców. 

Oczywiście gdy okażą się wartymi tego. Jeśli chodzi                   

o Książnicę Karkonoską to podjęto w niej trud 

dokumentowania wszystkich zauważonych działań na naszym 

terenie. Zamieszczane są one w utworzonej bibliotece 

cyfrowej (www.jbc.jelenia-gora.pl). W ramach projektu e-

Pogranicze, współtworzonego wraz ze stroną niemiecką, 

pozyskiwane są dokumenty do tej pory nieznane oraz opisy 

współczesne, dzięki którym zachowujemy dla kolejnych 

pokoleń nasze dzisiejsze życie. W dużej mierze jest to dorobek 

ludzi związanych z naszym regionem. Coraz częściej ludzi 

młodych. 
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Widzowie w sali Muzeum. Foto: Krzysztof Tęcza 

Ivo Łaborewicz kierownik Archiwum Państwowego mówił         

o metodach archiwizacji m. in. takich właśnie działań, o jakich 

słyszeliśmy wcześniej. Ważnym jest by wiedzieć jak i jakie 

należy gromadzić materiały by przedstawić siebie tym, którzy 

przyjdą po nas. Obecnie mamy dokumenty tradycyjne                

i nowoczesne. Zarówno jedne jak i drugie są zagrożone 

procesem niszczenia. Podstawowym do tej pory nośnikiem 

był papier. Wbrew pozorom jest to najtrwalszy dokument. 

Nawet podczas wielkich kataklizmów zawsze zachowa się 

jakaś jego cząstka. Natomiast zapisy w formie elektronicznej 

mogą zniknąć w każdej chwili. Trzeba zatem robić ich kopie. 

Ba, nie wystarczy uczynić tego jeden raz. Zasadą jest, że co 

pięć lat powinno się skopiować dane na nowy nośnik. 

Zagrożeniem braku dokumentacji jest jednak brak woli 

zachowania tych dokumentów. Tworzy się przecież wiele 

kronik szkolnych, klubowych, harcerskich, zakładowych itp. 

Jednak gdy osoba prowadząca te kroniki kończy szkołę, pracę 

czy zmienia adres zamieszkania kroniki te najczęściej ulegają 

zatraceniu. Nikt nie myśli by umieścić je w miejscu 

zapewniającym im przetrwanie. I to właśnie jest 

najważniejsze.  Nie ich wytworzenie, ale ich zachowanie. 
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Teraz miał wystąpić piszący te słowa (Krzysztof Tęcza), jednak 

zabrakło na to czasu. Dlatego zapraszamy wszystkich 

zainteresowanych tematem spotkania by odwiedzili stronę 

internetową projektu (www.sudetyzachodnie.pl), na której 

zamieszczono w całości referat przygotowany przez Krzysztofa 

Tęczę. 

   

 

Krzysztof Tęcza 

Projekt „Moja Mała Ojczyzna” 
  

 
Ostatnio coraz częściej używamy określenia Moja Mała 
Ojczyzna. Mówią tak wszyscy: działacze, politycy, młodzież… 
Każdy kto usłyszy takie określenie wie, a przynajmniej wydaje 
mu się, że wie, co ono oznacza. Czy jednak jest tak na pewno? 
I czy w ogóle wypowiadanie takich słów jest właściwe. Bo 
przecież dla każdego z nas Mała Ojczyzna oznacza coś innego. 
Dla jednych jest to obszar zamieszkania. Dla drugich dany 
region. Dla innych konkretny teren czy obiekt. Ogólnie można 
to ująć tak, że jest to jakiś wycinek naszego kraju. Jest to 
kawałek naszej Ojczyzny. Jednak nie do końca jest to prawdą. 
Bo przecież dla niektórych tym kawałkiem Ojczyzny może być 
jakaś impreza kulturalna czy turystyczna. Może to być jakieś 
wydarzenie powtarzane cyklicznie. Może to być jakaś praca 
dla dobra tej Ojczyzny. Ważne, wydaje mi się, jest aby 
wszyscy, którzy używają określenia Moja Mała Ojczyzna, 
zdawali sobie sprawę, że słowa te nie powinny być puste. Że 

http://www.sudetyzachodnie.pl/
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powinny one nieść w sobie coś konkretnego. Dobrze jeżeli jest 
to przynajmniej fascynacja pięknem naszego kraju, jego 
przyrody, krajobrazu. Bardzo dobrze gdy niosą one miłość do 
wszystkiego co kojarzy nam się z Ojczyzną. Bo, przecież 
Ojczyzna jest, a przynajmniej powinna być, dla każdego, 
wartością samą w sobie. To umiłowanie Ojczyzny pozwalało w 
czasach, gdy wymazano Polskę z map Europy, żyć i dążyć 
drogą ku wolności. To samo umiłowanie Ojczyzny dawało 
nadzieję i pozwalało przetrwać te trudne czasy. Oczywiście 
dzisiaj, gdy mówi się dookoła, że Polska jest wreszcie wolnym 
krajem, inaczej podchodzimy do naszego życia. Inaczej 
wygląda nasze nastawienie do Ojczyzny. Są nawet tacy, którzy 
potrafią wręcz wykrzyczeć z trybuny sejmowej: Polska, 
patriotyzm? A cóż to takiego? Dzisiaj jesteśmy 
Europejczykami! Mamy takich polityków. Na szczęście są to 
jednostki odosobnione, z których młodzież nie powinna brać 
przykładu. My, Polacy, traktujemy Polskę, tak jak Ona na to 
zasługuje. Jest to w końcu nasza Ojczyzna. Tutaj się 
urodziliśmy i zawsze będziemy o tym pamiętać. Nie ważne 
gdzie przyjdzie nam żyć. Nie będzie to zresztą zbyt trudne, 
gdyż nasza Ojczyzna jest krajem niezwykle bogatym w walory 
krajoznawcze, posiadającym piękne krajobrazy, jest krajem      
o bardzo długiej i obfitującej w ważne, niejednokrotnie dla 
całej Europy, wydarzenia historyczne. Jest krajem, w którym 
żyją przyjaźnie nastawieni do innych obywatele. A dzięki 
systemowi kształcenia, różniącemu się nieco od stosowanego 
w krajach zachodnich, nasza młodzież, mimo wszystko, wie     
o swoim kraju bardzo dużo. Aby się o tym przekonać 
wystarczy wybrać się na organizowane w szkołach różne 
imprezy krajoznawcze.  
 
Dzisiaj spotykamy się by porozmawiać o projekcie Moja Mała 
Ojczyzna opracowanym przez Panią Kazimierę Piterę, z którą 
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współpracują Alicja Raczek, Barbara Latosińska i Julita 
Zaprucka.  Głównym celem projektu jest wzbogacenie wiedzy 
młodzieży na temat historii Jeleniej Góry i okolic. Ma to być 
osiągnięte poprzez rozbudzanie zainteresowania regionem, 
poznania historii tego terenu, poznania losów mieszkających 
tu ludzi. Dlatego planuje się organizację różnych wystaw, 
prelekcji, wycieczek. Młodzież podczas organizowanych w tym 
projekcie imprez, dzięki tym wszystkim działaniom, powinna 
wyrobić w sobie potrzebę zobaczenia na własne oczy 
pięknych zakątków naszego regionu. Pozwoli to w przyszłości 
by, już bez zbędnego zachęcania, młodzi ludzie sami szukali 
czegoś nowego, czegoś ciekawego, czegoś pięknego. Gdy tak 
się stanie cele niniejszego projektu będą zrealizowane               
z nawiązką. 
 
Ponieważ jestem przedstawicielem Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego, a więc organizacji działającej 
jeszcze w czasach zaborów,  muszę odnieść się do 
organizowanych przez moje Towarzystwo akcji pod nazwą 
Ojcowizna. Sama bowiem idea takiej akcji nie jest niczym 
nowym. Nie jest ona zarezerwowana dla jednej organizacji czy 
grupy ludzi. Jest to idea, którą powinni podnosić wszyscy, 
którym drogim jest los jego Ojczyzny i los młodych ludzi 
mających w  przyszłości nas zastąpić. Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze co roku organizuje różne imprezy 
mające na celu osiągnięcie podobnych założeń do tych 
przedstawionych wcześniej. Nie może bowiem być inaczej. 
Jedynie, ze względu na zasięg oddziaływania naszego 
Towarzystwa, nie jest to tylko jedna akcja centralna. Jest to 
wiele mniejszych akcji w różnych regionach kraju. Nie będę 
tutaj ich przedstawiał gdyż jesteśmy tu by rozmawiać o akcji 
zorganizowanej przez Zespół Szkół Ekonomiczno-
Turystycznych, Książnicę Karkonoską, Wydział Oświaty               
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i Wychowania, Muzeum Miejskie Dom Gerharda 
Hauptmanna. Oczywiście wszystkie te instytucje są z Jeleniej 
Góry. Sojusznikami tego przedsięwzięcia jest Muzeum 
Karkonoskie, Biuro Wystaw Artystycznych i Teatr im. Cypriana 
Kamila Norwida.  
 
Ja sam, działając na terenie najbliższej okolicy Jeleniej Góry, 
zachęcam biorących w organizowanych przeze mnie 
spacerach i wycieczkach turystów by uczestniczyli w nich           
z rozwagą. By nie spieszyli się bez potrzeby. By korzystali          
z uroków otaczającej nas przyrody. Dlatego swoje imprezy 
kieruję do wszystkich. Z radością witam ludzi w kwiecie wieku, 
tych starszych i młodszych, oraz ich pupili. Często bowiem 
zdarza się, że zabierają oni ze sobą swojego czworonożnego 
przyjaciela. Coraz częściej przychodzą na wycieczkę całe 
rodziny. Jest to idealny układ, gdyż dzieci mogąc przebywać      
z ludźmi w różnym wieku, z ludźmi, z których każdy opowiada 
o czymś innym, mają możliwość wybierać w rozmowach 
interesujące ich tematy. Gdy usłyszą coś ciekawego sami 
pytają o dalsze fakty. Gdy dany temat ich nie zainteresuje, 
mówią wprost, że im to nie „pasi”. Jest to naturalne i nikt na 
nich się nie obraża. Zwłaszcza, że turyści biorący udział w 
organizowanych przez PTTK wycieczkach tworzą jedną wielką 
rodzinę. Są mili dla innych, są gotowi pomóc jeśli zajdzie taka 
potrzeba. Chętnie udzielą dobrej rady ale i bez zbędnych 
oporów podzielą się posiłkiem. Jest to tak naturalne, że 
chodzące z nami dzieci same zachowują się podobnie. Po 
prostu widząc takie zachowanie u dorosłych przyjmują je za 
właściwe, za dobre. Podczas wycieczek odwiedzamy różne 
muzea, podziwiamy krajobraz, zwiedzamy zabytki, 
uczestniczymy w regionalnych imprezach gdy na takie 
natrafimy, ale nade wszystko staramy się tak działać by dzieci 
po powrocie chciały wybrać się na kolejną wycieczkę. By były 
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chętne poznać coś nowego, by same próbowały szukać czegoś 
ciekawego i by wreszcie same próbowały planować swoją 
pierwszą samodzielną wycieczkę. Bo to, że któregoś dnia 
powiedzą one swoim rodzicom: sorry starzy, tym razem 
wybieram się gdzie indziej, bo znalazłem coś ciekawszego; 
tym razem wybieram się z Anką i Tomkiem; kiedyś będzie 
miało miejsce. Nie należy jednak się tym martwić, bo poprzez 
nasze wcześniejsze działania możemy być pewni, że ich 
postępowanie będzie dalej wpływało pozytywnie na ich 
rozwój.  
 
Dlatego muszę stwierdzić, że projekt Moja Mała Ojczyzna jest 
jak najbardziej potrzebny. Jest ze wszech miar potrzebny.         
I dlatego powinniśmy wszyscy, bez wyjątku, pracować na jego 
powodzenie. Ja poprzez swoje dotychczasowe działania 
osiągnąłem już mały sukces. Mam grupę osób chcących ze 
mną poznawać naszą okolicę. Osób, które szanują przyrodę, 
które podziwiają otaczające nas piękno. Osób, które 
przekazują to co zobaczyły innym zachęcając ich w ten sposób 
do wyruszenia z nami na kolejny spacer. W ten właśnie 
sposób realizuję swoje wyobrażenie zawarte w słowach Moja 
Mała Ojczyzna. Mam zatem nadzieję, że omawiany dzisiaj 
projekt także spełni pokładane w nim nadzieje i przyniesie 
konkretne efekty. Najważniejszym bowiem w życiu młodego 
człowieka powinno być ukochanie Ojczyzny. Bo tylko 
człowiek, który kocha, jest w pełni człowiekiem. 

 
 

Witold Kliza 
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Twierdze i obiekty obronne powstałe       

w okresie od XVII wieku do wybuchu          

I wojny światowej (część II) 

 
Twierdza Głogów (Festung Glogau) – fort gwiaździsty jest 
jedną z najciekawszych budowli militarnych w Polsce               
9 nazywany tak ze względu na swój układ budowlany – jego 
ramiona były skierowane we wszystkich kierunkach, tworząc 
charakterystyczny kształt gwiazdy). Powstał w XVIII wieku, 
kiedy pruski król Fryderyk II Wielki po zdobyciu Głogowa 
rozpoczął proces umacniania i zabezpieczania miasta przed 
ewentualnym atakiem austriackim, pierwotnie twierdza 
posiadała system bastionowy. Dalsza rozbudowa twierdzy 
nastąpiła w XIX wieku – powstały wówczas nowe dzieła 
obronne, m.in. baszta artyleryjska. Oferta turystyczna: na 
terenie Fortu Gwiaździstego funkcjonuje baza PKS,  
zachowane budowle fortyfikacyjne wykorzystuje się jako 
magazyny: dostępny do  jest fragment dawnej fosy fortowej, 
a w niej kaponiera i poterny (tunele podziemne) prowadzące 
do wnętrza fortu oraz schrony pogotowia.  
 
Twierdza Grudziądz (Veste Graudenz) – jedna z największych 
twierdz fortowych w Polsce, wybudowana w XVIII wieku na 
polecenie króla Prus Fryderyka II. Wraz z twierdzami                
w Toruniu i Chełmnie należała aż doi wojny światowej do 
pruskiego systemu obronnego linii Dolnej Wisły. Zadaniem 
twierdzy była osłona Grudziądza i strategicznego mostu na 
Wiśle wypadku ofensywnych działań rosyjskich. Twierdza nie 
odegrała większej roli militarnej – większość umocnień 
wykorzystano jedynie w latach 1806.1807, i 1945. Wiele           
z nich włącznie z cytadelą, zachowało się do dziś w dobrym 
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stanie. Oferta turystyczna: można ją zwiedzać niemal 
wszystkie forty  poza cytadelą, która pozostaje w zarządzie 
wojskowym: dostęp do niej możliwy jest w „dni otwarte”       
(w dniach 3 maja i 11 listopada) lub za zgodą dowódcy 
garnizonu, udzielaną na uprzednią pisemną prośbę. 
 
Jasna Góra (Częstochowa) – powszechnie znany klasztor 
jasnogórski jest także historycznym obiektem 
ufortyfikowanym, zbudowanym w okresie rządów Wazów. Był 
twierdzą bastionową, bardzo nowoczesną i dobrze 
przygotowana do obrony – stała liczba obrońców twierdzy      
w czasie oblężenia wynosiła 300ludzi i 30 dział. Swoje wielkie 
dni klasztor – twierdza przeżył w 1655 roku, kiedy był 
oblegany przez Szwedów – jego skuteczna obrona podniosła 
ducha w szerokich warstwach szlachty i chłopstwa, 
walczących z okupantami. Oferta turystyczna: powszechnie 
dostępne do zwiedzania są wały klasztoru oraz (od zewnątrz) 
jego bastiony: w jednym z bastionów urządzono ekspozycje 
militarną. Turystę militarnego zainteresuje Arsenał z cennymi 
okazami broni jedną z największych w Polsce kolekcją 
wojskowych pamiątek historycznych oraz Sala Rycerska  
kolekcją historycznych sztandarów wojskowych                           
i powstańczych. 
 
Twierdza Kłodzko (Festung Glatz) – wykuta w skale, górująca 
nad miastem pruska twierdza to największa atrakcja Kłodzka. 
Zbudowana w celu obrony Przełęczy Kłodzkiej (strategicznej 
drogi z Czech na Śląsk) od strony północy, potem od południa, 
dla ochrony panowania pruskiego na Śląsku przed ewentualną 
próbą jego odzyskania przez Austriaków. Znajduje  się na 
szczycie Zamkowego Wzgórza (369 m n.p.m.) po zachodniej 
stronie Nysy Kłodzkiej. Bezskutecznie oblegana w 1807 roku 
przez wojska napoleońskie. Podczas II wojny światowej 
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mieściło się tu więzienie hitlerowskie. W obecnym stanie 
twierdza stanowi najcenniejszy w Polsce zespół fortyfikacji 
XVII-XVIII - wiecznych, będących klasycznym i unikatowym 
wzorem architektury obronnej tego okresu, odzwierciedla 
trendy różnych szkół europejskich budownictwa wojennego      
i stanowi bardzo skomplikowany układ militarny. Znaczącą  
atrakcją obiektu jest jeden z najlepiej w Europie zachowany 
system chodników minerskich. Oferta turystyczna: obecnie 
twierdza, w części udostępniona jest dla zwiedzających, 
stanowi jedną z głównych atrakcji turystycznych Kłodzka –       
z jej pomostu widokowego roztacza się wspaniały widok na 
miasto i okolicę, a widok rozpościera się aż po góry otaczające 
Kotlinę Kłodzką. W podziemiach twierdzy znajduje się 
lapidarium, możliwe jest również zwiedzanie podziemnych 
korytarzy minerskich. Z udziałem działającej przy twierdzy 
grupy rekonstrukcji historycznej  są organizowane różnego 
rodzaju imprezy „żywej historii”, wśród nich „Dni Twierdzy” 
jedna z największych tego rodzaju imprez w kraju. 
Twierdza Kołobrzeg (Festung Kolberg) – Szwedzi po zdobyciu 
Kołobrzegu w 1631 roku przystąpili do budowy twierdzy 
morskiej. Po przyjęciu miasta przez Prusaków twierdzę nadal 
rozbudowano. W czasie wojen napoleońskich twierdzę 
oblegały wojska francuskie i m.in. polskie gen. Jana Henryka 
Dąbrowskiego. W roku 1945 walki o ogłoszony twierdzę 
Kołobrzeg były niezwykle krwawe, miasto zdobyły wojska 
radzieckie i polskie w stanie zupełnej ruiny. Po mimo 
ogromnych zniszczeń i powojennych wyburzeń w Kołobrzegu 
zachowało się wiele obiektów stanowiących kiedyś elementy 
twierdzy, zalicza się do nich zarówno fortyfikacje budowane w 
XVII – XIX wieku jaki budynki wojskowe wzniesione w XIX 
wieku lub cywilne, adaptowane na cele obronne w latach 
1944 – 1945.Oferta turystyczna: pozwiedzania udostępniono 
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latarnię morską (z muzeum minerałów), zlokalizowaną            
w unikalnym rondlowym focie Ujście. 
 
Twierdza Kostrzyn (Festung Kustrin) – zespół fortyfikacji 
wzniesionych i użytkowanych w XV – XX wieku, w XVI wieku 
najbardziej nowoczesna i najpotężniejsza twierdza w Europy, 
wybudowana w stylu włoskim (niektórzy określają ją jako 
arcydzieło sztuki fortecznej). Przez wieki stawiała czoło 
kolejnym niszczycielskim armiom – w wojnie 
trzydziestoletniej (lata 1618–1648), wojnie siedmioletniej 
(lata 1753–1760) i wojnach napoleońskich (lata 1806–1814). 
Po raz pierwszy zdobyta przez wojska napoleońskie w 1806 
roku. W latach 80 XIX wieku w Kostrzyn stał się twierdzą 
fortową – wokół miasta zbudowano pierścień 4 fortów. 
Obecnie teren twierdzy jest przydzielony granicą polsko-
niemiecką. Przy czym większość obiektów dawnej twierdzy 
znajduje się po stronie polskiej. Obecny stan (95% zniszczeń) 
warownia „zawdzięcza” niespełna dwumiesięcznemu 
oblężeniu w 1945 roku, w wyniku którego została zdobyta 
przez  Armię Radziecką. Ważnym potencjalnym magnesem 
turystycznym twierdzy może być dramatyczny wątek 
biograficzny z życia Fryderyka II, więzionego w niej przez 
swojego ojca pod zarzutem nieposłuszeństwa i zdrady. Do 
dziś zachowały się mury obronne, Brama  Berlińska, Brama 
Chyżańska,  dwa raweliny, trzy bastiony, fosy wewnętrzne, 
ruiny budynków. W tym zamku, oraz układu ulic. Oferta 
turystyczna: najlepiej jest przygotowany i wykorzystany na 
potrzeby turystyczne Fort Gorgast,  znajdujący się po 
niemieckiej stronie granicy (Kietz), po stronie polskiej można 
zwiedzić kazamaty Bastionu Filip,     a także zrekonstruowaną 
Bramę Chyżańską i Bramę Berlińską miasta – twierdzy. Trasa 
turystyczna prowadzi przez Kostrzyńskie Pompeje, czyli 
ufortyfikowane tzw. Stare Miast (dawne miasto-twierdzę), 
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całkowicie zniszczone podczas II wojny światowej: pozostałe 
forty, leżące na przedmieściach Kostrzyna, nie są 
przygotowane do zwiedzania. Od kilku lat tereny 
kostrzyńskich fortyfikacji są areną wielu ciekawych wydarzeń 
kulturalnych i imprez plenerowych. 
 

Twierdza Koźle (Festung Cosel) – w 1739 roku w Koźlu 
wybudowano austriacką twierdzę drugiej klasy: wokół całego 
miasta wzniesiono umocnienia ziemne (wał ziemny, mur i 
rowy) w kształcie ośmioramiennej gwiazdy. Jedna z większych 
twierdz śląskich XVIII wieku. Prusacy w latach 1815 – 1871 nie 
wprowadzili w niej większych zmian. Oferta turystyczna: 
relikty twierdzy są zachowane w niewielkiej części, ale  
w ostatnich latach, w Kędzierzynie – Koźlu co roku są 
organizowane Dni Twierdzy Koźle.  

Twierdza Kraków (Festung Krakau) – zabudowania forteczne 
wzniesione przez Austriaków w latach 1849 – 1902, których 
centrum stanowił wzmocniony nowoczesnymi 
obwarowaniami Zamek Królewski na Wawelu: powstały 
wówczas wały, szańce polowe, bastiony i forty. Postęp 
techniczny w dziedzinie artylerii spowodował jednak, iż 
fortyfikacje wznoszone w połowie XIX wieku szybko stały się 
bezużyteczne – aby temu zaradzić, stworzono pierścień dzieł 
obronnych oddalonych od centrum miasta. W okresie I wojny 
światowej twierdza miała realną siłę bojową, zewnętrzny jej 
pierścień liczył łącznie 32 forty różnych typów (pancerne, 
piechoty itp.). Do czasów współczesnych dotrwała tylko część 
z nich, reszta uległa zniszczeniu w drugiej połowie XX wieku,    
a ocalały forty stanowią cenne świadectwo architektury            
i inżynierii wojskowej, razem zaś prezentują jeden                     
z największych w Europie zabytkowych kompleksów 
architektury militarnej. Obecnie część pozostałości umocnień 
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tworzy system parków i zieleńców Krakowa. Oferta 
turystyczna: część krakowskich fortów jest dostępna dla 
turystów: poza Wawelem (z jego zbrojownią) można zwiedzić 
m.in. Fort Kościuszko z Kopcem Kościuszki i wystawami 
historycznymi (m.in. o Insurekcji Kościuszkowskiej), tzw. 
Lunetę Warszawską (ul. Kamienna 16) i Fort św. Benedykta. 
Wokół miasta istnieje pieszo – rowerowy Szlak Twierdzy 
Kraków, oznakowany kolorem żółto-czarno-żółtym, dzięki 
któremu można zwiedzić forty zewnętrznego pierścienia 
twierdzy. 

Twierdza Łomża - położona na przedmieściach miasta  
w Piątnicy, na którą składają się trzy forty. Była budowana  
w latach 18696 – 1914 jako ochrona terenów graniczących  
z Prusami Wschodnimi (Łomża w czasie zaboru rosyjskiego 
była stolicą guberni z ważna przeprawą przez Narew). Oferta 
turystyczna: obecnie część obiektów jest w remoncie przez 
prywatnego Inwestora i prawdopodobnie niedługo będzie 
dostępna do zwiedzana przewodnikiem. 

Twierdza Modlin (Nowogeorgijewsk) – odegrała istotna rolę 
w dziejach wojskowości Polski i naszej części Europy, jak 
również w dziejach budownictwa obronnego i walk 
oblężniczych. Pierwsze jej fragmenty powstały w czasach 
napoleońskich, potem gruntownie rozbudowana w czasach 
panowania rosyjskiego – głównymi wykonawcami byli  
Francois de Chaddeloup – Laubat oraz Jan Mallet (Malletski). 
Zaprojektowana na wysokim północnym brzegu u ujścia 
Narwi do Wisły, ma kształt półowalnej twierdzy z pięcioma 
bastionami, otwartej od strony rzeki, zawiera elementy 
fortyfikacji francuskiej, rosyjskiej i polskiej. Oblegana 
czterokrotnie: w 1813 I 1831 roku (Rosjanie), 1920 roku 
(Bolszewicy) oraz 1939 roku (Niemcy). Jedna z największych      
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i najlepiej zachowanych twierdz w Polsce, stanowi zespół 
unikalnych budowli obronnych reprezentujących przekrój 
europejskiej myśli architektury fortyfikacyjnej XIX wieku 
(bastionowej) i początku XX wieku (rozproszonej fortowej) 
Oferta turystyczna: twierdzę można zwiedzać codziennie, 
dostępne do zwiedzania są m.in. Fort I w Zakroczymiu i Fort III 
w Pomiechówku (pow. nowodworski), ciekawostką jest 
budynek carskich koszar wzniesiony w latach 1864–1866 –
gmach ten, okalający cytadelę jak średniowieczny mur 
obronny, ma niemal 2300m długości i jest uznany za 
najdłuższy w Europie. Muzeum Kampanii Wrześniowej  
Twierdzy Modlin mieści się w jednej z działobitni twierdzy, 
znajduje się w nim ekspozycje poświęcone samej twierdzy 
oraz uzbrojeniu polskiemu, niemieckiemu i rosyjskiemu 
podczas kampanii 1039 roku. Fort X w Henrysinie (pow. 
nowodworski) znajduje się w rękach prywatnych, ale 
właściciel umożliwia jego zwiedzanie. 

Twierdza Nysa (Festung Neisse) – jeden z najlepiej 
zachowanych na Śląsku pruskich systemów fortyfikacji.  
W Nysie Prusacy dokonali przebudowy istniejącej już starszej 
austriackiej twierdzy bastionowej – pomysł Fryderyka II 
Pruskiego na „obóz warowny” w Nysie o całe pokolenie 
wyprzedzał ideę takiego przeznaczenia twierdz, 
sformułowaną przez klasyka budowy militarnej, Marca  
R. Montalembarta. Większość obiektów powstała w XVIII 
wieku. W XIX wieku przeprowadzono ich modernizację. Długi 
okres jej rozwoju na terenie o urozmaiconej rzeźbie wpłynął 
na duże bogactwo różnych form warownych świetnie 
wkomponowanych w krajobraz. W roku 1758 podczas II 
wojny śląskiej świeżo wybudowany zespół umocnień był 
bezskutecznie oblegany przez wojska austriackie. W 1807 
roku zaś sprzymierzone z Napoleonem I wojska wirtemberskie 
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zdobyły Nysę dopiero po trwającym cztery miesiące oblężeniu 
i ciężkim bombardowaniu: od 1903 roku demobilizacja 
twierdzy. Podczas II wojny światowej w trakcie ciężkich walk 
toczonych w obronie miasta Niemcy częściowo wykorzystali 
niektóre przestarzałe już wtedy forty. Nysa została zdobyta 
przez Armię Czerwoną dopiero w dniu 24 marca 1945 roku, 
po zniszczeniu w walkach większości miasta. Do czasów 
obecnych zachowało się około 60% dawnych fortyfikacji, 
rozlokowanych na obszarze ponad 230 ha. Oferta turystyczna: 
dostępne do zwiedzania są: bastionów, Jadwigi i Fort Wodny, 
ponadto dla turystów oznaczono dwie trasy po umocnieniach 
dawnej twierdzy. Corocznie z dużym rozmachem  są 
organizowane Dni Twierdzy. 

Twierdza Osowiec – wzniesiona w II połowie XIX wieku przez 
Rosjan na przesmyku między jeziorami pośród biebrzańskich 
bagien: stanowiły ją cztery forty: Centralny z cytadelą (nr 1), 
Zarzeczny (nr 2), Szwedzki (nr 3) i Nowy (nr 4) oraz  wysunięte 
pozycje obronne „Sośniewska” i „Las Białoszewski”. Podczas    
I wojny światowej ta nowoczesna forteca udowodniła swój 
potencjał, skutecznie broniąc się w dniach 29 stycznia -           
9 sierpnia 1915 roku przed wojskami i niemieckimi. Nie 
zdobyła pomimo trzech szturmów i użycia gazów bojowych, 
twierdza została ewakuowana na rozkaz głównego 
dowództwa rosyjskiego. Podczas II wojny światowej nie była 
oblegana. Oferta turystyczna: po ostatniej wojnie i do dziś i   
główny fort pozostaje obiektem wojskowym i jego zwiedzanie 
jest ograniczone do określonych godzin oraz możliwe tylko      
z miejscowym przewodnikiem. Na terenie fortu nr 1 mieści się 
niewielkie muzeum, a część długich, podziemnych korytarzy 
tego fortu jest udostępniona dla turystów. 
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Krzysztof Tęcza 
Staniszowskie wzgórza zimą 
 

Gdy tylko wyjeżdżamy z Jeleniej Góry, mijając z prawej Kopki 

(zasługujące na naszą uwagę i spacer po nich), dostrzegamy 

wyłaniające się przed nami niepozorne wzgórze porośnięte 

lasem. Jest to Staniszówka mająca tylko 441 m n.p.m. 

Miejscowi nazywają ją Księżą Górą albo Księżówką, gdyż jakiś 

czas temu stała się ona własnością kościelną. Wzgórze to 

wygląda bardzo ciekawie gdy patrzy się na nie od strony 

stawów rybnych zwanych Balatonem. Zwłaszcza dzisiaj 

(18.01.2013 r.) kiedy świeży puch zabielił całą okolicę a wodę 

zaczął skuwać lód posypany śniegiem, w którym widnieją 

czarne plamy podciekającej wody. Czasami można tutaj trafić 

na siedzącego nad wykutym przeręblem marznącego 

wędkarza mającego nadzieję na jakąś zdobycz. Dzisiaj jednak 

nie ma nikogo. Pewnie lód jest jeszcze zbyt słaby. Powietrze 

jest tu czyste, a z rzadka o tej porze jeżdżące samochody nie 

hałasują za bardzo. Widok jaki roztacza się przed nami jest tak 

zachęcający, że bez chwili namysłu ruszamy w las, by nikłą 

ścieżką piąć się pod górę. Już dostrzegamy spore skały leżące 

na zboczu. Biel śniegu nie została jeszcze zmącona śladami 

stóp człowieka. Nie widać nawet, żyjących tu przecież, 

zwierząt. Dochodzimy do szczytowych skałek. Tutaj 

dostrzegamy pierwsze ślady przebiegających tędy zwierzątek. 

Jedne ślady są drobne i gęste, prowadzące jak po łańcuszku. 

Drugie, grubsze, widnieją w pewnej odległości od siebie. Nie 

jesteśmy w stanie rozpoznać jakie zwierzęta je zostawiły. 
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Możemy tylko snuć domysły. Niestety, gdy wydaje nam się, iż 

już osiągnęliśmy szczyt, okazuje się, że jest to jedynie jeden      

z kilku wierzchołków góry. Widoczny nieco dalej jest nieco 

wyższy i to właśnie jego należy uznać za nasz główny cel. 

Idziemy zatem dalej. Gołym okiem widać, że nie będzie to już 

takie łatwe. Czeka nas teraz spory wysiłek. Stromizna jest 

bardzo duża.  

Staniszówka wznosząca się nad Balatonem. Foto: Krzysztof 

Tęcza 

Wreszcie osiągamy szczyt. Jest on cały usłany grzebieniami 

skalnymi. Wejście tutaj, jak się wkrótce okazało, nie należy do 

łatwych. Naprawdę można się spocić. A i, ze względu na 

świeży śnieg, nie jest bezpieczne. W sumie jest tu ładnie tyle, 

że ze względu na rosnące wysokie drzewa nie ma stąd 

żadnych widoków. Nawet najmniejszych. Nie zepsuje to 

jednak naszego dobrego nastroju wywołanego spacerem na 

świeżym powietrzu. Spowoduje jedynie krótszy odpoczynek     
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i przyspieszy chęć zejścia na dół, do drogi. I dopiero teraz 

zobaczymy jaką stromą górą jest Staniszówka. 

Jak było do przewidzenia zejście na dół wcale nie było 

łatwiejsze niż podejście na szczyt. Dobrze, że jest tu sporo 

ścieżek i można korzystając z nich, w miarę bezpiecznie, 

„ześlizgnąć” się w stronę pól otaczających wzniesienie. 

Gaik – widok z Witoszy. Foto: Krzysztof Tęcza 

Jesteśmy przy kościele Przemienienia Pańskiego, w samym 

środku Staniszowa. To właśnie tutaj, zaraz za cmentarzem, na 

którym kilka lat temu stawialiśmy nowy kamienny krzyż, 

widać ścieżkę prowadzącą w las, na widoczne zalesione 

wzgórze o nazwie Gaik (461 m n.p.m.). Właściwie gdyby nie 

ciemne pnie rosnących tu drzew całe wzgórze byłoby jedną 

wielką białą plamą. Po obejrzeniu kościoła ruszamy tą właśnie 

ścieżką i łagodnie wznosimy się coraz wyżej. Oglądając się za 

siebie widzimy chorągiewkę umieszczoną na wieży kościelnej. 

Znajduje się na niej data 1784. Niżej widzimy tarczę zegarową. 
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Ponieważ zegar działa nie należy się dziwić gdy usłyszymy jak 

wybija godziny. Ciekawość wzbudza sporych rozmiarów głaz 

na placyku przed kościołem. Jest to pozostałość po 

znajdującym się tutaj pomniku ofiar wojny w 1870 roku. Tuż 

przed wejściem na teren cmentarza leży oparty o skarpę 

nagrobek. Wyryty na nim napis upamiętnia Oswalda Jakel.       

Z miejsca tego widzimy wszystkie trzy wzgórza znajdujące się 

w pobliżu. Widzimy Witoszę, nieco przesłoniętą bryłą 

kościoła, wzgórze Czop oraz Gaik, na który właśnie ruszamy. 

Jak się wkrótce okaże mimo, że idziemy wydawałoby się 

łagodną ścieżką, dalsza droga jest o wiele trudniejsza niż 

wspinaczka na Staniszówkę. Zwłaszcza gdy świeży śnieg 

przykryje, tak jak dzisiaj, skaliste podłoże. Jest wówczas 

bardzo ślisko.  Niewyraźne ślady dowodzą, że ktoś już dzisiaj 

szedł tędy na spacer ze swoim zwierzakiem. Po chwili mam 

spotkanie z samotnym pieskiem, który wybrał się na zimowy 

spacer. Nie przejawia on zainteresowania moją osobą, nie jest 

jednak agresywny. Rozpoznaję w nim psiaka, który zawsze 

rano przychodzi pod sklep w oczekiwaniu na jakiś 

poczęstunek. Sam kilka razy podzieliłem się z nim śniadaniem, 

tzn. poczęstowałem go szynką wyciągniętą z bułki. Dochodząc 

do usytuowanych przy granicy lasu zabudowań widzimy nad 

ich dachami panoramę gór z bardzo dobrze widocznym 

zamkiem Chojnik. Nieco bliżej, prawie zawsze pasą się krówki. 

Nawet teraz, gdy śnieg przykrył trawę. Oczywiście częściej 

skubią one siano z leżących tu bel ale widać też jak próbują 

wyskubywać roślinki spod śniegu. Ponieważ nie ma z tej 

strony wyraźnej ścieżki prowadzącej na szczyt, trzeba pójść 

nieco dalej, tak by zatoczyć lekki łuk i dopiero wtedy ruszyć 
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ostro pod górę korzystając ze śladów saren, tędy biegających. 

Upewnimy się wtedy, że wybrana przez nie droga będzie 

najbardziej odpowiednia. Warto też przytrzymywać się 

drzewek i gałęzi. Pomoże to nam nie pokoziołkować na dół. 

Trzeba tylko pamiętać, że po świeżym opadzie śnieg z gałęzi 

oblepi nas szybko, tak że wkrótce będziemy wyglądali jak 

śnieżne bałwany. Dzięki jednak takim przeciwnościom nawet 

nie zauważymy kiedy dotrzemy pod szczytowe skałki. Co 

prawda patrząc za siebie, nie będziemy już pewni czy 

podążaliśmy śladami saren czy kozic. Tak bowiem z tej strony 

wydaje się stromo. Warto tutaj chwilę odpocząć, gdyż wejście 

na wznoszące się przed nami skałki nie należy do zbyt 

bezpiecznych. Nie ma jednak innej drogi na szczyt. Najlepiej 

wejść tam właśnie po widocznych skałkach z tym, że 

najbezpieczniej zrobić to na „czworaka”. Niestety tutaj 

drzewa także zasłoniły cały widok. Tym razem widzę, że 

jestem w dniu dzisiejszym pierwszą osobą, która tu dotarła. 

Ale tak jest przeważnie, gdyż mało ludzi decyduje się na 

wejdzie na sam szczyt. Jak się wkrótce okazało wejście na Gaik 

to jedno, a zejście to drugie! Droga na dół to wyższa szkoła 

jazdy. Mówimy oczywiście o okresie zimowym. Naprawdę 

można sobie połamać nogi. Tym razem miałem szczęście           

i wkrótce, zaliczając kilka razy niekontrolowane zjazdy na 

„czterech literach” wysunąłem się z lasu w okolicach kościoła. 

Zatoczyłem zatem pętlę. 

Kolejne ciekawe wzniesienie znajduje się pod koniec wsi. 

Gęśle o wysokości 467 m n.p.m., to trapezowe wzgórze 

porośnięte lasem i z dwóch stron otoczone płotem 
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oddzielającym prywatne działki. Latem miejsce to jest bardzo 

często odwiedzane przez grzybiarzy. Rośnie tu wiele 

gatunków grzybów. Sam znam tu miejsce, w którym można 

trafić na borowce dęte, bardzo smaczne ale i bardzo rzadkie 

grzyby. Jednak zimą praktycznie nikt się tutaj nie zapuszcza. 

Może spowodowane jest to faktem, iż strome zbocza pokryte 

śniegiem są niezwykle ciężkie do pokonania. A do tego nie ma 

konkretnego celu dla spaceru na górę. Nie ma tam 

najmniejszych widoków. Wszystko zasłaniają drzewa. Jedyny 

ciekawy widok roztacza się z pola przyległego do lasu. 

Ponieważ pole to jest moją własnością i nie ma obaw, że ktoś 

miałby pretensje, że depczę mu trawę, lubię tu przychodzić. 

Patrząc stąd widzę dom rodziny Kasperkiewiczów. Córka 

mojego sąsiada Jurka, Karolina, opisała niedawno kilka              

z przedstawianych przeze mnie wzgórz. Były to jednak opisy 

letnie. Mam zatem nadzieję, że moje opisy zimowe uzupełnią 

niejako wiadomości zamieszczone przez Karolinę. 

Zanim wyruszymy na najbardziej znane wzniesienie                  

w Staniszowie udamy się jeszcze na Czop. Zobaczymy tam 

Grenadierski Kamień. Jest to skała wspierająca się na małej 

powierzchni tak, że patrząc z boku wydaje się, iż zaraz spadnie 

na leżące poniżej zabudowania. Pewnie tak też wydawało się 

żołnierzom francuskim stacjonującym w okolicy, gdyż 

próbowali ją zepchnąć. Oczywiście nie udało im się to. Jednak 

od tamtej pory do skałki nazywanej, tak jak całe wzgórze, 

Czop, przylgnęła nowa nazwa, właśnie Grenadierski Kamień. 
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Chatka Baby Jagi pod Czopem. Foto: Krzysztof Tęcza 

Miejscowi mówią na nią także Francusa Skała. Aby dotrzeć do 

wykutych w skale schodków trzeba przejść pomiędzy 

domami. To właśnie tam do niedawna rósł piękny 

tulipanowiec. Zawsze w odpowiedniej porze chodziliśmy tam 

z wycieczkami by podziwiać jego kwiaty. Od pewnego jednak 

czasu nikt nie mógł go znaleźć. Jak się okazało drzewo pękło      

i tworzyło zagrożenie. Dlatego wydano zezwolenie na jego 

wycięcie. Szkoda, gdyż w okolicy jest tylko kilka takich 

okazów. Jednak sprawy bezpieczeństwa są na pierwszym 

miejscu i należy (wbrew różnym krążącym plotkom) sprawę 

uznać za zamkniętą. Okres zimowy sprzyja wypatrywaniu 

zasłoniętych latem liśćmi ciekawostek. Idąc dalej wzdłuż 

granicy lasu dotrzemy do ciekawego domku wykonanego 

częściowo z cegły, którą wypełniono puste miejsca                   

w utworzonym z głazów naturalnym okapie skalnym. Jest to 

małe pomieszczenie z drzwiami i oknami oraz wykutym 

wewnątrz palenisku. Dawniej było ono wykorzystywane do 
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ochrony pasących się w dzień na polance owieczek. Mało kto 

o tym wie ale najczęściej miejsce to nazywane jest Chatką 

Baby Jagi. 

Na koniec dzisiejszej prezentacji czeka nas największe 

przeżycie. Stoję właśnie przed budynkiem starej remizy 

strażackiej. To właśnie stąd prowadzą na szczyt Witoszy 

kamienne schody. Jest ich tutaj kilkaset. Dobrze, że 

zamontowano tutaj metalowe poręcze. Są one w okresie 

zimowym niezwykle pomocne. Pierwsze spojrzenie pod górę 

może wywołać u niektórych przerażenie czy zniechęcenie. Od 

ilości widzianych schodów może zakręcić się w głowie. Jednak 

ze względu na stromiznę należy być zadowolonym, że ktoś 

pomyślał o ułatwieniu wejścia i kazał zbudować schody. 

Ponieważ zawsze mnie to ciekawiło postanowiłem wchodząc 

na górę policzyć schody i ostatecznie wyszło mi, że jest ich 

tutaj ponad 490 (czterysta dziewięćdziesiąt). Sporo, prawda? 

Ruszam pod górę. Wygląda, że jeszcze nikt dzisiaj nie zapuścił 

się tutaj. W świeżym śniegu nie ma żadnych śladów.  Wkrótce 

widzę pierwszą z ustawionych tu wielu ławek. Można na niej 

przysiąść by odpocząć. Wkrótce dochodzimy do jaskini zwanej 

Skalną Komorą. Na skałach nad nią założono barierki 

ochronne co pozwala nam na wejście tam i próbę dojrzenia 

czegoś poprzez gałęzie rosnących tu drzew. Dobrze, że można 

chwycić się barierek gdyż patrząc bezpośrednio w dół zaraz 

dostalibyśmy  zawrotu głowy. Po kamiennych schodach 

schodzimy do jaskini. Jest tu cicho i przytulnie. Można usiąść 

na ławeczce i odpocząć podziwiając zwisające wielkie sople. 

Mimo, iż na zewnątrz wszędzie leży śnieg tutaj wszystko jest 
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zasypane suchymi liśćmi. Wywołuje to wrażenie, iż jest tutaj 

ciepło.  Siedząc tak cichutko słyszymy tylko szczekanie psów     

z domów położonych poniżej.  

Witosza. Foto: Krzysztof Tęcza 

Idąc dalej docieramy do tablicy informacyjnej. Jest to 

pierwszy z opisów, których ustawiono tutaj więcej, gdy 

utworzono wiodącą tędy ścieżkę przyrodniczą o nazwie 

”Wzgórza Łomnickie”. Przy kolejnych skałkach widzimy 

położone po sąsiedzku wzgórze Gęśle, na którym byliśmy 

nieco wcześniej. Patrząc w górę dostrzegamy cokół po 

pomniku Bismarcka. Niebawem będziemy mieli okazję wejść 

do miejsca zwanego Ucho Igielne a nieco dalej przejść przez 

Skalną Uliczkę. Są tu także skały ułożone tak, że można 

skorzystać z nich jak z kamiennych ławeczek. Trzeba jednak 

bardzo uważać bo mieszanka zalegających liści i nawianego 

śniegu jest niezwykle zdradliwa. Jesteśmy w miejscu,                 

z którego na szczyt Witoszy wiodą dwie trasy. Możemy pójść 

w lewo albo w prawo. Najczęściej wszyscy wybierają trasę 
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oznakowaną jako żółty szlak turystyczny i tak właśnie za 

chwilę pójdziemy. Proponuję jednak przejście nieuczęszczaną 

trasą tak by poznać pomijane widoki i ciekawostki,                    

a następnie powrót do miejsca, w którym znajdujemy się 

obecnie.  

Na sąsiednich skałach widać kilka umieszczonych tu                  

w dawnych latach napisów. Najczytelniejszy to: Scholz 1794. 

Nad wejściem do widocznego skalnego okna zwisają wielkie 

sople. Niby nic takiego ale gdy idąc dalej dotrzemy do okna,        

z którego one zwisają dopiero wtedy dotrze do nas jak są one 

wielkie. By tam dotrzeć schodzimy ze schodków i pod barierką 

wchodzimy do widocznego tunelu. Tworzy on jakby drugie 

piętro jaskini o długości nieco ponad 20 metrów, wysokości 

do 4 metrów, a szerokości maksymalnie do 2 metrów. Z tym, 

że jest też miejsce gdzie zaczepia się ramionami o ściany. Na 

końcu tego korytarza trzeba uważać by nie spaść, gdyż 

zapatrzeni w zwisające tutaj sople możemy nie zauważyć, że 

pod nogami kończy się grunt. 

Po przejściu kolejnych kilkudziesięciu schodów docieramy do 

miejsca, w którym z prawej prowadzi ścieżka, o której 

wspominałem poprzednio. Stąd widać już cokół wysadzonego 

po wojnie pomnika. Jego granitowe kawałki leżą na całym 

zboczu. Widać nawet na nich poszczególne litery tworzące 

kiedyś napis. Przed pomnikiem ustawiono drewniany stół         

i ławeczki, z których bardzo chętnie korzystają turyści. 

Ustawiono także kubeł na śmieci. Szkoda tylko, że nie jest on 

opróżniany co jakiś czas. Gdy już rozsiądziemy się wygodnie 

na ławeczce oniemiejemy z zachwytu. Widok jaki roztacza się 
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stąd na góry jest niesamowity. Najbliżej, bo po przeciwnej 

stronie doliny, w którą wciśnięte są zabudowania Staniszowa, 

widać wzgórze Gaik. Widać nawet opisywane stado krów. Aby 

nie przegapić czegoś proponuję wyjąć mapę i porównywać to 

co widzimy z danymi na niej zawartymi. Tak będzie najlepiej. 

Aby nie wracać na dół tą samą drogą najlepiej udać się za 

pomnik i widoczną tam ścieżką zejść do miejsca, z którego 

można zobaczyć resztki pomnika. Należy jednak być niezwykle 

ostrożnym. Trasa ta latem jest bardzo niebezpieczna do 

schodzenia a co dopiero zimą. Zwłaszcza teraz, kiedy wszystko 

jest przykryte grubą warstwą świeżego śniegu, pod którym 

znajdują się spadłe z drzew suche liście. Do tego jeszcze śliskie 

skały. Aby nie być gołosłownym powiem, że sam chowając do 

kieszeni notes i długopis, zaczynam ostrożnie stawiać stopy. 

Nic to jednak nie daje i po dwóch krokach lecę ślizgiem w dół. 

Całe szczęście, że pośrodku ścieżki rośnie jakieś drzewko. 

Zatrzymuję się na nim. Dalsze jednak 200 metrów wygląda tak 

samo. Daję sobie zatem spokój z próbą dotarcia do kamieni      

z pomnika. Myślę jak najbezpieczniej dotrzeć do widocznego 

wypłaszczenia. Najlepiej byłoby usiąść na tyłku i zjechać. Tak 

też czynię. Gdy już docieram do w miarę bezpiecznego 

miejsca wyglądam jak bałwan. Wszystko mnie boli. Mam 

dowód, że połączenie śniegu, liści i skał to mieszanka, nad 

którą nie można zapanować. Cieszę się, że wszystko skończyło 

się tylko na kilku siniakach. Uznaję, że na dzisiaj mam już dość 

i ruszam żółtym szlakiem w stronę domu. Oczywiście po chwili 

zbaczam z niego i wygodnie przez pole sąsiada docieram do 

lasu koło mojego domu. Po dotarciu do niego siadam przy 
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kominku i przy trzasku płonących polan delektuję się ciepłą 

herbatką z miodem i cytryną. W końcu jestem w domu! 

           

Witold Kliza 

Zakon krzyżacki 

Niemiecki zakon rycerski pod wezwaniem Najświętszej Marii 
Panny, zwany potocznie krzyżackim, powstał w Palestynie w 
czasie III wyprawy krzyżowej. Po upadku Jerozolimy Krzyżacy, 
nazwani tak od czarnych krzyży na białych płaszczach, 
przebywali przez jakiś czas na Węgrzech, skąd jednak zostali 
wypędzeni, gdy usiłowali utworzyć tam własne państwo. W 
1225 roku książę śląski Henryk Brodaty, potem protektor           
i główny sojusznik zakonu krzyżackiego w dziele podboju Prus, 
podsunął księciu mazowieckiemu Konradowi pomysł użycia 
zakonu do walki z Prusami. Podjęte w marcu 1226 roku 
rokowania w sprawie przeniesienia zakonu z Wenecji na 
ziemie Konrada uwieńczone zostały w 1228 roku nadaniem 
Krzyżakom ziemi chełmińskiej jako lenna. Jednakże od 
początku dążyli oni do podboju Prus dla siebie i do utworzenia 
samodzielnego państwa na terytoriach, które zamierzali 
podbić. Zwrócili się przeto o poparcie do cesarza Fryderyka II 
Hohenstaufa, a potem do papieża Grzegorza IX. Dokument 
cesarski nadał zakonowi krzyżackiemu Prusy (które były wszak 
niepodległym terytorium) i przyznał mu prawo książąt Rzeszy 
Niemieckiej. Kolejnym etapem realizacji krzyżackiego planu 
było przejęcie Prus i oddanie pod jurysdykcję papieską. W 
1234 roku Krzyżacy podrobili „przywilej kruszwicki”, 
datowany na 1230 rok. Na mocy tego dokumentu książę 
Konrad oddał rzekomo zakonowi – oprócz ziemi chełmińskiej 
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– również ziemię pruską. Na tej fałszywej podstawie papież 
ogłosił Prusy swoim lennem (1243 r.), co zapewniło zakonowi 
własność terenów, które w przyszłości zdobędzie na Prusach, 
przyznanie mu prawa sądownictwa nad ludnością podbitą, 
władzę ustawodawczą, organizację administracji oraz prawo 
poboru myt i ceł, a więc pełnię władzy państwowej. 
Jednocześnie Krzyżacy zadbali o sprawną  eliminację 
konkurencji poprzez inkorporację Rycerzy Chrystusowych          
z Dobrzynia – zakonu założonego przez biskupa Chrystiana,      
a powołanego do walki z Prusami. Wraz z przybyciem na 
ziemię chełmińską Krzyżacy rozpoczęli krwawy pochód na 
terytorium Prusów, znaczony pożarami i zgliszczami. Każdą 
zdobytą piędź ziemi silnie obwarowywali, zakładając zamki        
i strażnice jako punkty oparcia do dalszego podboju oraz 
ośrodki, które trzymałyby w jarzmie posłuszeństwa ludność 
podbitą, zamienioną w poddanych chłopów. Krzyżacy mieli 
sojuszników w polskim episkopacie, niektórych książętach 
piastowskich oraz we wpływowym zakonie dominikanów. 
Szczególnie energicznym propagatorem organizacji wypraw 
krzyżowych wspomagających Krzyżaków był arcybiskup 
gnieźnieński Pełka. Zarówno strona polska, jak i krzyżacka 
starały się o takie przedstawienie sprawy by rozpowszechniać 
przesadzone, a często wręcz kłamliwe opinie o rzekomym 
straszliwym zagrożeniu ziem polskich przez „pogan”. Do 
spopularyzowania w Europie takiej koncepcji ogromnie 
przyczyniła się kuria papieska. Wspomnijmy znaną bullę z 23 
stycznia 1232 roku skierowaną do dominikanów węgierskich, 
w której papież Grzegorz IX donosił, iż z listów biskupów, 
piszących wraz z kapitułami włocławskiego, mazowieckiego,      
i wrocławskiego (…) dowiedział się, że pogańscy Prusowie 
zniszczyli ogniem… ponad 20 tys. wsi położonych na 
pograniczu Prus, a także liczne kościoły i klasztory! Nadto zaś 
ponad 5 tys. mieszkańców Mazowsza, Kujaw i Pomorza 
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uprowadzili w niewolę. Próżno by przetaczać cały tekst 
papieskiego pisma (ale) ten przykład dostatecznie jasno 
obrazuje, jakie były rezultaty propagandy o straszliwych 
szkodach i krzywdach znoszonych  przez Polaków ze strony 
Prusów. Pierwsza polsko-krzyżacka wyprawa do Prus (Polacy 
przelewali krew w interesie zaborczych zakonników) nastąpiła 
najprawdopodobniej na początku 1234 roku. Świadczy o tym 
przekaz „Rocznika kapituły krakowskiej”. Była to wyprawa        
z udziałem Konrada Mazowieckiego, Krzyżaków                          
i prawdopodobnie krzyżowców z Niemiec. Mazowiecko- 
krzyżacka  wyprawa spustoszyła ziemie pruskie, i to przy 
braku większego oporu ze strony „pogan”. Po niej, 
najprawdopodobniej na przełomie stycznia i lutego 1234 roku 
miała miejsce kolejna wyprawa, w której u boku Krzyżaków 
stanęło aż pięciu książąt piastowskich oraz dwóch władców 
pomorskich wraz  z poddanymi wojskami. Byli to: Konrad 
Mazowiecki, Henryk Brodaty i jego syn Henry II Pobożny, 
książę wielkopolski Władysław Odonic, Kazimierz 
Kondradowic władający Kujawami, a także Świętopełk gdański 
i jego brat Sambor lubiszewski. Znamienne jest to, że pod 
jednym sztandarem krucjaty stanęli władcy toczący ze sobą 
zażartą wojnę domową. W ich chwilowym zjednoczeniu się 
należy widzieć wielka siłę działań dyplomacji krzyżackiej, 
dominikanów i arcybiskupa Pełki, w którego posiadłości          
w Lucheniu nad Wartą zrodziła  się idea krucjaty polsko-
pomorsko-krzyżackiej. Wojsko chrześcijańskie posuwało się w 
głąb Prus, pustosząc, mordując i biorąc jeńców. Nad rzeką 
Dzierzgoń (ok. 35 km od Kwidzyna) doszło do wielkiej bitwy, 
która zakończyła się rzezią „pogan” broniących swojej 
ojczyzny. Poległo wówczas ponad 5 tys. Prusów, zaś 
zadowoleni z siebie krzyżowcy, wedle słów kronikarza 
krzyżackiego, „z radością, chwaląc łaskę Zbawiciela, powrócili 
do swoich krajów”. Zwycięstwo odniesione w 1235 r. dzięki 
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polskiemu wsparciu stało się kluczem pokrzyżackiego podboju 
Prus i dalszej ekspansji. Było ono jednocześnie zwieńczeniem 
przypadającej na lata 1230- 1234 intensywnej antypruskiej 
propagandy krucjatowej episkopatu polskiego, Krzyżaków          
i papieża Grzegorza IX. W konieczność nawracania Prusów 
ogniem i mieczem wierzyli może jedynie rycerze 
zachodnioeuropejscy, ale najbardziej zainteresowani, a więc 
książęta polscy, biskupi i sami Krzyżacy, mieli na uwadze 
przede wszystkim cele polityczne, czyli opanowanie ziem 
pruskich i przyłączenie ich do posiadanych włości. Na 
przełomie 1235 i 1235 r. oraz w lutym 1236 r. wyszły jeszcze 
dwie papieskie bulle podżegające do krucjaty przeciwko 
Prusom, jednak – mimo starań dominikanów i arcybiskupa 
gnieźnieńskiego Pełki – nie doszło w najbliższych latach do 
współpracy polsko-krzyżackiej wyprawy. Papiestwo 
traktowało Polskę jak swego rodzaju bastion katolicyzmu 
przeciwko północno-wschodnim poganom i schizmatykom. 
Nie ulega jednak wątpliwości, że polska znajdowała się pod 
tym względem raczej na drugim planie - na pierwszym był 
zakon krzyżacki, który cieszył się pełnym zaufaniem kurii, bo 
lepiej potrafił propagować swoje zasługi. Dlatego to właśnie 
Krzyżacy w większym stopniu stanowili w opinii kurialnej owo 
„przedmurze chrześcijaństwa” na Wschodzie. Szybko też 
ujawniły się polityczne aspiracje zakonu, czyli plany 
zagarnięcia dla siebie Prus i Pomorza Gdańskiego. W efekcie 
doprowadziło to do konfliktu interesów z sąsiednimi 
książętami kujawsko-mazowieckimi, a przede wszystkim z 
najgroźniejszym rywalem zakonu – księciem Świętopełkiem 
gdańskim. Książę ów, mimo że wsparł Krzyżaków nad 
Dzierzgoniem, jako i dla państwa, i dla Pomorza stworzył 
obecność zakonu krzyżackiego nad Wisłą. Dlatego dyplomacja 
krzyżacka wspierała i inspirowała wrogów Świętopełka, żeby 
osłabić jego pozycję na Pomorzu i przyjąć kontrolę nad 
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żeglugą wiślaną. Świętopełk, chociaż był chrześcijaninem, 
wszedł wówczas w sojusz z pogańskimi Prusami i neofitami 
pruskimi, którzy byli niechętni Krzyżkom. Na otwartą 
konfrontację Krzyżacy zdecydowali się w 1242 r. Przeciwko 
Świętopełkowi wystąpili wtedy wraz z nimi książęta i biskupi 
polscy, a więc: Konrad Mazowiecki z synami, książę kujawski 
Kazimierz, biskup kujawski Michał, synowie Władysława 
Odonica – książęta Przemysł  i Bolesław Pobożny – oraz 
młodsi bracia Świętopełka – Sambor  i Racibor. Świętopełk 
znalazł się w wyjątkowo trudnym położeniu. Stracił Sartowice, 
Wyszogród i Nakło, a nawet – na mocy zawartego rozejmu – 
oddał Krzyżakom jako zakładnika swojego syna Mściwoja.  
Kiedy wydawało się, że już nic nie będzie w  stanie 
Świętopełka ocalić, w Prusach wybuchło antykrzyżackie 
powstanie. Było to największe powstanie Prusów – trwało 
kilka lat (1243 – 1248) i silne zachwiało państwem krzyżackim. 
Prusowie uzyskali pomoc od Świętopełka, jednakże pomoc ta 
nie mogła zaważyć na losach nierównej walki, zwłaszcza, że 
zakonowi pospieszyli na pomoc niektórzy książęta piastowscy. 
W krytycznym momencie  w rękach zakonu pozostało jedynie 
pięć miast: Elbląg, Toruń, Bałga, Chełmno i Radzyń. 
Powiadomiono o powstaniu papieża Innocentego IV. W 
piśmie z 23 IX 1243 r., wezwał on dominikanów w Czechach, 
Danii, Niemczech, Norwegii, Szwecji, Polsce i na Pomorzu do 
głoszenia krucjaty antypruskiej i nakłaniania feudałów  do 
udziału w wojnie. Na ziemiach polskich papieskie wezwanie 
zaadresowane było głównie do dominikanów diecezji 
krakowskiej i wrocławskiej, którzy w kolejnych pismach 
otrzymali szereg instrukcji krucjatowych. W bulli wydanej w 
1244 r. (lub 1245 r.) papież upoważnił biskupa krakowskiego 
Prandotę do udzielenia odpustów księciu krakowskiemu i jego 
rycerstwu w zamian  za udział w wyprawie przeciw Prusom. 
Innocenty wezwał jednocześnie do wytrwałości i 
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posłuszeństwa zakonowi krzyżackiemu. Polscy rycerze 
zaangażowali się po stronie zakonu do tego stopnia, że 
niektórzy z nich zrywali ze świeckim życiem, przywdziewali 
krzyżacki habit, czynili uroczyste śluby walki z poganami i 
niewiernymi i podobnie jak ich koledzy w Europie Zachodniej, 
wstępowali w szeregi  Krzyżaków. Kontrowersje budziło 
postępowanie Świętopełka gdańskiego, który władał 
chrześcijańskim Pomorzem i od początku wspierał wojska 
pruskie – w szczególności ich schrystianizowaną część. Papież 
bezskutecznie potępiał księcia gdańskiego i wzywał   do 
zaprzestania współdziałania z Prusami i Litwinami na szkodę 
Krzyżaków. Jednocześnie          w innym piśmie wzywał zakon i 
wspierających go krzyżowców do walki ze sprzyjającym 
poganom ”chrześcijanom jedynie         z nazwy”. Z 
dokumentów wynika, że papież starał się nakłonić 
Świętopełka do zmiany polityki głównie za pomocą sankcji 
kościelnych i nacisków dyplomatycznych. Proklamowanie 
przezeń krucjaty antypomorskiej pozostaje dyskusyjne. 
Krzyżacy natomiast do tego stopnia nadużywali haseł 
krucjatowych wobec księcia pomorskiego, że wywołało to 
nawet oburzenie Rzymu. Zimą na przełomie roku 1245 i 1246 
nastąpił kolejny atak połączonych sił krzyżacko–kujawskich     
(wspieranych nawet przez austriackich krzyżowców) na 
Pomorzu. Świętopełk był jednak zbyt silny – w odwecie 
najechał Kujawy, ale starcia te nie wpłynęły na rozstrzygnięcie 
wojny o Pomorze. Konflikt krzyżacko-pomorski ustał chwilowo 
w październiku 1247 r. po zawarciu rozejmu na Kowalowym 
Ostrowiu. W rezultacie Świętopełk zgodził się odstąpić 
Krzyżakom należące do Pomorza tereny na wschodnim brzegu 
Wisły. 
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Krzysztof Tęcza 
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
Koła nr 4 "Grodzkiego" w Jeleniej 
Górze 
  
We wtorek 08 stycznia 2013 roku odbyło się Walne Zebranie 
Sprawozdawczo-Wyborcze Koła PTTK nr 4 zwanego Grodzkim. 
Koło to jest największym wśród podobnych jednostek 
działających przy Oddziale PTTK "Sudety Zachodnie"                 
w Jeleniej Górze. Ponieważ podczas takich spotkań muszą być 
przestrzegane zasady ordynacji wyborczej udział w nim mogli 
wziąć członkowie Koła z opłaconymi składkami za 2012 rok. Ze 
względu na słabą frekwencję zebranie odbyło się w drugim      
z zaplanowanych terminie. Pozwoliło to na bezproblemowe 
przeprowadzenie wyborów nowych władz Koła. 
 
Zebranie otworzył ustępujący prezes kolega Jan Jabłoński. Na 
początku wybrano Prezydium obrad. W jego skład weszli: 
Zenon Kędziora, Jan Jabłoński i Krzysztof Tęcza, który został 
protokolantem. Na Prowadzącego wybrano Zenona Kędziorę    
i to właśnie on poprowadził całe obrady. Przedstawił 
porządek obrad Walnego Zebrania Koła nr 4, który przyjęto 
jednogłośnie. Teraz wręczono wyróżnienia zasłużonym 
działaczom Koła, którzy byli obecni na sali. Za podejmowanie   
i realizację działań turystycznych drobny upominek otrzymał 
Jan Jabłoński, pomysłodawca i prowadzący imprezę pod 
nazwą "Z kijkami za pan brat". Z kolei Kornel Olbrycht za 
starania w utrzymaniu na odpowiednim poziomie 
prowadzonej strony internetowej został obdarowany ciekawą 
publikacją krajoznawczą. 
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Po odczytaniu Regulaminu obrad został on przyjęty bez 
poprawek. Można zatem było już, bez dalszej zwłoki, 
przystąpić do jego realizacji. Od razu wybrano Komisję Uchwał 
i Wniosków. Jej członkami zostali Zbigniew Przybyłowicz, 
Marian Kuc oraz Zbigniew Zbroja, który przyjął obowiązki 
Przewodniczącego Komisji.  
 
W skład Komisji Wyborczej, odpowiedzialnej za 
przygotowanie listy zgłoszonych kandydatów, weszli Hanna 
Kędziora, Janusz Milewski i Andrzej Mateusiak, któremu 
powierzono funkcję Przewodniczącego. 
 
Ponieważ z wybranego w 2008 roku Zarządu Koła odszedł 
prezes Paweł Idzik (przeszedł do Oddziału "Ziemi Lwóweckiej" 
w Lwówku Śląskim) jego obowiązki przejął Jan Jabłoński. Nie 
przeprowadzono bowiem nowych wyborów. Pracował on 
razem z Wandą Oryszczak. Jan Jabłoński przedstawił 
sprawozdanie z działalności w mijającej kadencji. Niestety nie 
była ona zbyt duża.  
 
Po ustaleniu prawomocności Zebrania przez Prezydium 
rozpoczęto dyskusję nad zaprezentowanym sprawozdaniem. 
Niektórzy obecni wnosili propozycje podejmowania nowych 
działań kierowanych przede wszystkim do osób starszych. Są 
to oczywiście sprawy ważne, aby jednak mogły zaistnieć 
muszą znaleźć się chętni do pracy przy tych projektach. Skoro 
jednak są takie zgłoszenia to pewnie osoby je zgłaszające nie 
odmówią udziału w stosownych działaniach. Kolega Jan 
Jabłoński zaproponował by w biurze Oddziału wyłożyć 
specjalny zeszyt, do którego wpisywano by wszelkie pomysły. 
Jest to bardzo dobry pomysł. 
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Najwytrwalsi uczestnicy zebrania. Foto: Krzysztof Tęcza 

Po burzliwej dyskusji podjęto jednogłośną uchwałę                    
o udzieleniu absolutorium członkom ustępującego Zarządu 
Koła, czyli Janowi Jabłońskiemu i Wandzie Oryszczak. 
 
Komisja Wyborcza przedstawiła kandydatów zgłoszonych do 
władz koła oraz na delegatów na Zjazd Oddziału. Ponieważ 
kandydatów do władz koła zgłoszono 4 a miejsc w zarządzie 
jest 3 aby głos był ważny należy skreślić z zaproponowanej 
listy co najmniej jedną osobę. Jeśli chodzi o delegatów to na 
16 miejsc zgłoszono aż 19 osób, czyli by oddać ważny głos 
należy skreślić co najmniej 3 osoby. W celu prawidłowego 
przebiegu wyborów powołano Komisję Skrutacyjną w 
trzyosobowym składzie. Byli to Zdzisław Orlik, Arkadiusz 
Wichniak oraz Zofia Pryszczewska, która została 
Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej.  
 
W międzyczasie Andrzej Mateusiak przedstawił obecnym 
sprawy związane z inwestycjami na zamku Chojnik. Do tej 
pory wykonano remont murów, naprawiono dach na budynku 
schroniska, założono instalacje odgromowe i rynny. Teraz 
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prowadzone są prace nad rozwiązaniem gospodarki wodno-
ściekowej. Opracowano już plan i otrzymano zezwolenie na 
budowę. Jednak ze względu na olbrzymi koszt tej inwestycji 
(2,2 mln zł) czynione są aktualnie próby pozyskania środków 
zewnętrznych. 
 
Po zebraniu kart wyborczych i podsumowaniu głosów Komisja 
Skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów. 
  

 
Nowy Zarząd Koła nr 4. Od lewej: Zdzisław Orlik (skarbnik), 
Jan Jabłoński (prezes), Krzysztof Tęcza (wiceprezes). Foto: 

Krzysztof Tęcza 

Do władz Koła nr 4 wybrano: Jana Jabłońskiego, Krzysztofa 
Tęczę i Zdzisława Orlika. Odpadła kol. Halina Wojtowicz-
Muszyńska. W sprawie tej oddano 17 głosów ważnych i jeden 
nieważny. Delegatami na Zjazd Oddziału zostały następujące 
osoby: Zenon Kędziora, Andrzej Mateusiak, Janusz Milewski, 
Zofia Pryszczewska, Krzysztof Tęcza, Jan Jabłoński, Wanda 
Oryszczak, Arkadiusz Wichniak, Hanna Kędziora, Marian Kuc, 
Zdzisław Orlik, Mieczysław Bogdaczewski, Józef Drozd, Kornel 
Olbrycht, Zbigniew Przybyłowicz i Zbigniew Zbroja. Niestety 
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Czesław Robak, Janusz Turakiewicz i Halina Wojtowicz-
Muszyńska mieli zbyt mało głosów. Również tutaj oddano 17 
głosów ważnych i jeden nieważny. 
 
Po ukonstytuowaniu się nowych władz ogłoszono, iż nowym 
prezesem Koła nr 4 (Grodzkiego) został Jan Jabłoński, 
wiceprezesem Krzysztof Tęcza a skarbnikiem  Zdzisław Orlik. 
Nie pozostało już nic innego jak podjęcie uchwały Walnego 
Zebrania Koła i zamknięcie zebrania. Tak też się stało. 

    

Alicja Wrzosek 
Pomorski Sejmik Krajoznawczy 
„Morze w krajobrazie Pomorza” 
Gdańsk, 15–16 grudnia 2012 r. 
 
Organizatorem sejmiku pomorskiego „Morze w krajobrazie 
Pomorza” było Pomorskie Porozumienie Oddziałów PTTK a 
bezpośrednio Pomorskie Kolegium Instruktorów 
Krajoznawstwa i Pomorska Komisja Fotografii Krajoznawczej 
PTTK w Gdańsku. Współorganizatorzy to cztery towarzystwa 
ogólnopolskie, oprócz  PTTK to Liga Ochrony Przyrody, Polskie 
Towarzystwo Geograficzne i Polskie Towarzystwo  
Geologiczne. Najstarsze w kraju, Polskie Towarzystw 
Turystyczno-Krajoznawcze, korzeniami sięga 1873 r., kiedy 
powołano  Towarzystwo Tatrzańskie a w 1906 r. Polskie 
Towarzystwo Krajoznawcze, po połączeniu w 1950 r. PTTK. 
Polska była wówczas pod zaborami. Tuż przed odzyskaniem 
przez Polskę niepodległości, w 1918 roku, powstało Polskie 
Towarzystwo Geograficzne a w wolnej już Polsce, powołano    
w roku 1921 Polskie Towarzystwo Geologiczne i w 1928 r. Ligę 
Ochrony Przyrody. 



111 
 

 

 
Jednym z celów sejmiku była integracja członów czterech 
Towarzystw a także współpraca naukowców, krajoznawców i 
przyrodników. Od blisko 50 lat notujemy ożywioną 
współpracę między Polskim Towarzystwem Geograficznym   
i PTTK a później LOP oraz Polskim Towarzystwem  
Geologicznym. Wielu z uczestników sejmiku jest lub było 
członkami prawie wszystkich wymienionych Towarzystw. 
 
Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Sejmiku był 
Ryszard J. Wrzosek, przewodniczący Pomorskiego Kolegium 
Instruktorów Krajoznawstwa PTTK w Gdańsku i członek 
Centralnego Zespołu Weryfikacyjnego OKP przy KK ZG PTTK, 
wiceprzewodniczącym Piotr P. Woźniak, przewodniczący 
Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 
Natomiast sekretarzem Komitetu była pisząca te słowa             
z Komisji Krajoznawczej ZG PTTK. 
 
„2012 Rok Krajobrazów Pomorza”, uchwalony przez sejmik 
woj. pomorskiego przeszedł do historii ale tematyka 
krajobrazu nadal pozostaje w obrębie zainteresowań               
4 Towarzystw. Bodźcem do wspólnych działań był VI Kongres 
Krajoznawstwa Polskiego, który odbył się we wrześniu 2010 r. 
w Olsztynie. PTTK wspólnie z Polskim Towarzystwem 
Geograficznym zorganizowały sejmik przedkongresowy 28 
września 2009 r. w Gdyni, w budynku Oceanografii UG, nt. 
„Pomorze – krajobrazy kultury i wartości”. Przewodniczącym 
Komitetu był Ryszard J. Wrzosek. Drugi przedkongresowy 
sejmik krajoznawczy pt. ”Turystyka i krajoznawstwo z morzem 
w tle” zorganizowało Pomorskie Porozumienie Oddziałów 
PTTK w Gdańsku a sejmik odbył się 17 marca 2010 r. w 
kinoteatrze „Grom” w Gdyni Oksywiu. W 2011 r. Pomorskie 
Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK i wójt gminy 
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Kosakowo zorganizowały Ogólnopolski Sejmik Krajoznawczy 
„Bernard Chrzanowski na kaszubskim brzegu”. 
Przewodniczącym Komitetu był wówczas Ryszard J. Wrzosek.       
W dniach 15 -16 października 2011 r. Pomorska Komisja 
Fotografii Krajoznawczej PTTK i Polskie Towarzystwo 
Geograficzne przygotowały Pomorski Sejmik Krajoznawczy 
„Mijające krajobrazy Pomorza” w auli UG. Przewodnicząca 
Komitetu była wtedy Alicja Wrzosek. 
 
Honorowymi patronami sejmiku byli: Mieczysław Struk, 
Marszałek Województwa Pomorskiego, prof. dr hab. Bernard 
Lammek, JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego oraz Lech 
Drożdżyński, Prezes Zarządu Głównego PTTK. 
 
Obecny sejmik poprzedził Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny 
„Morze w krajobrazie Pomorza”, zorganizowany przez 
Pomorską Komisję Fotografii Krajoznawczej PTTK w Gdańsku. 
Wystawa fotograficzna, pokonkursowa towarzyszyła temu 
sejmikowi na holu, przy auli S 209. Były tam wybrane 
fotogramy laureatów i innych uczestników konkursu 
fotograficznego. Obecnie wystawa ta prezentowana jest         
w Klubie Turysty PTTK w Gdyni. 
 
Na sejmiku krajoznawczym była także druga wystawa 
malarstwa wybranych obrazów olejnych Bolesława 
Okuniewskiego, artysty plastyka i pedagoga, aktywnego 
członka Oddziału Morskiego PTTK Gdynia. W sejmiku wzięli 
udział, oprócz członków 4 Towarzystw, przedstawiciele 
różnych instytucji, organizacji pozarządowych i szkół. 
 
Wszystkich uczestników sejmiku krajoznawczego powitał 
Ryszard J. Wrzosek, przewodniczący Komitetu. W sejmiku 
wzięło udział blisko 100 uczestników, reprezentujących 
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geografów i geologów, przewodników turystycznych i pilotów 
wycieczek PTTK i LOP, instruktorów krajoznawstwa i ochrony 
przyrody a także nauczyciele i młodzież. W obradach sejmiku 
uczestniczyli także laureaci konkursu fotograficznego „Morze 
w krajobrazie Pomorza”. Przewodniczący Komitetu 
przedstawił chronologicznie działania, podjęte przez                 
4 Towarzystwa, związane z Rokiem Krajobrazów Pomorza. 
Gospodarzem sesji naukowej sejmiku krajoznawczego był dr 
Piotr Paweł Woźniak, przewodniczący Oddziału Gdańskiego 
PTG, który powitał zebranych uczestników sejmiku. 
 
Następnie prof. UG dr hab. Jan Wendt, prodziekan Wydziału 
Oceanografii i Geografii d/s Nauki i Rozwoju, w imieniu JM 
Rektora UG prof. dr  hab. Bernarda Lammka, honorowego 
patrona sejmiku, powitał zebranych i życzył owocnych obrad. 
Leszek Zalewski, prezes Oddziału Regionalnego PTTK               
w Gdańsku, który reprezentował prezesa ZG PTTK, Lecha 
Drożdżyńskiego, honorowego patrona sejmiku, złożył życzenia 
i podziękował organizatorom za zorganizowanie sejmiku. 
Osobiste podziękowania L. Zalewski złożył Alicji i Ryszardowi 
Wrzoskom, organizatorom sejmiku i przekazał im od PPO 
PTTK w Gdańsku album krajoznawczy. 
 
Wystąpił również Ryszard Toczek, Naczelnik Biura Rozwoju 
Gdyni, który w imieniu dr Wojciecha  Szczurka, Prezydenta 
Miasta Gdyni przekazał pozdrowienia i wystąpił z apelem         
o poparcie partnerstwa miast i gmin północnego Pomorza 
„NORDA” w przygotowaniu realizacji projektu regionalnego, 
służącego poprawie spójności i współpracy w obszarze 
Partnerstwa i Zatoki Puckiej. 
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Przed rozpoczęciem sesji naukowej odbyła się dekoracja 
odznaczeniami PTTK i uhonorowanie laureatów konkursu 
fotograficznego. 
 
Medal ZG PTTK „ Za pomoc i współpracę” otrzymał dr Piotr 
Paweł Woźniak, przewodniczący Oddziału Gdańskiego 
Polskiego Towarzystwa Geograficznego a Złotą Honorową 
Odznakę PTTK – dr inż. Paweł Raczyński, docent Politechniki 
Gdańskiej, członek Pomorskiej Komisji Fotografii 
Krajoznawczej PTTK. Wyróżnienia wręczyli: Leszek Zalewski, 
prezes Oddziału Regionalnego PTTK w Gdańsku i Alicja 
Wrzosek  z Komisji Krajoznawczej ZG PTTK. 
 
Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „ Morze     
w krajobrazie Pomorza” przedstawił Jarosław Samsel, 
przewodniczący Jury Konkursu Pomorskiej Komisji Fotografii 
Krajoznawczej PTTK w Gdańsku. 
Poniżej wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego 
„Morze w krajobrazie Pomorza: 

I. Anna Worowska – Białystok 
II. Monika Gaweł – Rumia – Gimnazjum nr 4 w 

Rumi 
III. Dominika Bizewska  – Rumia – Gimnazjum 

Salezjańskie w Rumi 
IV. Malwina Bohdziewicz – Płock 
V. Angela Macioszczyk – Wejherowo – Gimnazjum 

Salezjańskie w Rumi 
     VI.     Joanna Kawoń  – Sosnowiec   
 
PKFK PTTK Gdańsk wyróżniła dodatkowo za promowanie 
fotografii wśród młodzieży nauczycieli: 
–  Iwona Skrzoska-Dziwiałtowicz – Rumia 
–  Bożena Nowak – Sztutowo 
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–  Joanna Lipińska – Warszawa   
Wyróżnienie rodzinne otrzymała 4-osobowa rodzina  państwa 
Kałabun z Elbląga: Dominika, Urszula, Jolanta, Sławomir. 
Dyplomy uznania przyznano  szkołom, które  uczestniczyły        
w konkursie  :  
–  Gimnazjum nr 4 w  Rumi - 3 uczniów 
–  Gimnazjum Salezjańskie w Rumi  - 11 uczniów  
–  Zespół Szkół w Sztutowie -  5 uczniów  
 
Specjalne wyróżnienia Prezydenta Miasta Gdyni otrzymali: 
– Bolesław Okuniewski z Gdyni za wystawę swoich prac 
malarskich „Morze” 
– Władysław Kucz z Gdyni za prezentacje morskie o Gdyni          
i udział w konkursie 
– Roman Boszke z Gdańska za  fotogramy nadmorskie             
w konkursie "Morze w krajobrazie Pomorza" 
 
Wręczenia dyplomów laureatom konkursu dokonali: Leszek 
Zalewski, prezes Zarządu Oddziału Regionalnego PTTK            
w Gdańsku oraz Alicja Wrzosek z KK ZG PTTK. Wyróżnienia 
Prezydenta Miasta Gdyni, wręczył Ryszard Toczek, Naczelnik 
Biura Rozwoju Miasta UM w Gdyni. Sponsorami sejmiku            
i konkursu fotograficznego byli: Pomorski Urząd 
Marszałkowski, PTTK Zarząd Główny i Regionalna Pracownia 
Krajoznawcza PTTK w Gdańsku,  Centrum Informacji i Edukacji 
Ekologicznej w Gdańsku, Pomorskie Centrum Informacji 
Turystycznej w Gdańsku, Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Gdańsku, Oddział Geologii Morza 
Państwowego Instytutu Geologicznego  Państwowego 
Instytutu Badawczego oraz Redakcja „Pomeranii” w Gdańsku. 
Odbyły się dwie sesje naukowe, przedzielone przerwą na 
kawę. Pierwszej sesji przewodniczył  Piotr Paweł Woźniak, zaś 
drugiej  Ryszard J. Wrzosek. 



116 
 

 

 

I sesja naukowa 

1. „Paleokrajobrazy Pomorza” – dr hab. Szymon Uścinowicz 

2. „Wizualizacja wybrzeży klifowych południowego Bałtyku” – 
dr Regina Kramarska 

3. „Specyfika siedlisk i zbiorowisk roślinnych strefy 
nadmorskiej Pomorza” –  dr Wojciech Staszek 

II sesja naukowa 

1.  „Lasy w krajobrazie Pomorza – mgr inż. Mariusz Potoczny 

2. „Kształtowanie krajobrazu podwodnego  – dr inż. Jarosław 
Samsel 

3. „Latarnie morskie w krajobrazie pomorskim – mgr 
Apoloniusz Łysejko 

4. „Dokumentowanie fotograficzne krajobrazu pomorskiego –                               
Z morzem w tle” –   dr inż. Paweł Raczyński 

Po sesji odbyła się dyskusja, dotycząca  głównie genezy 
różnych form krajobrazu pomorskiego i zbiorowisk roślinnych 
strefy nadmorskiej Pomorza. Bardzo interesująca była 
dyskusja na temat wizualizacji wybrzeży klifowych 
południowego Bałtyku. Dzięki nowoczesnej technologii 
naziemnego skaningu laserowego można dokumentować 
przekształcenia krajobrazu na klifach bałtyckich. Ryszard          
J. Wrzosek podsumowując dyskusję zapowiedział, że PTTK 
czyni starania aby materiały sejmikowe zostały wydane w 
formie biuletynu posejmikowego. Podziękował referentom       
i organizatorom za duży wkład pracy w przygotowanie 
sejmiku i zaprosił na  wycieczkę po Pobrzeżu Kaszubskim. 
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Sejmik przyjął następującą rezolucję, zgłoszoną przez 
Ryszarda Toczka, Naczelnika Rozwoju Miasta UM w Gdyni . 

„Pomorski Sejmik Krajoznawczy* Morze w krajobrazie 
Pomorza* popiera partnerstwo miast i gmin północnego 
Pomorza *NORDA* – w przygotowaniu i realizacji projektu 
regionalnego, służącego poprawie spójności i współpracy  
w obszarze Partnerstwa Zatoki Puckiej”. 

W drugim dniu sejmiku, 16 grudnia 2012 r. odbyła się 
wycieczka krajoznawcza na Pobrzeże Kaszubskie. Ruszyliśmy  
trasą pieszą im. Bernarda Chrzanowskiego, prowadzącą            
z Pierwoszyna  przez Mechelinki do Rewy. Długość przejścia 
pieszego: 6 km. Objaśnień na trasie udzielali przewodnicy: 
Zygmunt Miszewski i Ryszard Wrzosek. Przejście piesze 
rozpoczynamy od krzyża, na początku ul. Wiśniowej                 
w Pierwoszynie. Krzyż stoi w tym miejscu od 1948 roku. 
Pierwszy drewniany krzyż ustawiła tu młoda para: Łucja i Leon 
Krause na pamiątkę swojego ślubu, zawartego 28.04.1948 r. 
Obecny krzyż betonowy również ustawiła ta sama rodzina 
Krause na pamiątkę 25 - lecia swojego małżeństwa. Po drodze 
zatrzymujemy się w Galerii Domowej 1, gdzie przyjmują nas 
kawą i ciastkami jej właściciele, Alina i Ryszard Szydowscy. 
Galeria wspiera i promuje twórców ludowych tej kaszubskiej 
ziemi. Gromadzone są tu dzieła sztuki ludowej, m.in. obrazy 
malarskie, rzeźby, witraże, ceramika artystyczna, zdjęcia 
artystyczne i kamienne figurki. Następnie udaliśmy się drogą 
polną a dalej ulicą Do morza do przystani rybackiej w 
Mechelinkach. Obecnie trwają tu prace przy   budowie nowej 
przystani rybackiej, finansowane częściowo z funduszy 
unijnych. Dalej plażą przeszliśmy przez rezerwat przyrody 
„Mechelińskie Łąki” do Rewy, gdzie dłużej zatrzymaliśmy się  
na piaszczystym, usypanym przez prądy morskie Cyplu 



118 
 

 

Rewskim, zwanym po kaszubsku Szpërkiem. Cypel stanowi 
piaszczystą mierzeję, dzielącą wody Zatoki Puckiej na część 
wewnętrzną z podwodnymi łąkami i część zewnętrzną, do 
której przylega większość linii brzegowej gminy. U nasady 
cypla znajduje się Ogólnopolska Aleja Zasłużonych Ludzi 
Morza oraz Krzyż Morski z ramionami z kotwic. Aleja powstała 
w 2004 r., aby uczcić pamięć wszystkich tych, którzy na nim 
pracowali i życie w toni morskiej stracili. 

Krzysztof Tęcza 

Sympozjum sudeckie „Góry Sowie i nie 

tylko” – Mokrzeszów 2013 

Mokrzeszów 2013. Foto: Krzysztof Tęcza 

W dniu 9 marca 2013 roku zorganizowano w Mokrzeszowie, 

wzorem roku ubiegłego, Sympozjum sudeckie. Tym razem 

prezentowane wystąpienia dotyczyły Gór Sowich. 

Kilkadziesiąt przybyłych osób miało okazję zapoznać się            
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z bardzo ciekawymi, a nieraz mało znanymi faktami. Pozwoliło 

to nie tylko na poszerzenie wiedzy o tym ciekawym rejonie ale 

także zaowocowało planami konkretnych wycieczek, 

mających na celu sprawdzenie w terenie tego co tutaj 

usłyszeliśmy. Sympozjum zostało zorganizowane przez Klub 

Turystyki Górskiej „Łazek” oraz Delegaturę Sudecką Komisji 

Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK. Dlatego też gości 

przywitał i całość poprowadził Marek Szot.  

Jako pierwszy wystąpił Dariusz Wójcik, który omówił 

górnictwo rudne w Górach Sowich. Chodzi tutaj oczywiście       

o eksploatacje występujących tu rud srebra, ołowiu, cynku, 

miedzi i żelaza. Niestety rudy te były zbyt ubogie by pozwalały 

na długotrwałą eksploatację. Dlatego też powstające kopalnie 

szybko były opuszczane jako nieopłacalne. W miarę 

wymyślania nowych sposobów pozyskiwania cennych 

surowców zawartych w rudach powracano do opuszczonych 

kopalń. Jednak te nowe metody także nie pozwalały na 

długotrwałą eksploatację. Największe wydobycie miało 

miejsce w XVI wieku. Później, w miarę wyczerpywania się złóż, 

wydobycie spadało. Wiele zakładów było likwidowanych. 

Chociaż niektóre z nich prowadziły wydobycie jeszcze w XX 

wieku. Dzisiaj najbardziej widocznym śladem po tamtych 

czasach jest Srebrna Góra – miasto powstałe w związku z 

pracami wydobywczymi na tych terenach. Zachowały się 

dokumenty na podstawie których można stwierdzić, że 

osiedlali się tutaj górnicy, którzy zakładali kopalnie. W 

późniejszym czasie założono tutaj gwarectwo. W rejonie 

Warownej Góry powstało osiem dużych kopalń 
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eksploatujących złoża. Niestety gwarectwa często wykazywały 

straty i dlatego ich działalność stawała się nieopłacalna. 

Również działania wojenne jakie miały miejsce na tych 

ziemiach także przyczyniały się do zaniku działalności 

górniczej. Na dzień dzisiejszy w Górach Sowich zachowało się 

wiele starych szybów czy wyrobisk ale patrząc na wydobycie 

jakie miało tu miejsce na przestrzeni wieków należy 

stwierdzić, że nie przynosiło ono spodziewanych wyników. 

Dlatego nie należy dziwić się, iż w końcu całkowicie upadło. 

Krzysztof Krzyżanowski przedstawił górnictwo w Górach 

Sowich. Jednak w wystąpieniu tym skupił się na pokazaniu jak 

wiele zachowało się starych wyrobisk. Często spacerując po 

Górach Sowich możemy natrafić na jakieś mniejsze czy 

większe dziury. Gdy przyjrzymy im się bliżej okazuje się, że są 

to wejścia do nieczynnych już kopalń. Właśnie takie dziury 

wywoływały zaciekawienie autorów wystąpienia. 

Podejmowali oni zatem próby nie tylko wejścia do środka ale 

także poznania historii wydobycia w tych konkretnych 

miejscach. Można bowiem dotrzeć w archiwach do 

zachowanych dokumentów. Wbrew początkowym obawom, 

po przeciśnięciu się wąskim przejściem, korytarze stają się 

coraz szersze i w wielu wypadkach dostępne do dalszej ich 

penetracji. Oczywiście należy zachować daleko posuniętą 

ostrożność tak by nie narazić się na kontuzje. Często chodniki 

są stabilne, z ich stropu nic nie odpada, no może poza dużymi 

skałami, które najczęściej leżą już na dnie i nie mogą 

wyrządzić nam żadnej krzywdy, chyba że potkniemy się o nie. 

Wiele z tych miejsc, nie posiada nazw, bo nie zachowały się 
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takowe. Dlatego często nadawane są im nazwy własne 

wymyślone przez odkrywców. Często są to nazwy wynikłe         

z zabawnych czy wręcz nieprawdopodobnych sytuacji jakie 

miały tam miejsce.  

Nie zawsze jednak nieczynne kopalnie to znalezione dziury      

w ziemi. Wiele z nich jest odnajdywanych dzięki studiowaniu 

starych map, na których były one zaznaczane. Wystarczy 

wtedy wyjść w teren i starać się odnaleźć punkty zaznaczone 

na tych mapach. W ten sposób autor odnalazł kopalnie,           

o której informacje zawarto w dokumentach z 1861 roku. 

Najpierw odnalazł słupek graniczny. Niestety był to nowy 

obiekt. Ale w niewielkiej odległości odnalazł drugi, nieco 

starszy. Pozwoliło to na znalezienie uszkodzonego słupka,        

o którym pisano w dokumentach. Teraz wystarczyło tylko 

dokonać odpowiednich pomiarów i wszystko było jasne. 

Kopalnia została znaleziona. 

Czasami odnalezienie starej kopalni jest wynikiem zbiegu 

okoliczności czy wręcz mało znaczących odkryć. Nieraz 

wystarczy  zwykłe przeczucie. Było tak z kopalnią Augusta.     

W 1940 roku ukazał się w gazecie artykuł będący wywiadem    

z emerytowanym górnikiem, który przyczynił się do 

ponownego odkrycia tej kopalni. Znalazł on skałę, która po 

analizie, okazała się zawierać srebro. Urząd Górniczy uznał, że 

warto podjąć wydobycie i w krótkim czasie powstało kilka 

wyrobisk. Wyznaczono pole górnicze i powstała kopalnia. 

Dzisiaj można tam dostać się koło zawaliska i zobaczyć, że 

dalej chodniki są coraz szersze i wygodniejsze. Są one 

częściowo zalane wodą, co nieco utrudnia ich poznawanie. 
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Warto jednak mimo tych wszystkich przeciwności udać się 

tam by poczuć dreszcz emocji i zobaczyć jak robi się nam gęsia 

skórka. 

Tomasz Przerwa zatytułował swoje wystąpienie: „Turystyczne 

odkrycie Gór Sowich. Od dziewiętnastowiecznych peryferii do 

międzywojennego rozkwitu”. Turystyka w Sudetach zaczęła 

się już w XVI wieku. Dotyczyła jednak Karkonoszy czy Ziemi 

Kłodzkiej. Niestety Góry Sowie nie były aż tak atrakcyjne           

i dlatego początkowo rozwijało się tutaj tkactwo. Dzięki temu 

powstawały nowe osiedla ludzkie. Tkacze żyli w biedzie, co      

w późniejszym okresie przełożyło się na masową sprzedaż 

domów i opuszczanie tych terenów. Później powstają tu 

kopalnie. Turyści mając do wyboru atrakcyjne tereny 

Karkonoszy wybierają wypoczynek tam. Tam też znajduje się 

potrzebna infrastruktura turystyczna. W Górach Sowich 

turystyka zaczyna rozwijać się w okresie międzywojennym. 

Ma to bezpośredni związek z uprawianiem narciarstwa. 

Rozwijała się turystyka typowo narciarska, mimo iż nie było 

tutaj wielkich skoczni narciarskich czy innych urządzeń 

potrzebnych do uprawiania sportów zimowych. Powstawało 

tu bardzo dużo tras narciarskich. Bliskość Wrocławia sprawiła, 

że zaczęto doceniać te tereny jako miejsce do uprawiania 

wędrówek narciarskich. Doprowadziło to w pewnym okresie 

do konieczności tworzenia ruchu jednokierunkowego na tych 

trasach, tak by udrożnić oblegane rejony. Niestety rosnąca 

lawinowo ilość turystów nie przekładała się na  ilość 

noclegów. Turyści przyjeżdżali tu na jeden dwa dni. A więc 

była to mała ilość noclegów. Zresztą baza noclegowa jaka 
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wtedy istniała nie pozwalała na więcej. Dlatego bardziej 

rozwijała się baza gastronomiczna. W Górach Sowich 

brakowało atrakcji turystycznych mogących przyciągać 

potencjalnych turystów. W tamtym okresie rozwijała się 

turystyka skupiona wokół uzdrowisk. Niestety tutaj nie było 

rozwiniętego lecznictwa uzdrowiskowego. Początkowo także 

problemem była komunikacja. Nie wszystkich stać było na 

korzystanie z połączeń dyliżansowych, które były bardzo 

kosztowne. Później, gdy powstały połączenia kolejowe 

sytuacja znacznie poprawiła się. Właśnie to spowodowało 

lawinowy napływ mieszkańców Wrocławia dla których Góry 

Sowie stały się bardzo blisko położoną atrakcją. Pierwsze 

schroniska na tym terenie powstały dopiero pod koniec XIX 

wieku, a więc stosunkowo późno. Także późno powstały tu 

towarzystwa zajmujące się sprawami turystyki  

i krajoznawstwa (Towarzystwo Sowiogórskie – 1882). Szybko 

jednak wszystkie organizacje utworzyły Federację Towarzystw 

Górskich. Pozwoliło to na w miarę szybkie zagospodarowanie 

turystyczne tego terenu. Zaczęto budować wieże widokowe. 

Należy podkreślić, że te początkowe prace wykonywano ze 

składek członkowskich oraz datków sympatyków. Największy 

rozkwit turystyki (narciarskiej) miał miejsce, jak już było 

wspomniane, w okresie międzywojennym. Według 

dokumentów przybywało tu nawet do stu autobusów 

dziennie. I to wszystko mimo braku infrastruktury narciarskiej. 

Jedyna skocznia narciarska (Sokolec) pozwalała na skoki rzędu 

30-40 metrów. II wojna światowa to właściwie koniec 

turystyki w Górach Sowich. Wojsko niemieckie rekwirowało 

cały sprzęt narciarski jaki posiadali mieszkańcy. Nie były to 
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czasy bezpiecznych wędrówek górskich. Po zakończeniu 

działań wojennych ruch turystyczny, z wiadomych powodów, 

zamarł na bardzo długo. Dzisiaj turyści powrócili tu ponownie 

jednak nie jest to, mimo organizacji wielu ciekawych imprez, 

masowa turystyka. Góry Sowie wciąż pozostają w kręgu 

zainteresowania pasjonatów. 

Witold Papierniak zaprezentował nam ”Sudeckie panoramy”. 

Uczynił to na przykładzie Wielkiej Sowy i Góry Wszystkich 

Świętych. Wykorzystał do tego celu zdjęcia przekazane mu 

przez kolegów i znajomych. Same zdjęcia były bardzo 

ciekawe, jednak myliłby się ten, kto myśli, że tylko o to 

chodziło naszemu mówcy. Otóż w jego zamyśle była chęć 

pokazania nam jak należy zabierać się do zrobienia ciekawej     

i czytelnej panoramy górskiej. Bo przecież, przy dzisiejszych 

aparatach fotograficznych, nie jest to problemem. Ba, nawet 

nie trzeba specjalnie wysilać umysłu. Aparaty same dobiorą 

wszystkie potrzebne parametry. Najważniejszym jednak          

w panoramie jest umiejętność wyłapania punktów, które 

mogą posłużyć do zorientowania się w całości. Ważnym jest 

miejsce, z którego wykonujemy zdjęcie. Nie może ono być za 

blisko ale i za daleko. W zależności od wysokości z jakiej 

robimy zdjęcie możemy stracić widok na nasz główny cel. Bo 

w zależności właśnie od tego czy dane zdjęcie robimy z ulicy,   

z dachu wieżowca czy jakiegoś szczytu, to to co widzimy 

otrzyma zupełnie nowy wymiar. Często będziemy zaskoczeni, 

że wydawałoby się najwyższe szczyty (patrząc na ich 

położenie nad poziomem morza) na zdjęciu będą mniejsze od 

tych niższych, a czasami zupełnie niewidoczne, gdy niewielkie 
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wzniesienie przesłoni je całkowicie. Czasami osiągamy widoki 

zaskakujące i zupełnie niezamierzone. Wynika to z faktu, że 

znając kształt danej góry spodziewamy się taki właśnie 

zobaczyć, a tu okazuje się, że patrząc z innej strony góra ta 

wygląda całkowicie inaczej przez co burzy nasze oczekiwanie     

i często powoduje, że mamy problem by zlokalizować ją na 

zdjęciu. 

Panoramy górskie różnią się także gdy dane zdjęcie robimy ze 

szczytu, a później podczas schodzenia na dół. W każdym 

miejscu, mimo iż fotografujemy ten sam odcinek gór, 

zobaczymy zupełnie coś innego. Dlatego bardzo ważnym jest 

dobra znajomość topografii poszczególnych pasm górskich. 

Na pewno pomoże to nam w szybkim ich odszukaniu.  

Ponieważ niemożliwym jest pozyskanie udanych panoram 

przez jedna osobę, kol. Witold zaapelował by przysyłać do 

niego udane zdjęcia, a on postara się je dobrze opisać. I tak 

będzie najlepiej. Możemy oczywiście sami próbować swoich 

sił jednak czasami gdy będziemy potrzebowali pomocy nie 

powinniśmy się wzbraniać przed nią i korzystać                          

z doświadczenia tych, którzy tej pracy poświęcili wiele lat 

swojego życia. 

Monika Drozdowska zaprezentowała nam Nadleśnictwo 

Świdnica, na terenie którego znajdują się Góry Sowie. 

Nadleśnictwo obejmuje swoim zasięgiem obszar prawie 

tysiąca kilometrów kwadratowych, leżący na terenie 24 gmin    

i 6 powiatów. Nadleśniczy jest jeden a urzędników, z którymi 

należy współpracować, wielu. Dlatego nie jest łatwo. Dla 
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turystów przygotowano 6 ścieżek edukacyjnych. Niestety tak 

jak wszędzie umieszczane na nich opisy są niszczone co 

generuje środki i czas, które można by przeznaczyć na nowe 

prace. Choćby na budowę nowych wież widokowych. Ostatnio 

zbudowana wieża na Kocim Grzbiecie w Bielawie tak się 

spodobała, że już czynione są starania zmierzające do 

powstania kolejnej. Rozwój ruchu turystycznego na terenie 

Nadleśnictwa jest równie waży jak ochrona przyrody tego 

terenu. Na przestrzeni lat powstały liczne rezerwaty. Ochroną 

objęto m. in. jeziorko Daisy, górę Choina z zamkiem Grodno 

czy Bukową Kalenicę. Mamy tutaj ośrodek hodowli muflona. 

Obecnie żyje tu ponad 370 osobników tego gatunku. Zachodzi 

zatem konieczność pilnowania stanu ich zdrowia choćby 

poprzez sprowadzanie tzw. świeżej krwi. Ze względu na 

występujące tutaj stare kopalnie czy sztolnie teren ten jest 

zamieszkały przez nietoperze. By je chronić powstała Ostoja 

Nietoperzy Gór Sowich. Niestety u ludzi wciąż panuje 

przekonanie, że nietoperz to wróg i w ogóle jest on 

zagrożeniem. Jest to oczywiście pogląd tyle dziwny co               

i niesłuszny. Nietoperze oczywiście tak jak każda istota 

potrafią się bronić. Nie robią jednak człowiekowi większych 

szkód. Mało tego, w rejonach gdzie one występują eliminują 

wszelkie robactwo. Można zauważyć, że nie ma tam komarów 

czy much. Dlatego ważnym jest stosowna edukacja już             

u dzieci. W tym właśnie celu powstała Stacja Edukacji 

Ekologicznej. Znajduje się tam sala wykładowa na 50 miejsc, 

sala z mikroskopami, mały zwierzyniec, czy sztuczna jaskinia 

nietoperzy (hit!). To tam właśnie dzieci dowiedzą się o ich 

życiu i zwyczajach; o tym, że nie należy się ich bać; a także o 
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tym, że gdy nieostrożny osobnik przypadkiem znajdzie się w 

naszym domu to należy mu umożliwić swobodną ewakuację 

otwierając okno i gasząc światło. Na pewno skorzysta on z tej 

szansy. Stacja jest oczywiście dostępna nieodpłatnie,                 

a pracownicy bardzo chętnie dzielą się swoją wiedzą                 

i zapraszają nauczycieli by przyprowadzali tutaj dzieci, bo taka 

lekcja na pewno zapadnie im w pamięci.  

Zbigniew  Romankiewicz przywiózł dwie olbrzymie plansze ze 

znaczkami turystycznymi. Mogliśmy zatem obejrzeć nie tylko 

te polskie ale także z pozostałych piętnastu państw, w których 

można je zdobywać. Zbigniew jest przedstawicielem firmy 

produkującej znaczki i dlatego ma w tym względzie 

najświeższe wiadomości. Jest oczywiście strona internetowa, 

na której dowiemy się wszystkiego i ewentualnie zamówimy 

brakujący nam do kolekcji znaczek, oczywiście pod 

warunkiem spełnienia wymaganych regulaminem warunków. 

Nie ma bowiem możliwości nabycia znaczków kolekcjonersko. 

Swoje kolekcje mogą tworzyć tylko zdobywcy znaczków.  

Sama idea znaczka powstała w Czechach, kiedy to w 1997 

roku w celu mobilizacji młodych ludzi do wyruszenia na 

wycieczkę górską ukryto na szczycie wykonany ręcznie 

drewniany znaczek. Ponieważ pomysł chwycił, po roku 

stworzono zasady znaczka turystycznego. Określono jego 

wzór, wymiary i materiał z którego będzie on produkowany. 

Określono także zasady na jakich będzie wybierane miejsce 

czy obiekt prezentowane na znaczku. Obecnie znaczek jest 

zarówno pamiątką jak i potwierdzeniem pobytu turysty           

w określonym miejscu. Nabyć go można tylko w tym jednym 
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miejscu. Oczywiście gdy nie ma tam takiej możliwości znaczek 

nabywa się w centrali, która obecnie znajduje się w Złotym 

Stoku, jednak wtedy trzeba udokumentować swój pobyt         

w danym miejscu. W Polsce znaczek funkcjonuje od 2004 

roku. Na stronie internetowej zamieszczane są krótkie opisy 

miejsca upamiętnionego znaczkiem. Pozwala to na 

pogłębianie wiedzy krajoznawczej przez zdobywców znaczka. 

Powoli powstają grupy kolekcjonerskie. W 2012 roku odbyło 

się I spotkanie kolekcjonerów Znaczka Turystycznego w 

Polsce. Nie ma znaczenia jak docieramy do miejsc 

wyróżnionych znaczkami. Ich zdobywcy to przedstawiciele 

wszystkich rodzajów turystyki. Są już ludzie dla których 

zbieranie znaczków stało się celem w uprawianiu turystyki. 

Rekordzistą w tym względzie jest obywatel Czech, pan 

Jaroslav Friedman, zdobywca 6366 znaczków.  Oczywiście ma 

on wielu naśladowców, którzy poznają walory krajoznawcze 

położone w 15 krajach, w których upamiętnia się je 

znaczkami.  

Na koniec podam stronę internetową, na której każdy 

zainteresowany znajdzie potrzebne mu wiadomości. Jest to 

www.znaczki-turystyczne.pl  Podam także, bo jest to jak na 

razie niezwykłe, że produkowane są także znaczki 

okolicznościowe upamiętniające niezwykle wydarzenia. Tym 

razem takim rarytasem będzie znaczek wykonany na 

organizowany przez Klub Turystyki Górskiej „Łazek”     

Międzynarodowy Zimowy Biwak Górski na Śnieżniku. 

Ostatnią osobą, która wystąpiła w Mokrzeszowie był autor 

tych słów – Krzysztof Tęcza. Gdy otrzymałem informacje          

http://www.znaczki-turystyczne.pl/
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o temacie spotkania przypomniałem sobie o zabawie 

krajoznawczej jakiej czasami się poddaję. Polega to na tym, że 

kładę przed sobą mapę i długo, nieraz bardzo długo wpatruje 

się w nią. Po jakimś czasie coś w tej mapie mnie zainteresuje, 

coś mi wpadnie w oko. Tak też było gdy oglądałem mapę Gór 

Sowich. Zaciekawiło mnie wtedy czy znajdują się tam jeszcze 

inne nazwy związane ze zwierzętami. Okazało się, że tak. 

Naliczyłem aż 42. nazwy zwierząt. Wśród nich były nazwy 

określające wsie, skały, zbocza, przełęcz czy przystanek PKS. 

Aż 18. z nich były to nazwy ptaków. Nie będę tu oczywiście 

wyliczał wszystkich nazw, cały zaprezentowany przeze mnie 

tekst jest do podejrzenia na stronie www.jbc.jelenia-gora.pl, 

jednak zachęcam wszystkich do podejmowania takiej zabawy, 

zwłaszcza z młodzieżą. Wszak mapa turystyczna zawiera tak 

wiele wiadomości krajoznawczych, że często wystarczy za 

przewodnik. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jbc.jelenia-gora.pl/
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Stanisław Dziuba 

Pamięć o Chrystusie 

                                                                                                                                                       
Okres Wielkiego Postu,  zwłaszcza ostatni jego tydzień i samo 
święto Wielkanocy dla wielu może być okazją do odwiedzenia  
miejsc  związanych  z upamiętnieniem  wydarzeń 
rozgrywanych w  Ziemi Świętej przed  wiekami.  Miałem 
zamiar napisać, że przed 2 000 lat, ale przecież Chrystus został 
umęczony gdy miał 33 lata. 

Są tacy, a  niektórych nawet znam osobiście, że okres 
wielkanocny przeżywają  w Jerozolimie, by podążać  śladami 
ostatnich dni ziemskiego życia Chrystusa. A więc Góra Oliwna 
– gdzie Chrystus przyszedł wieczorem w Wielki Czwartek. 
Potem Ogród Getsemani, gdzie przed swą przyszłą męczeńską 
śmiercią klęczał  i modlił się, a na ziemię spadały jego łzy. 
Niedaleko stąd Chrystus otrzymał zdradziecki pocałunek od 
Judasza. Tu w XX wieku franciszkanie wznieśli Bazylikę Agonii. 
Mozaiki do tej świątyni fundowało 12 narodów. Mozaikę 
przedstawiającą pojmanie Jezusa ufundowali żołnierze polscy 
w 1944 roku. 

Droga z Ogrodu Oliwnego na Golgotę to Droga Krzyżowa – Via 
Doloroso. Polskiemu sercu szczególnie miłą jest III stacja – 
która jest stacją polską. Ostatnie stacje Drogi Krzyżowej 
znajdują się  w obrębie Bazyliki Grobu Świętego, wzniesionej 
na Golgocie. Wzgórze  to było miejscem, na którym 
postawiono krzyż niewinnemu Jezusowi. 

Aktualnie Bazylika Bożego Grobu jest we władaniu trzech 
wyznań: kościoła rzymsko-katolickiego, kościoła ormiańskiego 
i greko-katolickiego. Natomiast klucze od tej świątyni posiada 
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rodzina muzułmańska. Codziennie muzułmanin otwiera 
bazylikę o godz. 4.30 i zamyka o godz. 20.00. Pierwsze 
nabożeństwa w tym miejscu odprawiali chrześcijanie już w 66 
roku. Pierwszą budowlę wzniósł Konstantyn Wielki. Została 
ona zburzona po 700 latach              i odbudowana przez 
krzyżowców 1149 r.  zachowując do dzisiaj ten sam kształt.  

 

 

Jerozolima – Bazylika Bożego Grobu. Fot. E. Dziuba 

Wnętrze Bazyliki składa się z szeregu kaplic. Jedna z nich to 
Kaplica Ukrzyżowania. Nad jej ołtarzem znajduje się 
wizerunek Chrystusa na krzyżu. Pod ołtarzem znajduje się 
mała pieczara a w niej otwór, gdzie stał prawdziwy krzyż. 
Dociera się tu również do małej rotundy - kaplicy, we wnętrzu 
której znajduje się Grób  Chrystusa. Komora grobowa,             
w której złożono ciało Chrystusa znajduje się po prawej 
stronie kaplicy. Wnętrze jest pełne świec. Marmurowa płyta 
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pokrywa skałę, na której złożone było ciało Chrystusa. To tu 
trzeba pozostać w chwili zadumy, bo tu nie czas na 
zwiedzanie, ale właśnie na zadumę. Wspominając swój pobyt 
w Bazylice Bożego Grobu, pragnę podkreślić moje głębokie 
przeżycie i szczere wzruszenie jakiego tam doznałem. 

Bazylika Bożego Grobu była przez wieki celem  pielgrzymek 
przybywających do Ziemi Świętej. Stała się również źródłem 
inspiracji do powstawania  architektonicznych kopii  dla 
naśladowania Grobu Chrystusa. W Polsce p i e r w s z y  
drewniany kościół pod wezwaniem Grobu Bożego powstał       
w 1186 r. w Miechowie. Jednocześnie był tu pierwszy w 
Europie klasztor bożogrobców  i świątynia pod tym 
wezwaniem. Wznieśli go bożogrobcy przybyli z Jerozolimy. W 
tym miejscu   w latach 1233–1293 wzniesiono romańską 
świątynię z kamienia i cegły. Po pożarze,   wzniesiono nową 
gotycką świątynię (1410 rok), a potem następne w 1506            
i 1745 roku. Ostateczny kształt świątyni nadano w   1802 r. 
Teraz chciałbym szczególnie zaakcentować fakt, że w  kościele 
w Miechowie  powstała na ziemiach polskich  p i e r w s z a, 
najstarsza kaplica  naśladująca Grób  Chrystusa. Kaplica 
Bożego Grobu w Miechowie powstała w 1534 roku. Kult            
i zwyczaj  budowania Bożych Grobów w Polsce szerzyli 
Kanonicy Regularni Stróżowie  Grobu Jerozolimskiego, 
popularnie w Polsce zwani bożogrobcami lub miechowitami. 
Klasztor miechowski stał się celem pielgrzymek z całej Europy.  
Poza kaplicą zachowaną w bazylice pod wezwaniem Bożego 
Grobu w Miechowie, kaplice Bożego Grobu w Polsce, 
związane z zakonem bożogrobców znajdują się jeszcze           
w: bazylice pod wezwaniem Ducha Świętego w  Przeworsku 
(1697)  i kościele św. Piotra i Pawła w Nysie (1720–1727). 

W XV wieku następuje  fala pielgrzymek mieszczan do 
Jerozolimy. W ich następstwie są fundowane przez 
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mieszczaństwo  liczne kalwarie, drogi jerozolimskie i kopie 
kaplic Grobu Chrystusa. Takie  wolnostojące kaplice znajdują 
się na Śląsku. Wzorem dla nich była kaplica Bożego Grobu w 
Gőrlitz. Powstały one w: Żaganiu (1598 – 1607 - fundacja 
opata konwentu kanoników regularnych Jakuba II),  Głogówku 
(1638 – fundacja hrabiego Jerzego III Oppersdorf), Nysie            
i Potępie koło Tarnowskich Gór (1672 – Leonard Colony). 
Wiele kaplic Bożego Grobu wchodzi w skład kalwarii. 
Najbardziej znaną w Polsce kalwarią, jest  Kalwaria 
Zebrzydowska. Jest ona najstarszą kalwarią,  powstałą            
w latach1605-1609, z fundacji Mikołaja Zebrzydowskiego. 
Kaplica Bożego Grobu w Kalwarii Zebrzydowskiej stała się 
wzorem dla innych kalwarii powstających w Polsce w XVII – 
XVIII wieku. Wszystkie one posiadają kaplicę Bożego Grobu. 
Kolejna kalwaria, to Kalwaria Wejherowska (1651-1666), 
Kalwaria Pasławska k/Przemyśla, która jest kopią Kalwarii 
Zebrzydowskiej  (1668, a sam Boży Grób – 1865). Na Górze 
Świętej Anny,  wchodząca w skład kalwarii kaplica Bożego 
Grobu, powstała na początku XVIII wieku (1700–1709 – Jerzy 
Adam Gaszyn). W XVIII wieku postała kaplica Bożego Grobu, 
jako fragment kalwarii w miejscowości Pakość nad Notecią. 

W Czechach, a konkretnie w Sudetach, w Hrabstwie Kłodzkim 
powstała Kalwaria w Wambierzycach (1686 – Daniel von 
Osterberg). Wambierzyce nazywane są ,,Śląską Jerozolimą”. 
Kolejna kalwaria w hrabstwie Kłodzkim, powstała  
w Krzeszowie (1672, obecny grób pochodzi z 1738 r.).  Boży 
Grób znajduje się w kaplicy św. Marii Magdaleny. Kaplica ta 
przylega do mauzoleum Piastów Świdnickich, które jest 
usytuowane w prezbiterium kościoła pod wezwaniem 
Wniebowzięcia NMP. W Sudetach, w paśmie Gór Złotych, nad 
Białą Lądecką na wysokości wsi Radochów w gminie Lądek 
Zdrój, na zboczu góry Cierniak, znajduje się mało znana 
kalwaria, powstała w XIX wieku. Prowadzi do niej 214 stopni 
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ustawianych tu przez pątników w okresie 150 lat. W jednym 
ze stopni, konkretnie 14-tym, licząc od góry, znajduje się napis 
,,Polnice Freundschaft” (Polska Przyjaźń) ustawiony przez 
Towarzystwo Przyjaciół Polski za udział Polaków w Wiośnie 
Ludów  w Niemczech. Na Cierniaku od 1853 roku mieszkał  
pustelnik. Po nim było tu ośmiu pustelników. Ostatni z nich,    
w 1946 r. wyjechał do Niemiec. Na początku XXI w. osiadł tu 
pustelnik Elizeusz. Obecnie jest to jedyny pustelnik w Kotlinie 
Kłodzkiej. 

Twierdzi się, że jedną z pierwszych  i najsłynniejszą w Europie 
jest kaplica Bożego Grobu powstała na Łużycach, w Gőrlitz. 
Budynek kaplicy jest częścią kompleksu składającego się           
z Drogi Krzyżowej, dwupoziomowej kaplicy Świętego Krzyża, 
kaplicy namaszczenia i kaplicy Bożego Grobu, powstałej          
w latach 1481 -1504. Stanowi ona doskonałą replikę Bożego 
Grobu w Jerozolimie. Ponieważ w 1555 r. Święty Grób uległ 
całkowitemu zniszczeniu na skutek trzęsienia ziemi i został 
odbudowany dopiero w 1808 roku i  odbiegał od  dawnego 
oryginały, kaplica w Gőrlitz stała się najwierniejszą kopią 
nieistniejącego oryginału grobu Chrystusa. 

Na terenie Czech mało znana  kaplica Bożego Grobu z 1759 
roku znajduje się w Górach Łużyckich, na stokach Krzyżowej 
Góry, w miejscowości Jiřetlin pod Jedlovou, natomiast 
bardziej znana znajduje się w Libercu. 

Poza budową kalwarii, czy kaplic Bożego Grobu w wielu 
miejscowościach wznoszono Święte Schody będące repliką 
Scala Santa sprzed bazyliki św. Jana na Lateranie w Rzymie, po 
których stąpał Chrystus prowadzony na przesłuchanie do 
Piłata. Zostały one przewiezione z Jerozolimy do Rzymu w 326 
roku przez św. Helenę. Jedne z nich znajdują się w Czechach 
na Górze Matki Bożej, niedaleko od miejscowości Kraliki, kilka 
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kilometrów za przejściem granicznym w Boboszowie. Z   góry, 
na której znajduje się sakralny kompleks rozpościera się 
piękny widok na Góry Orlickie. Ważnym obiektem  Góry Matki 
Bożej jest powstały w 1700 roku klasztor redemptorystów        
z rokokową kaplicą Bożego Grobu z 1759 r. i Świętymi 
Schodami. 

Kaplica Świętych Schodów znajduje się również w pobliżu 
Wrocławia w Sośnicy. Kaplica ta powstała w sanktuarium 
Podwyższenia Krzyża Świętego w 1776 i ufundowała je 
hrabina z Sośnicy – Józefa Wurtz und Burg. Na Drodze 
Krzyżowej w Krzeszowie stacja XII to również Święte Schody, 
stojące przed Domem Piłata. Kaplica taka, powstała również  
w 1781 na Górze Świętej Anny. Natomiast zapewne nikt nie 
wie lub może niewielu wie, że Święte Schody znajdują się 
również na krańcach  województwa dolnośląskiego w Górze. 
Wybudowano je w  latach 1695 -1705, w kościele Bożego 
Ciała. Na drugim krańcu Polski,  we Wielu w diecezji  
pelplińskiej na Pomorzu, również zbudowano Święte Schody. 
Miało to miejsce w 1916 r. Ich obecny kształt pochodzi z 1934 
r. Są one fragmentem  Kalwarii Kaszubskiej. Na Górnym Śląsku 
Święte Schody powstały w  1890 r. w Piekarach Śląskich. Całą 
kalwarię wyświęcał biskup wrocławski, kardynał  Jerzy Kopp,   
a w uroczystości wzięło udział 175 000 wiernych. 

Na koniec tych rozważań jeszcze jedna ciekawostka. Otóż 
kaplica Bożego Grobu była w Warszawie. Powstała jako dar 
elekcyjnego króla Polski Augusta II, który pochodził z Saksonii 
i do wyboru na króla  Polski był ewangelikiem. Objęcie tronu 
polskiego wymagało jego przejścia na katolicyzm. Aby 
przypodobać się Polakom w 1723 r. ufundował w Parku 
Ujazdowskim kaplicę Bożego Grobu. Nie zachowała się ona 
jednak do naszych czasów. 
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Kilka wieków temu  w wielu kościołach w okresie Wielkiego 
Postu ołtarze zasłaniane były płótnami  wielkopostnymi. Dwa 
takie płótna   zachowały się w Żytawie. Wielka Zasłona 
Wielkopostna, pochodząca z  1472 r. prezentowana jest          
w żytawskim  Muzeum Kościoła św. Krzyża. Natomiast 
powstała w 1573 r. Mała Zasłona Wielkanocna  prezentowana 
jest   w dawnym budynku klasztoru franciszkanów. Zasłony 
takie zakrywały całe prezbiterium kościoła. Namalowane są 
na nich sceny z Biblii. W centralnym miejscu znajduje się  
postać ukrzyżowanego Chrystusa. W 1945 r. żołnierze Armii 
Czerwonej płótna te znaleźli w   ruinach klasztoru w Oybinie      
i wykorzystywali je jako przykrycie sauny. Zostały one podarte 
na 16 części. W latach 90. XX wieku płótna zostały 
restaurowane przez fundację  Abegg w Riggisbergu                   
w Szwajcarii. 

W wielu świątyniach prezentowane są obrazy i malowidła 
ukazujące mękę Chrystusa. Bardzo przekonywujący  obraz 
Chrystus u słupa znajduje się na Spiszu, w kościele św.  
Władysława w Lewoczy. Aktualnie polskim turystom Lewocza 
kojarzy się z  największym gotyckim kościołem  Słowacji, czyli 
kościołem   p.w. św. Jakuba.  W  kościele tym znajduje się  
słynny ołtarz mistrza  Pawła z Lewoczy. W mieście tym jest 
wiele innych świątyń, m. in.  klasycystyczny kościół 
ewangelicko-augsburski, barokowy kościół p.w. św. Ducha, 
dwie cerkwie: prawosławna i greckokatolicka. Na Mariańskiej 
Górze znajduje się kościół Nawiedzenia NMP z  figurą   
Miłosiernej Panny Marii (z  XV wieku). Ciekawą świątynią 
Lewoczy jest gotycki kościół św. Władysława.  Jego wnętrze 
możliwe jest do zobaczenia jedynie w niedzielę, po Mszy 
Świętej o godz. 9.00. We wnętrzu  zachowane są  piękne 
gotyckie sklepienia krzyżowe oraz potężne kolumny.  
Natomiast  wielką ciekawość wzbudzają anioły-kariatydy 
podtrzymujące filary ołtarzy. Są one dziełem snycerskim Olafa 
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Engelholma. Były one wzorem dla ołtarza głównego w 
kościele w  p.w. św. Bartłomieja w Niedzicy. 

Pisząc korzystałem z: Mróz F., Sanktuaria i kaplice Bożego Grobu      
w Polsce. Peregrinus Cracoviensis. Zeszyt 8, 2000  ISSN 1425-1922          
i wiadomości w Internecie.                                            Stanisław Dziuba 

Krzysztof Tęcza 

Powitanie wiosny w Jeleniej Górze 

Zima to bardzo ciekawy okres roku. Jest wtedy może nieco 

zimniej lecz dzięki temu mamy czyste powietrze, oddychając 

którym czujemy zapach naszych pięknych gór. Wszystko jest 

wówczas przykryte białym puchem, co sprawia, iż świat wokół 

nas jest czysty i aż chce się, mącąc tą biel, wyjść z domu i 

ruszyć przed siebie. Zimą góry wyglądają często tajemniczo. 

Często fantastyczne kształty przysypanych śniegiem skał czy 

drzewa uginające się pod ciężarem szadzi wywołują w naszym 

umyśle różne odczucia. Zima to pora roku bardzo pożądana 

przez każdego turystę. Jednak  zima zbyt długa potrafi 

skutecznie zniechęcić do uprawiania turystyki. Dlatego też, 

mając na uwadze to co dzieje się za oknem, Koło Grodzkie 

PTTK oraz Komisja Krajoznawcza przy Oddziale „Sudety 

Zachodnie” w Jeleniej Górze zorganizowały  w sobotę 23 

marca 2013 roku wycieczkę na powitanie wiosny. 

Postanowiliśmy pokazać opóźniającej się wiośnie, że czekamy 

na nią, że wypatrujemy jej, i że pragniemy by już przyszła ona 

do nas. Może właśnie dlatego na miejsce, z którego mieliśmy 

ruszyć na naszą wycieczkę przyszło aż tak dużo osób. Pogoda, 
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jakby popierając nasze zamierzenia ustabilizowała się. Nic nie 

padało z nieba, czuć jedynie było lekki mrozek. Ale to nie jest 

straszne dla zaprawionych piechurów. Nawet przybyłe 

dzieciaki nie przejmowały się tym lekkim chłodem.  

Aby mieć jakąś pamiątkę zrobiliśmy sobie zdjęcie na tle bramy 

wejściowej na teren ”Mechanika”. Następnie żartując 

doszliśmy do mostu na Bobrze. Uznaliśmy bowiem, iż nurt 

rzeki Kamiennej nie daje nam gwarancji szybkiego spłynięcia 

Marzanny do morza. Gdy wszyscy nasycili się widokiem 

wykonanej przez Anię Marzanny, zgodnie ze zwyczajem 

podpaliliśmy ją i gdy ta już ładnie płonęła prowadzący 

wycieczkę (Krzysztof Tęcza) rzucił ją z mostu w nurt rzeki 

Bóbr. Trzeba przyznać, że pięknie wyglądała, gdy szybko 

oddalała się w stronę widocznego na wzgórzu Grzybka, by po 

chwili zniknąć za zakrętem rzeki i wpłynąć pod wiadukt 

kolejowy.   

Teraz byliśmy już pewni, że za kilka dni zawita do nas 

prawdziwa wiosna. Trzeba tylko cierpliwie jej wypatrywać. 

Zaciągnęliśmy się świeżym, nieco zmrożonym powietrzem, i 

ruszyliśmy dalej. Byliśmy bardzo zadowoleni. Dawniej bowiem 

w tym miejscu nikt przy zdrowych zmysłach nie oddychałby 

głęboko. Dzisiaj jednak, gdy wybudowano tu nowoczesną 

oczyszczalnię ścieków nie ma już problemu z nieprzyjemnym 

zapachem unoszącym się po okolicy.  
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Miejsce wrzucenia Marzanny do Bobru. Foto: Krzysztof Tęcza 

Spacer zapowiadał się ciekawie. Brak śladów na śniegu 

oznaczał tylko jedno. Jesteśmy pierwszymi, którzy w dniu 

dzisiejszym dotrą prawą stroną Bobru do mostku na Jeziorze 

Modrym. Po drodze spotykaliśmy co prawda pana z pięknym 

pieskiem, ale szedł on w przeciwną stronę. Podziwiając 

fruwające kaczki szybko dotarliśmy do miejsca zwanego 

Końcem Świata. Jedyne co wywoływało w nas lekkie dreszcze 

to moment kiedy kaczki siadały na wodzie by płynąć z nurtem 

rzeki. Jak one to wytrzymują? Brrrr…  

Nie powiem, momentami nasza ścieżka, prowadząca 

brzegiem Bobru, stwarzała nam problemy. Trzeba było bardzo 

uważać by nie wpaść do zimnej wody. Jednak najgorsze było 

przed nami. I nie mam tutaj na myśli tych ponad stu schodów 

prowadzących do wybudowanego prawie sto lat temu 

schroniska „Perła Zachodu”. Problemem były przegniłe deski 

leżące na bardzo długim mostku. Wielu z nich brakowało. 
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Wiele z nich dosłownie sypało się gdy stawaliśmy na nich. 

Musieliśmy pilnować idące z nami dzieci, by bezpiecznie 

dotarły na drugi brzeg jeziora. Od dłuższego czasu nikt nie 

przyznaje się do tego mostku a jak widać w każdej chwili 

może dojść tu do tragedii. Pewnie wtedy ktoś wymieni 

przegniłe deski. Tylko czy trzeba czekać aż wydarzy się tu 

tragedia? Czy nie można zrobić tego wcześniej? Może ktoś się 

wreszcie zainteresuje tym problemem! 

Nie narzekajmy jednak. Wreszcie jesteśmy w schronisku. Co 

prawda sala jest przygotowana do uroczystości weselnych, 

jednak gospodarz widząc tak liczną grupę, szybciutko zniósł z 

góry kilka dodatkowych stolików i mogliśmy zagrzać się pijąc 

ciepłą herbatkę. Każdy pamiętał jednak o obiecanym ognisku, 

więc posiliwszy się nieco ruszyliśmy w stronę Jeleniej Góry. 

Przy „Cudownym Źródełku” czekało nas prawdziwe wyzwanie. 

Musieliśmy wdrapać się korytem cieku wodnego pod górę tak 

by dotrzeć do Cesarskiego Dębu. Nie było łatwo. Jednak 

daliśmy radę i już wkrótce znaleźliśmy się na Kaplicznym 

Wzgórzu. Tutaj rozpaliliśmy ognisko i częstowaliśmy się 

przyniesionymi smakołykami. Czuć było zapach pieczonych 

kiełbasek, które przygotowane w takich warunkach 

smakowały nam bardzo. Były wprost wyśmienite. Zarówno 

ciepło bijące od ognia, ciepły posiłek, jak i ciepło wyczuwalne 

w promieniach słonecznych wywołały u wszystkich 

wyśmienity humor. Pozostało nam już tylko zasypać śniegiem 

ognisko i wrócić do naszych domów tak by podzielić się tą 

radością, jaka była naszym udziałem, z naszymi bliskimi, tymi 

którzy nie mogli być tu razem z nami. 
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Jolanta Sałabun 

41. Ogólnopolski Złaz Śladami Żołnierzy 
Powstania Listopadowego 

W dniu 16.02.2013r. odbył się 41. Ogólnopolski Złaz Śladami 
Żołnierzy Powstania Listopadowego do Fiszewa. Już od 41. lat 
w miesiącu styczniu lub lutym działacze z Klubu Turystów 
Pieszych „Delta” działającego przy Oddziale PTTK im. Ziemi 
Elbląskiej w Elblągu, przy współpracy innych kół i klubów 
organizują złaz turystyczny do Fiszewa, małej miejscowości 
żuławskiej ukrytej wśród pól. Niewielu mieszkańców Elbląga      
i okolic zna historię wydarzeń, jakie miały tu miejsce. Chyba 
tylko mieszkańcy wioski i pobliskiego Gronowa Elbląskiego, w 
którym szkoła nosi imię Powstańców Listopadowych znają te 
tragiczne wydarzenia z 1832 roku, o których mówiono 
wówczas w całej Europie. Oto, co się wydarzyło.  

Po upadku Powstania Listopadowego żołnierze polscy opuścili 
Królestwo Polskie udając się do Prus. Tu zostali internowani. 
Powstańcy pomimo ogłoszonej przez cara amnestii, nie chcieli 
wracać na ziemie zaboru rosyjskiego, ponieważ bali się 
represji ze strony władz. W dniu 27 stycznia 1832 roku 
żołnierze pruscy otwierają ogień do bezbronnych 
powstańców chcących udać się w kierunku Malborka. Ośmiu 
żołnierzy zostaje zabitych, a wielu jest rannych. Zabici 
powstańcy zostają pochowani w zbiorowej mogile w Fiszewie, 
której nie wolno było upamiętnić, przypuszczalnie dlatego 
wokół mogiły zostaje przez mieszkańców posadzonych osiem 
lip, które rosną tu do dnia dzisiejszego. 

Jak ważny był ten epizod powstańczy dla Polaków może 
świadczyć upamiętnienie go w utworze Adama Mickiewicza 
„Litania pielgrzymska”. 
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„Przez męczeństwo żołnierzy zamordowanych w Fischau 
przez Prusaków. Wybaw nas Panie.” 

Dzięki aktywnym działaniom członków PTTK z Elbląga w 
miejscu przypuszczalnej śmierci ośmiu Powstańców 
Listopadowych został postawiony głaz z tablicą pamiątkową     
o treści: „GLORIA VICTIS – W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM – 
POWSTANIA LISTOPADOWEGO - POLEGŁYM W FISZEWIE W 
1832 ROKU – W XXX ROCZNICĘ WYZWOLENIA – 
SPOŁECZEŃSTWO ZIEMI ELBLĄSKIEJ ”. Tekst ten przypomina 
każdemu, kto tu trafi o tym, co spotkało w tym miejscu 
naszych rodaków. Działacze klubów i kół z oddziału PTTK w 
Elblągu, aby oddać cześć żołnierzom Powstania 
Listopadowego, oraz pragnąc utrzymać w pamięci potomnych 
wydarzenia jakie miały tu miejsce organizują od lat złaz do 
Fiszewa. W tym roku na złaz przybyło 280. uczestników, 
głównie dzieci i młodzieży, ale również osób dorosłych z 
Elbląga, Malborka, Tczewa, Nowego Dworu Gdańskiego, 
Zwierzna i Gronowa Elbląskiego. Turyści zwiedzali okolicę 
wędrując pieszo, na rowerach i autokarem. Jako organizatorzy 
przygotowaliśmy cztery trasy piesze, które wiodły przez 
malownicze żuławskie wsie i doprowadziły uczestników pod 
pomnik w Fiszewie; jedną autokarową prowadzącą przez 
Raczki Elbląskie, Stalewo, Szaleniec również do Fiszewa. Trasy 
rowerowe o dowolnym przebiegu przygotowane zostały przez 
samych uczestników z punktem końcowym w Fiszewie. Trasy 
prowadziła doświadczona kadra PTTK: instruktorzy 
krajoznawstwa i przodownicy turystyki pieszej. Na punkcie 
startowym każdej z tras, uczestnicy otrzymali pamiątkowy 
znaczek oraz kartę potwierdzającą uczestnictwo w złazie. 
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Warta honorowa przy pomniku w Fiszewie. Foto: Sławomir 
Kałabun 

Uroczystość pod pomnikiem rozpoczęto od wystawienia 
Warty Honorowej złożonej z żołnierzy 16 Pomorskiej Dywizji 
Zmechanizowanej im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w 
Elblągu i strażaków z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Po sygnale „Słuchajcie wszyscy” wykonanym na trąbce 
sygnałowej przez wojskowego trębacza powitaliśmy gości 
honorowych między innymi: panią Edytę Andruszkiewicz 
reprezentującą prezydenta miasta Elbląga, oraz Marcina 
Ślęzaka wójta gminy Gronowo Elbląskie, przedstawicieli gminy 
Gronowo Elbląskie, mieszkańców Fiszewa oraz uczestników 
Złazu. Pamięć pomordowanych żołnierzy uczciliśmy minutą 
ciszy, po której nastąpiła modlitwa za zmarłych odmówiona 
przez księdza kapelana ppor. Dariusza Kamińskiego. Spotkanie 
pod pomnikiem to najlepszy sposób okazania pamięci naszym 
przodkom. Leszek Marcinkowski prowadzący uroczystość przy 
pomniku opowiedział krótko o wypadkach w Fiszewie               
a informację jego uzupełniła dyrektor szkoły w Gronowie 
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Elbląskim pani Maria Korzeniewska. Po apelu goście 
honorowi, przedstawiciele władz oraz turyści uczestniczący w 
Złazie i mieszkańcy wsi przy dźwiękach werbli złożyli pod 
pomnikiem wiązanki kwiatów i zapalili znicze. Dzięki 
odbywającym się, co roku uroczystościom pod pomnikiem      
w Fiszewie w czasie Złazu staramy się sprawić, że mimo 
upływu lat następne pokolenia nie zapomną o wdzięczności     
i szacunku dla tych, co ginęli za Ojczyznę, i tych, co zginęli tu 
podczas tego tragicznego incydentu. Zakończenie uroczystości 
pod pomnikiem nie było zarazem zakończeniem Złazu. 
Uczestników przewieziono autokarami do Gimnazjum              
w Gronowie Elbląskim, które dziesięć lat temu przyjęło imię 
Powstańców Listopadowych. W szkole wszyscy turyści 
otrzymali ciepłą grochówkę, a po posiłku mogli obejrzeć 
wystawę historyczną przygotowaną przez gimnazjalistów, 
którzy wykorzystali do wykonania tej wystawy zdjęcia, rysunki 
i materiały archiwalne udostępnione przez działaczy PTTK        
z Elbląga. 

Komandor Złazu Sławomir Kałabun wręczył podziękowania od 
organizatorów dla wszystkich instytucji, które są przychylne 
naszej działalności i wspomagają nas w naszej społecznej 
pracy. Wójt gminy Gronowo Elbląskie ufundował i wręczył 
dwa puchary: dla Szkoły Podstawowej nr. 19 za wierne 
uczestnictwo w naszych imprezach, i dla klubu KTP „Delta” za 
wieloletnią organizację Złazu do Fiszewa. Stowarzyszenie 
Aktywności Społecznej im. Tadeusza Rejtana ufundowało 
nagrody dla zwycięzców w konkursie historycznym.  

Kolejną częścią przygotowanego zakończenia były konkursy 
dla młodych turystów, w których mogli wykazać się wiedzą 
historyczną z zakresu Powstania Listopadowego i wydarzeń     
w Fiszewie, wiedzą krajoznawczo- przyrodniczą o regionie 
oraz znajomością wierszy i piosenek patriotycznych,                 
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a najmłodsi uczestniczyli w konkursie rysunkowym, w którym 
rysowali pomnik w Fiszewie. 

Ostatnią częścią zakończenia Złazu było wręczenie nagród 
zwycięzcom w konkursach, po czym podsumowaliśmy Złaz, po 
którym wszystkich uczestników odwieźliśmy autokarami do 
Elbląga. 

 

Krzysztof Tęcza 
Zjawy i strachy polskie – Nocnice 
  
Nocnice, zwane również płaczkami czy noclicami, były 
istotami demonicznymi meczącymi małe dzieci. Szczypiąc lub 
strasząc doprowadzały je do płaczu i spędzenia niespokojnej, 
bezsennej nocy. Pierwsze wzmianki o nich pochodzą już z XIII 
wieku, jednak dopiero w wieku XV znajdujemy konkretne 
zapiski na ten temat.  Znane są dzieła z XVII wieku traktujące 
o nocnicach, miedzy innymi "Czarownica powołana". 
Aby uchronić dziecko od zabiegów czynionych przez nocnice 
stosowano różne metody. Podstawowym sposobem 
zapewnienia dziecku, a również i sobie, spokojnej nocy, było 
wygłaszanie przez matkę specjalnych formuł magicznych. 
Wypowiadano je o zachodzie słońca, gdy nabierało ono 
koloru ciemnoczerwonego, a tekst ten brzmiał: "Zorze, 
zorzycki, odejmijcie mojemu dziecku morzycki, odejmijcie od 
niego płakanie, wzdychanie, a dajcie mu dobre wyspanie". 
Inne zabiegi magiczne czyniono podczas suszenia pieluszek. 
Można było także odpędzić nocnice poprzez podejście przez 
matkę z dzieckiem na ręku do drzwi lub okna w momencie, w 
którym jakiś chłopiec obiegał chałupę. Po wypowiedzeniu 
odpowiednich słów było pewne, że tej nocy nic nie zakłóci ich 
spokoju. 
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Wierzono, iż płaczkami zostawały kobiety zmarłe po 
zapowiedziach a przed ślubem. W odróżnieniu od zmor 
będących duchami wychodzącymi z człowieka podczas snu, 
nocnice żyły w głębi lasów i przychodziły do chałup nocą. 
Chociaż podstawowe ich zajęcie to nękanie małych dzieci, 
nawiedzały również ludzi chorych, dla których zwiastowało to 
nadchodzącą śmierć. Widywano je jako istoty długowłose, 
tańczące jak szalone na chudych nogach, lub podobne do 
ptaków. 
Wszystkie te wiadomości zachowały się tylko w starych 
przekazach, ponieważ od dłuższego już czasu nikt w istnienie 
nocnic nie wierzy i pewnie nie znalazłby się człowiek mogący 
powiedzieć, że je widział. 

 

Krzysztof Czerepowicki 

90. rocznica powstania Oddziału PTK  
w Grudziądzu 
 

W dniu 19 listopada 1922 roku z inicjatywy kapelana 
grudziądzkiego garnizonu ks. ppłk Władysława Łęgi powstał w 
Grudziądzu Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. 
Zgodnie z art.1 pkt. 1 Statutu PTTK Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze, zwane dalej PTTK, powstałe           
w 1950 roku z utworzonego w 1873 roku Towarzystwa 
Tatrzańskiego, przekształconego w 1920 roku w Polskie 
Towarzystwo Tatrzańskie oraz utworzonego w 1906 roku 
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, jest spadkobiercą 
tradycji i dorobku ideowego, a także następcą prawnym 
majątku tych Towarzystw. Dlatego też w roku 2012, noszący 
imię ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi grudziądzki Oddział 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego obchodzi 
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Jubileusz 90-lecia zorganizowanej działalności turystyczno- 
krajoznawczej.  

W roku 2012 wszystkie imprezy turystyczne, krajoznawcze        
i na orientacje organizowane były z uwzględnieniem 
Jubileuszu. W regulaminach tych imprez znalazł się zapis 
mówiący, że grudziądzki Oddział PTTK obchodzi w tym roku 
Jubileusz 90-lecia zorganizowanej działalności turystyczno-
krajoznawczej. Ponadto w Kalendarzu Imprez 2012 Zarząd 
Oddziału ujął szereg przedsięwzięć wpisujących się w ten 
Jubileusz. We współpracy z Muzeum im. ks. Władysława Łęgi 
podjęto kroki zmierzające do odsłonięcia tablicy pamiątkowej 
poświęconej 100 rocznicy urodzin założyciela Oddziału PTTK 
w Grudziądzu oraz kierownika grudziądzkiego Muzeum - 
Józefa Błachnio, a także 90-lecia zorganizowanej działalności 
turystyczno-krajoznawczej w naszym mieście. Zespół               
w składzie Małgorzata Kurzyńska, Jan Kamiński, Tadeusz 
Rauchfleisz i Krzysztof Czerepowicki, a także artysta plastyk 
Ryszard Kaczor spowodował, że w dniu 24 listopada 2012 
roku     w spichrzu nr 9 została odsłonięta ta tablica.  

W dniach 17 i 18 listopada 2012 roku Oddziałowa Komisja 
Krajoznawcza i Ochrony Przyrody zorganizowała kolejną VI już 
wycieczkę z cyklu „Warszawa da się lubić” połączoną                 
z udziałem w mszy świętej w intencji patrona Oddziału ks. 
ppłk. dr. Władysława Łęgi odprawionej w kościele p.w. Matki 
Bożej Wspomożycielki Wiernych na warszawskiej 
Chomiczówce. Po mszy świętej uczestnicy wycieczki złożyli 
kwiaty i zapalili znicz pod tablicą księdza Władysława Łęgi 
znajdująca się w tamtejszej kaplicy PTTK. W dniu 23 listopada 
delegacja Zarządu Oddziału udała się do Sopotu. Tu bowiem 
na cmentarzu przy ulicy Malczewskiego znajduje się grób 
patrona Oddziału – ks. dr. Władysława Łęgi, na którym 
złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicze.   
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Kulminacja obchodów zaplanowana została na 24 listopada. 
W tym dniu bowiem miały miejsce cztery przedsięwzięcia 
wpisujące się w Jubileusz. I tak w gmachu głównym Muzeum 
przeprowadzona została sesja poświęcona życiu i działalności 
Józefa Błachnio oraz 90-leciu powołania Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczego w Grudziądzu. Prelegentami 
byli Pani Anna Wajler z grudziądzkiego Muzeum, syn Józefa 
Błachnio – Wiesław oraz prezes Zarządu Oddziału PTTK w 
Grudziądzu – Krzysztof Czerepowicki. Następnie w spichrzu nr 
9 nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej 100 
rocznicę urodzin Józefa Błachnio oraz 90-lecie zorganizowanej 
działalności turystyczno-krajoznawczej w Grudziądzu. 
Odsłonięcia tablicy dokonali Pani Małgorzata Kurzyńska – 
dyrektor grudziądzkiego Muzeum, Wiesław Błachnio i 
Krzysztof Czerepowicki. Przy tablicy asystę honorową 
stanowili przewodnicy z Koła Przewodników Turystycznych 
PTTK noszącego imię Józefa Błachnio. Po uroczystościach w 
muzeum delegacja Koła Przewodników Turystycznych PTTK 
odwiedziła znajdujący się na grudziądzkim cmentarzu grób 
swojego patrona – Józefa Błachnio. Złożono na nim wiązankę 
kwiatów i zapalono tradycyjnie znicze. Wreszcie o godzinie 
16.00 w Klubie Centrum Szkolenia Logistyki im. Kazimierza I 
Odnowiciela odbyły się uroczystości podsumowujące 
Jubileusz oraz rok turystyczny w Grudziądzu. Na 
uroczystościach zjawili się grudziądzcy parlamentarzyści - 
senator Michał Wojtczak i posłowie Janusz Dzięcioł i Tomasz 
Szymański. Wojewodę Kujawsko-Pomorską reprezentował 
Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego - Andrzej 
Baranowski, marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
reprezentowali Wiesław Żurawski i Janusz Kołodziejski. 
Władze samorządowe miasta reprezentował wiceprezydent  
miasta Grudziądza – Przemysław Ślusarski, a powiatu Starosta 
Grudziądzki – Marek Szczepanowski. Licznie reprezentowane 
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były ściśle współpracujące z Oddziałem PTTK grudziądzkie 
jednostki wojskowe, a także okoliczne nadleśnictwa. 
 

 
Prezes Zarządu Oddziału PTTK Krzysztof Czerepowicki wręcza 

Odznaki „Orli Lot” za powiew młodości. 
foto G. Machaj 

Na uroczystości przybyły też delegacje z zaprzyjaźnionych 
Oddziałów PTTK z terenu województwa kujawsko - 
pomorskiego. Spotkanie to było również okazją do 
uroczystego podsumowania kolejnego roku działalności kół      
i klubów wchodzących w skład grudziądzkiego Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a także 
podziękowania członkom Towarzystwa za społeczną 
działalność, za poświęcenie własnego czasu naszej organizacji. 
Między innymi Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał 
Złoty i dwa Srebrne Krzyże Zasługi, a Marszałek Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego za całokształt działań na rzecz 
upowszechniania turystyki i krajoznawstwa oraz promocji 
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województwa wyróżnił Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. 
Władysława Łęgi w Grudziądzu Medalem „Unitas Durat 
Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis”. Były oczywiście 
również wyróżnienia organizacyjne nadane zarówno przez 
Zarząd Główny, jak i Zarząd Oddziału PTTK.  
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Materiały do „Krajoznawcy” 

oraz uwagi i propozycje redakcyjne 
prosimy przysyłać na adres: 

tecza20@wp.pl 
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