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Wprowadzenie 

T
Turyści z Jeleniej Góry I Wałbrzycha na wspólnej wycieczce.  

Foto: Krzysztof Tęcza 

Szanowne Koleżanki i Koledzy! 

Już  we  wrześniu  2013  roku  odbędą  się  wybory  do  władz 
Polskiego  Towarzystwa  Turystyczno‐Krajoznawczego.  Nic 
zatem  dziwnego,  że  w  nowym  numerze  „Krajoznawcy” 
zamieszczam kilka  relacji  z wyborów do władz oddziałowych 
oraz  przebiegu  regionalnych  konferencji  oddziałów  PTTK, 
podczas  których  wybieraliśmy  delegatów  na  Walny  Zjazd. 
Zamieszczono  relacje  tylko  z  tych  oddziałów,  w  których 
uznano  za  słuszne  podzielenie  się  ich  wynikami.  A  z 
dostępnych  informacji  wynika,  że  w  wielu  wypadkach 
rezultaty  wyborów  stanowią  zaskoczenie  nawet  dla  tych 



  6

bardziej nastawionych na chęć dokonywania zmian w naszym 
Towarzystwie.  Na  delegatów  wybiera  się  coraz  więcej 
młodych  działaczy,  może  jeszcze  z  nie  największym 
doświadczeniem, może  jeszcze  z  kipiącą  krwią w  żyłach,  ale 
chcących  coś  zrobić  dla  naszej  organizacji  (pisząc  młodych 
działaczy, oczywiście nie mam na myśli tylko tych młodych w 
latach  ale ogólnie młodych duchem). Osobiście myślę,  że  to 
dobry znak. Myślę, że trzeba nam nowych działaczy, którzy ze 
względu na swój wiek,  inaczej postrzegają świat. Nie oznacza 
to oczywiście, że starsi są nam już niepotrzebni. Na pewno nie 
można  tak  myśleć.  Zawsze  potrzebni  są  ludzie  z 
doświadczeniem,  ludzie  którzy w  swoim  życiu  zetknęli  się  z 
różnymi  sytuacjami.  Jednak  dopiero w  kontakcie  życiowego 
doświadczenia  z  młodzieńczą  fantazją  i  chęcią  działania, 
można  upatrywać  czegoś  pozytywnego,  wyważonego  i 
rozsądnego.  Dlatego  dobrze  się  dzieje,  że  wybory  te 
wprowadzają  do  „rozgrywki”  nowych  działaczy,  a 
jednocześnie  pozwalają  na  zachowanie  tych  najbardziej 
doświadczonych  i  rozsądnych. Bo  tylko współpraca  tych obu 
grup może przynieść coś dobrego dla naszego Towarzystwa.  

Ponieważ  nie  żyjemy  tylko  samymi wyborami  zamieszczamy 
nadesłane  relacje  z  różnych  imprez  i  spotkań, w  tym  także 
rozważania o przewodnictwie. Powinniśmy zastanowić się nie 
tylko  nad  tym  jaki  powinien  być  przewodnik,  ale  także  nad 
samym sensem przewodnictwa i nad tym jak my postrzegamy 
osoby  mieniące  się  przewodnikami.  Bo  inaczej  o 
przewodnikach  będą  mówić  turyści,  inaczej  urzędnicy,  a 
jeszcze inaczej ich koledzy po fachu.  



  7

Z  wielu  zamieszczonych  tu  tekstów  dowiemy  się  jak 
interesujące  imprezy  są przeprowadzane przez poszczególne 
Oddziały  PTTK.  Dowiemy  się  także,  że warto  jako  działacze 
PTTK,  brać  udział  w  imprezach  organizowanych  przez  inne 
organizacje,  mimo,  iż  początkowo  wydaje  nam  się,  że  nie 
mają  one  nic  wspólnego  z  turystyką  czy  krajoznawstwem. 
Sam  bowiem  udział  przedstawicieli  PTTK  powoduje 
zauważenie  naszej  organizacji.  A  jeśli  odpowiednio 
zaprezentujemy  nasze  atuty  to  na  pewno  wpłynie  to  na 
poprawę wizerunku naszego Towarzystwa. Warto zatem brać 
udział w takich wydarzeniach.    

Na  koniec  należy  się  Wam,  Drodzy  Czytelnicy,  małe 
wyjaśnienie.  Ponieważ  nadeszło wiele  zapytań  dlaczego  nie 
ma  kolejnych  wieści  z  zebrań  Komisji  Krajoznawczej, 
informujemy że zrezygnowano z pisania na ten temat. Decyzję 
taką  podjęto  po  zwróceniu  uwagi,  że  nie  powinno  się  tak 
szybko upubliczniać takich informacji, oraz że informacje te są 
zbyt  szczegółowe.  Gdy  zaś  chodzi  o  nasze  spotkanie  w 
Rzeszowie  podano  tu  tylko  spostrzeżenia  autora,  natomiast 
pozostałe  wiadomości  będą  przekazane  gdy  nadejdą  od 
działaczy z Rzeszowa obiecane materiały. Mamy nadzieje,  że 
dotrą one do czasu wydania kolejnego numeru Krajoznawcy. 

Zapraszam do lektury i życzę miłych wrażeń. 

Krzysztof Tęcza  
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Krzysztof Tęcza 

Spacer  krajoznawczy  śladami  umocnień 
militarnych Jeleniej Góry 

W  sobotę,  25  maja  2013  roku  Komisja  Krajoznawcza  przy 
Oddziale  PTTK  „Sudety  Zachodnie”  w  Jeleniej  Górze 
zorganizowała  spacer  krajoznawczy,  podczas  którego 
uczestnicy mogli  zobaczyć  zachowane  umocnienia militarne  
z okresu ostatniej wojny. Wycieczkę poprowadził Włodzimierz 
Bayer, znany poszukiwacz tego typu obiektów. Ze względu na 
tematykę  wycieczki  nie  było  dziwnym,  że  na  spotkanie 
wyznaczyliśmy  rejon  dworca  kolejowego.  To  właśnie  tam 
znajdują  się  zamurowane  wejścia  do  podziemnych  tuneli 
rozpalających  wyobraźnię  kolejnych  pokoleń.  Każdy  z  nas 
nieraz  miał  okazję  spotkać  osoby  starające  się  zgłębić 
tajemnice  ukryte  pod  ziemią. Wszyscy  słyszeli  niestworzone 
historie  o  przejściach  podziemnych  prowadzących  od  stacji 
kolejowej  aż  na Wzgórze  Kościuszki. Wszyscy  słyszeli  plotki, 
bo  inaczej  nie  da  się  tego  określić,  o  ukrytych  tutaj  przez 
Niemców skarbach. My  jednak chcieliśmy pokazać te miejsca 
takimi  jakie  one  są,  bez  zbędnych  podtekstów.  Sam 
pamiętam, że jak byłem małym chłopcem, razem z kolegami z 
podwórka  przychodziliśmy  tutaj,  kryjąc  ten  fakt  przed 
rodzicami, by penetrować  tajemnicze  tunele. Wtedy wejścia 
do  nich  nie  były  jeszcze  zamurowane.  Jednak  najczęściej 
kończyło  się  to  na  przejściu  kilkudziesięciu  metrów,  do 
pierwszego  zakrętu,  skąd  po  natknięciu  się  na  zwisające  ze 
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sklepienia korzenie oraz fruwające nietoperze, wracaliśmy do 
wyjścia. Słyszeliśmy, że byli tacy, którzy zapuszczali się o wiele 
dalej, jednak nigdy nie spotkaliśmy kogoś kto powiedziałby, że 
przeszedł  pod  ziemią  całe  miasto.  Dzisiaj,  prowadzący  nas 
Włodek Bayer, zdradza, że kilkanaście  lat temu dokonał tego 
wyczynu. Niestety ze względu na upływ czasu nie wszystko już 
pamięta. Wspomina o znalezieniu w dużych pomieszczeniach 
wielu silników samolotowych.  

W dniu  dzisiejszym pierwsze wejście do podziemi w  rejonie 
dworca  kolejowego  widoczne  jest  od  razu  po  wyjściu  z 
budynku.  Jest ono oczywiście zamurowane. Tak samo drugie 
większe, ukryte nieopodal w  zaroślach.  To drugie wykuto w 
litej skale. Nieco dalej było jeszcze jedno wejście, którego tym 
razem  nie  wypatrzyliśmy.  Za  to  obejrzeliśmy  usytuowany 
naprzeciwko  budynek  służący  po  wojnie  jako  dworzec 
istniejącej  kiedyś  prywatnej  linii  kolejowej.  Na  wzniesieniu,  
w  którym  znajdują  się  wspomniane  tunele,  zachowała  się 
okrągła  wieżyczka  służąca  jako  szyb  wentylacyjny.  Wokół 
dojrzeliśmy zanikające już okopy i stanowiska dla moździerzy. 
Dobrze, że był z nami człowiek, który je pokazał. Sam bowiem 
nie  wiem  czy  odgadlibyśmy,  że  to  właśnie  pozostałości  po 
takich obiektach. 

Idąc  dalej  dotarliśmy  do  kolejnego  wzgórza,  na  którym 
dostrzegliśmy wiele potężnych głazów. Miały one pełnić  rolę 
naturalnej osłony dla broniących się tutaj żołnierzy. Po drodze 
dostrzegliśmy  wyraźne  okopy  wykonane  w  dwóch  pasach. 
Faktycznie  trudno byłoby  zdobyć  takie wzgórze  bez  sporych 
strat.  Kolejne  okopy wypatrzyliśmy  podchodząc  na Wzgórze 
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Partyzantów. Oczywiście dostrzegliśmy  także pozostałości po 
przedwojennych  ławeczkach  i  strefach  odpoczynku.  Szkoda, 
że  wszystko  co  miało  służyć  spacerowiczom  zostało 
zniszczone. Na  górze  kol. Włodzimierz  pokazał  nam miejsce 
mające  charakter  obronny.  Były  tam  widoczne  rowy  oraz 
poukładane duże głazy,  za którymi można było  się  schować. 
Miejsce to swoim wyglądem przypomina ziemny fort.  

Przechodząc  ulicą  Staffa  trafiliśmy  na  leniwego  gitarzystę 
siedzącego  na  tarasie  jednego  z  domów.  O  ile  dobrze 
pamiętam siedzi on tu tak już od kilku lat. Teraz ma do swojej 
dyspozycji mały wóz. Chodzi oczywiście o ładną kukłę będącą 
ozdobą w ogrodzie. Obok podziwialiśmy baseny kąpielowe. To 
właśnie  tutaj  odkryto  po  wojnie  figurę  przedstawiającą 
Hanusię. Obecnie wróciła ona do ogrodu przy domu Gerharda 
Hauptmanna w Jagniątkowie. Ale oto dotarliśmy na Wzgórze 
Kościuszki.  Niedawno  zakończono  jego  odświeżanie. 
Wykonano nowe alejki  i  schody oraz ustawiono nowe  ławki. 
Stała  dawniej  ciekawa  altanka.  Następnie  docieramy  do 
miejsca  po  istniejącej  kiedyś  szubienicy.  Przeprowadzone  tu 
prace  archeologiczne  przyniosły  odkrycie  szczątek  ludzkich. 
Były  to pozostałości  straconych  tu  ludzi. Obecnie miejsce po 
szubienicy  wyłożono  brukiem.  Po  odpoczynku  ruszyliśmy  w 
stronę  Muzeum  Karkonoskiego,  do  którego  jednak  nie 
dotarliśmy. Zaciekawił nas bowiem młodzieniec siedzący przy 
widocznej  dziurze  w  ziemi  i  mówiący  do  siebie.  Gdy 
podeszliśmy do niego okazało się, że rozmawia on nie ze sobą 
lecz  z  kolegą,  który  po  widocznej  linie  zszedł  do  podziemi. 
Próbowali  oni,  tak  jak  wiele  innych  osób,  sprawdzić  czy 
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prowadzą  stąd  jakieś  podziemne  połącznia.  Zamieniliśmy  z 
nimi  kilka  zdań  i  udaliśmy  się  pod  konstrukcję  ilustrującą 
przekrój  geologiczny  Sudetów. Po drodze minęliśmy pomnik 
wzniesiony  dla  upamiętnienia  Fryderyki  Heleny  Schönau  – 
żony J. Ch. Schönaua – burmistrza Jeleniej Góry pełniącego tą 
funkcję  pod  koniec  XVIII  wieku.  To  właśnie  jemu 
zawdzięczamy  założenie  tutaj  parku.  Mieszkańcy  mogli 
wówczas podziwiać panoramę miasta z  tarasu wybudowanej 
restauracji  „Felsenkeller”  (obecnie  budynek  LOK).  
W podziękowaniu za pracę dla miasta jeleniogórzanie w 1806 
roku postawili burmistrzowi pomnik. Była to okrągła kolumna 
ozdobiona płaskorzeźbami tańczących muz. Obecnie można ją 
podziwiać na terenie muzeum przy ul. Matejki.  

W  lipcu  1902  roku,  na  zlecenie  Towarzystwa  Karkonoskiego 
(Riesengebirgsverein),  wzniesiono  na  wzgórzu  przekrój 
geologiczny Sudetów. Przybywający tu mogli porównywać go 
z widoczną na horyzoncie panoramą gór. Dzisiaj niestety nie 
mamy  takiej  możliwości,  gdyż  widok  na  góry  skutecznie 
zasłaniają  nam  drzewa. Niezrażeni  tym  faktem  udaliśmy  się 
do  widocznych  nowo  postawionych  urządzeń  do  ćwiczeń. 
Oczywiście  spróbowaliśmy  swoich  sił.  Od  czasu,  gdy 
zbudowano tą „siłownię” przybywa tu wiele osób pragnących 
poćwiczyć, w tym sporo dzieci. Nam też się podobało.  

Ponieważ  przed  nami  było  jeszcze  kilka  atrakcji  przeszliśmy 
mostkiem  nad  Pijawnikiem  i  obok  stawu  Mickiewicza, 
znajdującego  się  na  dawnych  terenach  wydobycia  gliny  
i  produkcji  cegły,  dotarliśmy  na  Złomy.  Jest  to  miejsce,  
w którym można zobaczyć w  jaki sposób pozyskiwano granit. 
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W nieczynnych wyrobiskach pozostało wiele przygotowanych 
do  wywózki  dużych  bloków  skalnych.  Niestety  ze  szczytu 
niewiele widać. Wszystkiemu winne  są wysokie drzewa. Dla 
nas  ciekawym  były  Skały  Ejsmonda  i  Surałły.  Przypomnę,  że 
wspomniane  osoby  to  ludzie,  którzy  na  początku  II  wojny 
światowej  przewieźli  z  Warszawy  do  Lublina  obrazy  Jana 
Matejki.  Niestety  zaraz  po  wykonanej  misji  stracili  życie 
podczas nalotu bombowego.  

Napotkany po drodze zabytkowy Peugeot 201 z 1929 roku.  
Foto: Krzysztof Tęcza 

Przewodnik postanowił uatrakcyjnić ostatnie chwile wycieczki 
i  poprowadził  nas  prawie  niewidoczną  ścieżką  przez  gęste 
zarośla.  Szybko  dotarliśmy  w  rejon,  gdzie  znajdowała  się 
skocznia  narciarska.  Oczywiście  jest  ona  nieużywana. 
Zachowały się tutaj  jeszcze ceglane progi, z których narciarze 
szybowali   w powietrze. Niespodzianka  jak nas tutaj spotkała 
to  znalezienie,  co prawda  tylko  jednego,  ale  jak dorodnego, 
prawdziwka.  Jak  domyślają  się  niektórzy  jesteśmy  na 
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Kopkach,  bardzo  popularnych  w  okresie  międzywojennym. 
Mogliśmy  tu  podziwiać  ładne  i  ciekawe  formy  skalne,  a 
następnie  po  zejściu  do  łąki  rozległą  panoramę  z  centralnie 
położonym Stromcem. I tak oto, nie wiedząc kiedy, dotarliśmy 
do pętli  autobusowej przy ul. Morcinka  gdzie  zakończyliśmy 
naszą wycieczkę.  Zanim  to nastąpiło natknęliśmy  się  jeszcze 
na stary samochód, przy którym zrobiliśmy sobie pamiątkowe 
zdjęcie.  Właściciel  wozu  był  dumny  z  wyników  renowacji 
pojazdu.  I  nie  ma  się  mu  co  dziwić.  Samochód  ten  to 
prawdziwy Peugeot 201 z 1929 roku! 

 
Uczestnicy spaceru. Foto: Krzysztof Tęcza 
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Krzysztof Czerepowicki 

IV Regionalna Konferencja Oddziałów 
PTTK Województwa Kujawsko‐
Pomorskiego 

W  naszym  Towarzystwie  trwa  kampania  sprawozdawczo‐
wyborcza przed planowanym na 14 i 15 września 2013 r. XVIII 
Walnym Zjazdem PTTK. Jednym z elementów tej kampanii jest 
IV  Regionalna  Konferencja  Oddziałów  PTTK  Województwa 
Kujawsko‐Pomorskiego,  która odbyła  się w dniu 11 maja na 
zamku  w  Gołubiu‐Dobrzyniu.  Na  konferencji  tej  delegatami 
swoich  macierzystych  Oddziałów  było  wielu  instruktorów 
krajoznawstwa.  Konferencję  zaszczycił  swoją  obecnością 
prezes  Zarządu  Głównego  PTTK  kol.  Lech  Drożdżynski.  
W  trakcie  obrad  sprawozdanie  z minionej  kadencji wygłosił 
przewodniczący  Sejmiku  Prezesów  Oddziałów  PTTK 
Województwa  Kujawsko‐Pomorskiego  kol.  Henryk 
Miłoszewski. W ciepłych słowach wyraził się on o działalności  
i z zadowoleniem ocenił pracę sześciu rad, komisji  i kolegium 
o  zasięgu  wojewódzkim,  ponadoddziałowym.  W  swoim 
sprawozdaniu  tak wyraził się o naszym Kujawsko‐Pomorskim 
Kolegium  Instruktorów  Krajoznawstwa:  …Działalność 
Kolegium  Instruktorów  Krajoznawstwa  jest  znakomitym 
przykładem  wzmacniania  więzi  środowiska  krajoznawców. 
Środowisko  to wzmocniło się  i połączyło wielu krajoznawców 
przez  organizowane  od  lat  Wojewódzkie  Zloty  Aktywnych 
Krajoznawców.  WZAK‐i  umożliwiają  wymianę  doświadczeń 
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oraz  poznanie  walorów  krajoznawczych  województwa. 
Efektem  działalności  Kolegium  jest  stały  i  systematyczny 
wzrost  ilości  instruktorów  krajoznawstwa  oraz  ustanawiane 
przez  oddziały  kolejne  regionalne  odznaki  krajoznawcze. 
Dzięki  zaangażowaniu  kol.  Czerepowickiego  od  lat 
systematycznie  ukazuje  się  informator  ‐  „Krajoznawca 
Kujawsko‐Pomorski”….  Na  zakończenie  swojego wystąpienia 
kol. H. Miłoszewski podziękował wszystkim przewodniczącym 
oraz  członkom  komisji,  rad  i  kolegium  działających  w 
strukturach wojewódzkich za ostatnie 4 lata społecznej pracy, 
której  bezpośrednim  i  niepodważalnym  owocem  jest 
integracja  środowisk  turystycznych  i  krajoznawczych 
województwa  kujawsko‐pomorskiego.  Podczas  konferencji 
wręczone  zostały  listy gratulacyjne oraz upominki książkowe 
dla  prezesów  Zarządów  Oddziałów  PTTK  oraz  dla  szefów 
struktur ponadoddziałowych.  

W  dyskusji,  jako  przewodniczący  Kujawsko‐Pomorskiego 
Kolegium  Instruktorów  Krajoznawstwa  poinformowałem 
zebranych  o  zadaniach  jakie  realizujemy,  o  liczbie 
instruktorów krajoznawstwa, o  realizowanych Wojewódzkich 
Zlotach Aktywnych Krajoznawców, o działaniach mających na 
celu  popularyzację  odznak  krajoznawczych,  o  liczbie 
zweryfikowanych  i przyznanych przez oddziały PTTK naszego 
województwa  odznak  krajoznawczych,  o  wydawanym  dla 
potrzeb  środowiska  instruktorów  krajoznawstwa 
Informatorze  Kujawsko‐Pomorskiego  Kolegium  Instruktorów 
Krajoznawstwa PTTK pt.: „Krajoznawca Kujawsko‐Pomorski”. 
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Krzysztof Tęcza 

Uczę się bezpiecznie żyć – Jelenia Góra 
2013 

Dolnośląski  Konkurs  Bezpieczeństwa  dla  Dzieci  i  Młodzieży 
„Uczę  się  bezpiecznie  żyć”  to  impreza  obejmująca  swoim 
zasięgiem  teren  woj.  dolnośląskiego  oraz  strony  czeskiej  
i  niemieckiej  Euroregionu  Neisse‐Nisa‐Nysa.  Biorą  w  nim 
udział  przedszkolaki,  uczniowie  szkół  podstawowych  
i  gimnazjalnych.  Głównym  celem  Konkursu  jest  wsparcie 
systemu  bezpieczeństwa  poprzez  nabywanie  przez  dzieci  
i  młodzież  umiejętności  niesienia  pomocy  oraz  wyrobienia 
bezpiecznych  zachowań  w  sytuacjach  zagrożeń.  Cel  ten 
postanowiono  osiągnąć  poprzez  organizowanie  podczas 
konkursu  odpowiednich  konkurencji.  Tematy  w  nich 
poruszane  to:  pierwsza  pomoc,  bezpieczeństwo  w  ruchu 
drogowym,  ekologia,  ochrona  przeciwpożarowa,  ochrona 
przeciwpowodziowa,  bezpieczeństwo  dnia  codziennego, 
turystyka  i  rekreacja. Głównymi organizatorami Konkursu  są 
Województwo  Dolnośląskie  oraz  Stowarzyszenie  Gmin 
Polskich  Euroregionu  Nysa.  Konkursem  kierował  Maciej 
Gałęski,  któremu  pomagała  Elżbieta  Lorenc‐Mytnik. 
Współorganizatorami  imprezy  były  Wojewódzkie  Ośrodki 
Ruchu  Drogowego  w  Jeleniej  Górze,  Legnicy, Wałbrzychu  i 
Wrocławiu.  Oczywiście  organizacja  tak  dużej  imprezy  musi 
być wspomagana przez różne  instytucje, organizacje, urzędy, 
uczelnie,  służby  medyczne,  straż  pożarną,  policję  i  inne 
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podmioty, gdyż ważne są tutaj nie tylko cele podstawowe ale i 
zapewnienie  bezpieczeństwa  biorących w  niej  udział  dzieci. 
Cały Konkurs został podzielony na etapy, tak by w maju odbył 
się jego finał. Tymczasem w dniach 16–17 kwietnia 2013 roku 
przeprowadzono  w  Jeleniej  Górze  ostatni  z  etapów 
subregionalnych.  Przygotowano  stanowiska,  w  których 
uczestnicy  wykazywali  się  swoimi  zdolnościami  albo 
odpowiadali  na  zadawane  pytania.  Wydaje  się,  że 
najważniejsze z nich  to pokazy udzielania pierwszej pomocy, 
zachowania podczas zagrożeń  (np. pożarów), poznanie zasad 
ruchu  drogowego.  Są  jednak  i  mniej  ważne  umiejętności, 
które jednak przydają się w życiu każdego człowieka. Możemy 
zaliczyć  do  nich  poznawanie  walorów  krajoznawczych  
w okolicy naszego zamieszkania, ale nie tylko. Bo to jak młody 
człowiek będzie odbierał piękno widziane podczas wycieczek 
turystycznych przełoży się na jego stosunek do życia i tego co 
to życie niesie nam na co dzień.  

 
Sędziowie (przedstawiciele PTTK): z lewej Krzysztof Tęcza i z prawej Andrzej 

Mateusiak. Foto: Krzysztof Tęcza 
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Poza  tym  wyrobiona  od  najmłodszych  lat  chęć  wyjścia  
z  domu,  chęć  przebywania  na  świeżym  powietrzu,  wpływa 
pozytywnie  na  nasze  zdrowie  i  samopoczucie.  Dzieci 
uczestniczące w  takich wycieczkach mają  kontakt  z osobami  
w  różnym  wieku  i  dzięki  temu  mogą  dowiedzieć  się 
wiadomości,  których  nie  posiądą  gdzie  indziej.  Ale  żeby 
uczestnicy  takich  spotkań  mogli  w  pełni  korzystać  
z  napotkanych  na  trasie  walorów,  i  aby mogli  czynić  to  ze 
świadomością  bezpieczeństwa,  muszą  znać  kilka 
podstawowych  zasad.  Dlatego  nie  ma  nic  dziwnego,  że  w 
sprawne przeprowadzenie konkurencji związanych z turystyką 
i  krajoznawstwem  oraz  bezpieczeństwem  ich  uczestników, 
włączyli  się  działacze  z  Polskiego  Towarzystwa  Turystyczno‐
Krajoznawczego. Bo któż jak nie oni znają te zasady najlepiej. 

To  właśnie  oni  stosują  te  zasady  na  co  dzień  podczas 
prowadzenia,  często  społecznie,  wycieczek.  A  PTTK  takie 
działania  ma  wpisane  w  swoim  statucie.  Tym  razem 
wiadomości uczniów sprawdzali Andrzej Mateusiak i Krzysztof 
Tęcza, przedstawiciele Oddziału PTTK  „Sudety  Zachodnie” w 
Jeleniej Górze. Żeby  jednak nikt nie pomyślał, że  ich praca to 
tylko  takie  automatyczne odpytywanie powiem,  że  gdy była 
taka potrzeba, starali się oni nie tylko naprowadzać dzieci na 
trafną  odpowiedź,  ale  także  opowiadali  o  całej  otoczce 
związanej  z  zadawanym  pytaniem.  Często  dzieci,  mimo  iż 
początkowo  nie  znały  prawidłowej  odpowiedzi,  po  tych 
dodatkowych  informacjach,  same  dochodziły  do właściwych 
wniosków. Jakże miło było wówczas patrzeć na radość bijącą  
z ich twarzy. Widać, że były one dumne z wyniku jaki zdobyły. 
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A my, działacze  turystyczni, cieszyliśmy się,  że dzięki naszym 
skromnym  działaniom,  może  w  przyszłości  spotkamy  tych 
młodych  ludzi  na  którejś  z  organizowanych  przez  nas 
wycieczek. 

Bogumił R. Korzeniewski 
Prawdę mówiąc … 
 

Brać  przewodnicka  z  właściwą  sobie  nutką  autoironii 
przywołuje  często  swego  patrona  czyli  świętego  Floriana, 
który  jak wiadomo,  jest  też  patronem  strażaków, wskazując 
przy  tym,  że między  tymi profesjami nie ma  żadnej  różnicy, 
wszak  jedni  i  drudzy  leją wodę.  Jeszcze  dalej w  tej  kwestii 
poszedł znany z poczucia humoru, śp. ks. prof. Józef Tischner. 
Dociekając  prawdy  zwykł  był  przywoływać  znaną  góralską 
definicję prawdy. Teorie  te  jakże  często  znajdują praktyczne 
zastosowanie, także wśród przewodników. 

W  połowie  kwietnia miałem  okazję  uczestniczyć w  świetnej 
skądinąd  imprezie  „X  Ogólnopolski  Guide  Tour” 
organizowanej  z  okazji  Roku  Przewodnickiego  2013  przez 
Oddział  PTTK  Międzyzdroje  i  Klub  Przewodników  „Baszta 
Kaszana” w Trzebiatowie.  Jednym  z punktów programu było 
złożenie  kwiatów  pod  pomnikiem  Czesława  Piskorskiego  
w Lubiniu. Podczas tej uroczystości wymieniono  jego zasługi, 
a  wśród  nich  batalię  o  powrót  z  Warszawy  do  Szczecina 
bezprawnie  przetrzymywanego  pomnika  włoskiego 
kondotiera  Bartolomeo  Colleoniego.  To  był  prezent,  
a  prezentów  jak  wiadomo  nie  zwraca  się,  zareplikował 
przewodnik  warszawski. Mimo  to  pomnik  w  postaci  repliki 
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powrócił  do  Szczecina  i  aktualnie  znajduje  się  na  Placu 
Lotników.  Sprezentowany  zaś  Warszawie  oryginał  stoi  na 
dziedzińcu  Akademii  Sztuk  Pięknych.  To  nie  jest  oryginał, 
zakończył dyskurs przewodnik  szczeciński. Skopiowano kopię 
z kopii więc nie ma o co kopie kruszyć. Tymczasem wykonany 
z  brązu  oryginał,  renesansowy  pomnik  konny  włoskiego 
kondotiera  Bartolomeo  Colleoniego  dłuta  Andrei  del 
Verrocchio znajduje się w Wenecji.  

Każdej tych trzech wypowiedzi nie sposób odmówić racji, lecz 
jednocześnie  wszystkie  one  mieszczą  się  zarówno  
w  cytowanym  kanonie  prawdy  po  góralsku,  jak  i  w 
przewodnickiej prawdzie według św. Floriana. Rzadki to raczej 
przypadek,  aby  płynący  z  ust  przewodnika  przekaz,  był 
kwestionowany  przez  jego  słuchaczy.  Częściej  natomiast 
spieramy  się  we  własnym  gronie  o  fakty,  o  daty  i miejsca 
wydarzeń,  –  słowem  o  szczegóły.  Werbalna  wówczas 
argumentacja spotyka się z kontrargumentem i na ogół każdy 
pozostaje przy swojej prawdzie. Powstaje zatem jeszcze jedna 
odmiana prawdy – prawda relatywna, jaką w formie anegdoty 
z  życia  przewodnickiego  odnotowałem  pod  pomnikiem 
Czesława Piskorskiego w Lubiniu k/Międzyzdrojów. 
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Krzysztof Tęcza 

Wycieczka  Szlakiem Wlastimila Hofmana 
– Szklarska Poręba 2013 

Wlastimi Hofman (1881–1970) poznawszy piękno Karkonoszy 
i Gór Izerskich nie był w stanie dłużej żyć bez tego piękna. Tak 
jak  każdy malarz,  był  człowiekiem  czułym  na  to  piękno,  na 
otaczającą  go  przyrodę.  Dlatego w  1947  roku  porzucił  swój 
Kraków  i  przeprowadził  się  do  Szklarskiej  Poręby  gdzie 
zamieszkał w małym drewnianym domku znanym dzisiaj  jako 
„Wlastimilówka”.  Wkrótce  zżył  się  na  tyle  z  miejscową 
społecznością,  że  traktowany  jak  swój,  nie  widział  już  dla 
siebie  innego miejsca do życia jak właśnie ten uroczy domek. 
Oczywiście w  tamtym  czasie  drzewa  nie  zasłaniały  pięknych 
widoków  jakie  roztaczały  się  z  okien  jego  nowego  domu. 
Widoki  te  dawały mu  natchnienie  i  siłę  do  pracy. Okoliczni 
mieszkańcy  często  pozowali  malarzowi  podczas  tworzenia 
nowych  dzieł,  których  ostateczna  ilość  jest  niewyobrażalna, 
liczona  w  tysiącach.  Wiele  z  tych  obrazów,  zwłaszcza 
portretów,  w  tworzeniu  których  był mistrzem,  znajduje  się  
w  rękach  prywatnych.  W  Szklarskiej  Porębie  zobaczymy  je 
praktycznie  wszędzie.  Ich  posiadaniem  szczycą  się  także 
Muzea  Narodowe  w  Krakowie,  Poznaniu  czy  Warszawie. 
Oczywiście  nie wszystkie  dzieła  Hofmana  są wspaniałe.  Tak 
jak każdy  twórca, miewał on wzloty  i upadki.  Jednak patrząc 
na  jego  twórczość  całościowo  był  on  malarzem  wybitnym. 
Myślę, że najsłynniejszy z jego nauczycieli – Jacek Malczewski 
–  nie  wstydzi  się  takiego  ucznia.  Dzisiaj  do  Wlastimila 
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Hofmana  przylgnęło  określenie  wymyślone  przez  inicjatora 
jego przeprowadzki –  Jana Sztaudyngera, określające go  jako 
„Malarza wewnętrznego blasku”.  

Z
Złoty Widok w Szklarskiej Porębie. Foto: Krzysztof Tęcza 

Ponieważ  Szklarska  Poręba w  dalszym  ciągu  przyciąga  ludzi 
pragnących  czegoś  więcej  niż  tylko  prowadzenie 
ustatkowanego  życia,  znalazł  się  wśród  nich  jeden,  który 
zafascynowany  twórczością  Hofmana  chciałby  by  pamięć  o 
tym  malarzu  była  żywa.  Dlatego  wymyślił  on  imprezę  o 
nazwie  „Wycieczka  Szlakiem  Wlastimila  Hofmana”  i  27 
kwietnia  2013  roku,  w  132  rocznicę  urodzin  malarza, 
trzydziestoosobowa  grupa  miłośników  twórczości  Hofmana 
wyruszyła,  już  po  raz  czwarty,  by  zobaczyć  miejsca  z  nim 
związane. I nie chodzi tu tylko o jego dom ale także o miejsca, 
gdzie chodził na spacery i gdzie możemy zobaczyć jego dzieła. 
A więc nie chodzi  tu  tylko o zwykły spacer,  jakich organizuje 
się  teraz wiele.  Ten wyjątkowy  spacer  da  jego  uczestnikom 
zarówno  strawę  duchową  jak  i  fizyczną.  Aby  jednak  oddać 
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należną  sprawiedliwość,  podam  że  „Wycieczkę  Szlakiem 
Wlastimila Hofmana” wymyślił  i od czterech  lat realizuje pan 
Marian Cap. Oczywiście pomagają mu w  tym  inni zapaleńcy; 
do  imprezy przekonał się Urząd Miasta Szklarska Poręba oraz 
właściciele  i  osoby  przygotowujące  oglądane  po  drodze 
atrakcje,  które  właśnie  dzięki  ich  życzliwości  mogliśmy 
obejrzeć.  

Dzisiejszą  wycieczkę  rozpoczęliśmy  od  zwiedzenia  Galerii 
Fotografii Artystycznej Jana i Janiny Korpal przy ul. Kilińskiego. 
Zmarły  w  1977  roku  Jan  Korpal,  jako  przyjaciel  Wlastimila 
Hofman,  na  jego  prośbę,  stworzył  fotograficzną 
dokumentację  powojennych  dzieł  malarza.  W  galerii 
zgromadzono  wiele  pamiątek  związanych  z  Hofmanem. 
Ponieważ przybyłych na spacer było bardzo dużo trzeba było 
podzielić  ich na dwie grupy, tak by oglądanie zgromadzonych 
tu wspaniałości nie przemieniło się w ciągłe uważanie by nie 
potrącić kogoś. A żeby czekający na swoją kolej nie nudzili się, 
podczas gdy pierwsza grupa słuchała  interesującej opowieści 
pani  Janiny, przed budynkiem popisywali się grą na bębnach 
członkowie  zespołu  „TIRIBA”.  Jest  to  zespół  bębniarzy 
grających  muzykę  inspirowaną  tradycyjnymi  rytmami 
pochodzącymi  z  Gwinei  i Mali.  Aby  bez  uprzedzeń  używać 
afrykańskie  bębny  część  grupy  odbyła  staż  w  Gwinei  gdzie 
pobierali nauki u najlepszych muzyków i tancerzy. 

Mijając Leśną Hutę  i miejsce, w którym  jeszcze do niedawna 
można  było  zobaczyć  ruiny  domu  Jana  Sztaudyngera 
dotarliśmy do Muzeum Ziemi – JUNA, ulokowanym w dawnej 
Karczmie  Głodowej.  To  właśnie  tutaj  Sudeckie  Bractwo 
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Walońskie  prezentuje  kamienie  ozdobne  pochodzące  z 
Sudetów ale dla porównania  są  tu  także eksponaty  z  całego 
świata.  Zgromadzone  tutaj  kamienie  ukazują  piękno  jakie 
kryją w  sobie  ale  także  rozbudzają wyobraźnię marzących o 
odnalezieniu  skarbów.  Są  bowiem  wśród  nas  tacy,  którzy 
wzorem Walończyków wciąż ich poszukują. Czasami szczęście 
uśmiecha się do nich.  

Znajdziemy tutaj zbiory poświęcone nie tylko Hofmanowi, ale 
także  przewodnikom  sudeckim. W  piwnicy  zobaczymy  piec 
chlebowy,  w  którym  w  czasach  wielkiego  głodu  pieczono 
jednorazowo nawet do dwustu bochenków chleba. Stanowiły 
one  zapłatę  za  cały  dzień  pracy  przy  budowie  drogi  do 
Szklarskiej Poręby. 

Gdy  prowadzący  nas  dzisiaj  Jarosław  –  „Jaro”  Szczyżowski 
opowiedział historię obiektu oraz przybliżył sprawy związane  
z  poszukiwaniami  prowadzonymi  wieki  temu  przez 
Walończyków  ruszyliśmy  dalej  ulicą  Hofmana.  Zapoznaliśmy 
się, na przykładzie domu o budowie przysłupowej, z zasadami 
jakie obowiązywały przy jego budowie i dowiedzieliśmy się po 
co budowano je w ten sposób. Obejrzeliśmy oddaną jakiś czas 
temu  do  użytku  centralną  oczyszczalnię  ścieków  będącą 
jednym  z  najnowocześniejszych  tego  typu  obiektów.  O  jej 
budowie opowiedział nam były Burmistrz Szklarskiej Poręby – 
Arkadiusz Wichniak.  

Przed  obiektem  sanatoryjnym  KRUS‐u  skręciliśmy  w  leśną 
ścieżkę  i  niebieskim  szlakiem  turystycznym  dotarliśmy  do 
„Wlastimilówki”.    Pewnie  nie  wszyscy  wiedzą  o  tym,  że  
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w  1961  roku,  na  80‐te urodziny Wlastimil Hofman  otrzymał 
oprócz  odznaczenia  (Krzyż  Komandorski  z  Gwiazdą  Orderu 
Odrodzenia  Polski)  akt własności domu, w  którym mieszkał. 
Obecnie właścicielem  „Wlastimilówki” wraz  z wyposażeniem 
jest przyjaciel malarza,  który opiekował  się nim,  gdy  ten po 
śmierci żony Ady coraz bardziej zapadał na zdrowiu. W dowód 
wdzięczności  Hofman  zapisał  Wacławowi  Jędrzejczakowi 
wszystko w  testamencie. Pan Wacław  z  radością oprowadza 
chętnych  po muzeum. Dzięki  jego  opowieściom  przenosimy 
się  w  czasy,  kiedy  przy  oglądanych  sztalugach  pracował 
Mistrz.  Dzięki  panu  Wacławowi  dowiedzieliśmy  się,  iż 
Wlastimil  Hofman  miał  poza  swoją  pracą  także  inne 
zainteresowania.  Mogliśmy  więc  zobaczyć  proporzec  TS  – 
Wisła  –  Kraków,  który  otrzymał  on  jako  sympatyk  klubu. 
Przyznano mu także tytuł Honorowego Prezesa Klubu. 

Po  takich doznaniach nie pozostało nam nic  innego  jak udać 
się  do  miejsca  znanego  jako  „Złoty Widok”.  Zapewne  sam 
Mistrz  Wlastimil  nieraz  przychodził  tutaj  wraz  z  małżonką. 
Niestety  dzisiaj  nie  mieliśmy  szczęścia.  Panująca  mgła 
skutecznie  zasłoniła  nam  przepiękny  widok  na  Karkonosze. 
Trudno, czasami tak bywa. Za to zrobiliśmy sobie pamiątkowe 
zdjęcie  z  herbem  Szklarskiej  Poręby  namalowanym  na 
przyniesionej fladze.  
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O Wlastimilu Hofmanie opowiada nam pan Wacław Jędrzejczak.  

Foto: Krzysztof Tęcza 

Niezrażeni  takim  obrotem  sprawy  dotarliśmy  do  Grobu 
Karkonosza  gdzie  „Jaro”  przypomniał  nam  jak  powinniśmy 
odnosić się do naszego Ducha Gór. A właściwie to jak? Myślę, 
że to jest jasne. Musimy okazywać mu należny respekt. Wszak 
to  on  tu  rządzi  i  gdy  będzie  chciał  wykorzysta  wszystkie 
dostępne mu  atuty. A  tych ma wiele. Dlatego nie  zwlekając 
długo  przechodzimy  do  jednej  z  głównych  atrakcji 
turystycznych Szklarskiej Poręby. Jest nią Chybotek nazywany 
także Misą cukru. Ten wielki głaz ułożony na  leżącym poniżej 
można wprawić w ruch. Trzeba tylko wiedzieć  jak to uczynić. 
Wystarczy wejść  na  górę  i wykonywać  pewne  ruchy. Do  tej 
pory ja też tak czyniłem. Jednak nasz przewodnik zdradził nam 
sekret.  Pokazał  jak można  rozkołysać  głaz  od  dołu. Okazało 
się, iż jest to możliwe. Dokonać tego mogą jednak tylko ludzie 
wysocy,  no  i  oczywiście  posiadający  odpowiednią  siłę.  Czyli, 
wbrew obiegowej opinii o posiadaniu siły  lub byciu mądrym, 
tutaj  oba  te  atuty  idą w  parze.  Z  Chybotkiem  związana  jest 
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legenda o tunelu  łączącym  je z miejscem ukrycia skarbów na 
Wieczornym Zamku w Górach Izerskich. Ponoć otwiera się on 
w  noc  św.  Jana.  Może  warto  to  sprawdzić.  Wszak  to  już 
niedługo. 

C
Chybotek w Szklarskiej Porębie. Foto: Krzysztof Tęcza 

Idąc w kierunku kościoła filialnego Niepokalanego Serca NMP 
zaglądamy  na  stary  cmentarz  gdzie  znajduje  się  grób mniej 
znanego  z  braci  Hauptmannów  –  Carla.  Tuż  przy  kościele 
ustawiono  głaz  upamiętniający  miejsce  gdzie  miał  miejsce 
początek  Szklarskiej  Poręby.  Jednak  naszym  głównym  teraz 
celem był wspomniany kościół. Miał  tu czekać na nas ktoś  z 
kluczami.  Sprawdzamy,  drzwi  są  już  otwarte.  Wchodzimy 
śmiało do  środka. Od  razu  zauważamy piękne  żyrandole. Po 
emporach  poznajemy,  że  świątynię  wybudowano  dla 
ewangelików. Potwierdza to „Jaro”. Słuchamy jego opowieści 
i korzystamy z wyjątkowego zaproszenia. Mamy okazję wejść 
na  balkony,  obejrzeć  organy  wykonane  w  1859  roku  przez 
braci  Schlag  ze  Świdnicy  oraz  niedostępne  przez  cały  rok 
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obrazy  –  Jezus  Ukrzyżowany  i  Jezus  złożony  do  grobu. 
Oczywiście  obydwa  namalował  Wlastimil  Hofman.  Kolejne 
jego  dzieła  –  cykl  Rozważań  Tajemnic  Matki  Boskiej 
Różańcowej,  umieszczono  na  balkonach.  Jest  tutaj  tablica 
upamiętniająca  fakt  odzyskania  w  2002  roku  skradzionych 
obrazów. Na szczęście nie próbowano tego ponownie. 

Tyle  atrakcji  oraz  kilkukilometrowy  spacer  po  świeżym 
powietrzu  zachęcił  nas  do wstąpienia  do  Izerskiej  Chaty  na 
posiłek  i odpoczynek. Wielu  z nas odwiedza  to miejsce przy 
okazji  organizowanych  tutaj  spotkań  pod  wspólną  nazwą 
Terra  Incognita.  Pamiętamy  jak  odwiedził  nas  Krzysztof 
Wielicki. Okazał się on skarbnicą wiedzy na temat wypraw na 
dach  świata. Przy okazji udowodnił,  że  jak na  człowieka  gór 
przystało,  jest  nie  tylko  dowcipny  i  uczynny  ale  potrafi 
zachować zimną krew w ekstremalnych sytuacjach. 

Gdy  byliśmy  gotowi  do  dalszej wędrówki  spotkała  nas miła 
niespodzianka. Władze miasta  zorganizowały  nam  transport 
do  Muzeum  –  Dom  Carla  i  Gerharta  Hauptmannów. 
Zaoszczędziliśmy  w  ten  sposób  dobrą  godzinę  drogi  idąc 
drogą asfaltową. Mogliśmy spokojnie zwiedzić dom, w którym 
mieszkali najbardziej znani obywatele Szklarskiej Poręby. Tym 
bardziej, że do środka poprowadził nas nietypowy przewodnik 
–  śliczny  czarny kocur. Oczywiście większość  zgromadzonych 
tu eksponatów dotyczyło właścicieli domu, jednak na pięterku 
obejrzeliśmy  sporą  kolekcję  obrazów  Wlastimila  Hofmana. 
Zwróciliśmy  także  uwagę  na  odrestaurowany  po  wielkich 
zniszczeniach  nagrobek  Carla  przeniesiony  tu  z  cmentarza. 
Tam  położono  nową  płytę.  Musimy  tu  kiedyś  wybrać  się 
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specjalnie  by  pospacerować  odnowionym  właśnie  parkiem 
rozciągającym  się wokół  domu.  Ci,  którzy  już  to  uczynili  są 
zachwyceni.  

I  tak  oto  docieramy  do  ostatniego  miejsca  związanego  z 
Hofmanem,  które  dzisiaj  zwiedzimy.  Jest  to  kościół  pod 
wezwaniem Bożego Ciała ufundowany przez Schaffgotschów. 
Posadowiony  na  górce  oglądany  z  pewnej  odległości  często 
wygląda  jakby  unosił  się  na  obłoku.    Aby  doświadczyć  tego 
najlepiej wstać wcześnie  rano albo wypatrywać  świątyni gdy 
panuje  lekka  mgiełka.  W  kościele  tym  znajdują  się  obrazy 
Hofmana  przedstawiające Mateusza, Marka,  Łukasza  i  Jana. 
Obraz  umieszczony  w  ołtarzu  mimo,  że  namalowany 
ponownie  to  też  oryginał.  Przedstawia  on  Chrystusa  z 
Eucharystią na tle Szrenicy. Jego historia jest następująca. Gdy 
powieszono  pierwszy  obraz  kobiety,  które  przyszły  do 
kościoła,  oburzone  tym  iż  Chrystus  ma  obnażone  udo, 
wymusiły by księża zdjęli go. Powiedziały, że nie będą modlić 
się  przy  takim  przedstawieniu  Jezusa.  Hofman,  chociaż 
niezadowolony,  namalował  obraz  ponownie.  I  właśnie  ten 
wisi  tu  do  dnia  dzisiejszego.  Natomiast  pierwszy  obraz 
zabrano do Wrocławia, gdzie przechowuje się go w  jednym z 
kościołów. Jeśli chodzi o samego Hofmana to zarówno on jak i 
jego  żona Ada, gdy przychodzili  tu na mszę, mieli ustawioną 
przed ołtarzem skromną ławeczkę, w której zawsze czekało na 
nich wolne miejsce. Wszyscy to szanowali.  
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Od lewej: Marian Cap (organizator wycieczki); za nim przybyły z Polski 
miłośnik twórczości Hofmana; u dołu Kornel Olbrycht i Krzysztof Tęcza oraz 

przy kapliczce Jarosław Szczyżowski (nasz przewodnik).  
Foto: Krzysztof Tęcza 

Ponieważ w dniu dzisiejszym w znajdującej się obok kościoła 
Szkole Podstawowej nr. 5  imienia Wlastimila Hofmana miała 
miejsce  uroczysta  akademia  poświęcona  patronowi,  jej 
dyrektor  widząc,  że  dotarliśmy  już  tutaj  zaproponował,  iż 
możemy  ją  zwiedzić  i  zobaczyć  film  o  Hofmanie.  Było  to 
bardzo miłe z jego strony. Problemem był tylko czas, którego 
mieliśmy  coraz  mniej.  O  godzinie  siedemnastej,  właśnie  
w tym kościele, miała być odprawiona specjalna msza święta 
ku pamięci państwa Hofman. My  jednak najpierw, by oddać 
hołd  Mistrzowi,  udaliśmy  się  na  cmentarz  komunalny  
w  Szklarskiej  Porębie  przy  ul.  Kardynała  Stefana 
Wyszyńskiego. Wlastimil Hofman i jego żona Ada Hofmanowa 
spoczywają  w  mogile  ozdobionej  kopią  najsłynniejszego 
obrazu  Hofmana  pt.  „Spowiedź”.  Oryginał  znajduje  się  w 
Muzeum Narodowym w Warszawie. 
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Tak się składa, że cmentarz założony na zboczu pod  lasem to 
oaza ciszy i spokoju. Taka sama cisza i spokój panowały wokół 
domu malarza  (oprócz dni kiedy podejmował gości). Dlatego 
gdy przyjdziemy tu innym razem, będziemy mogli przycupnąć 
przy grobie państwa Hofmanów  i zastanowić się nad  życiem, 
nad  jego  sensem.  Bo  właśnie  w  takim  miejscu  takie 
rozważania mają sens. 

 

Bogumił R. Korzeniewski 
Faza rozwojowa turystyki militarnej 
 
W  trzeciej dekadzie  listopada ubiegłego  roku  Fort  IV  „Yorck 
Żółkiewski”  Twierdzy  Toruń,  był  gospodarzem 
Międzynarodowej  Konferencji  Naukowej  p.t.  „Fortyfikacje 
nowożytne  w  Polsce  –  badania,  realizacje,  plany”,  „Pro 
memoria  Krzysztof  Biskup”.  Przedmiotem  obrad  był  m.in. 
przegląd  dokonań  naukowych  i  konserwatorskich  Krzysztofa 
Biskupa,  problematyka  zagospodarowania  turystycznego 
dawnych  fortyfikacji,  szkoły  fortyfikacyjne:  rosyjska  i pruska.  
Wybór miejsca obrad nie był dziełem przypadku, Fort  IV  jest 
bowiem  znakomitym  przykładem  racjonalnego 
zagospodarowania popadającego w ruinę fragmentu Twierdzy 
Toruń. W  ofercie  gospodarza  obiektu  znaleźć można:  tanie 
miejsca noclegowe dla w sumie 5 wycieczkowych autokarów, 
restauracje,  eventy,  ścieżki  dydaktyczne,  survival,  imprezy 
okolicznościowe.  Ale  także  konserwacja  pozostałej,  nie 
użytkowanej  części  fortu,  jest  dziełem  w  równej  mierze 
biznesmena, co pasjonata, pana Jerzego Okońskiego.  
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Drugim  tego  typu przykładem  rodem  z Torunia  jest element 
fortyfikacji z XIX wieku, gmach zwany historycznie Koszarami 
Racławickimi,  przy  Bulwarze  Filadelfijskim,  dawniej  Szkoła 
Podchorążych  Marynarki  Wojennej,  a  obecnie 
czterogwiazdkowy  Hotel  Bulwar.  Powszechnie  znane  są 
namiętności  jakie  towarzyszyły  tej  inwestycji  i  protesty  ze 
względu  na  zbyt  niską  cenę  sprzedaży  i  ingerencję  
w  architekturę  krajobrazu  otoczenia  murów  staromiejskich  
i  krzywej  wieży.  Dlatego  w  drodze  kompromisu  powstała 
względnie niska zabudowa obiektów około hotelowych. 
Si  vis pacem para bellum  –  jeśli  chcesz pokoju,  gotuj  się do 
wojny.  Zapewne  owo  przysłowie  łacińskie  przyświecało 
dawniej    idei  wznoszenia  gigantycznych  fortyfikacji. 
Budowane  olbrzymim  nakładem  sił  i  środków  miały  za 
zadanie  odstraszać  potencjalnych  wrogów.  I  odstraszały. 
Twierdze Toruń i Grudziądz, tak jak wiele innych w Polsce i za 
granicą, nigdy nie zostały zdobyte, bo … nikt ich nie atakował. 
Z perspektywy czasu, biorąc pod uwagę stosunek kosztów do 
osiągniętych  efektów,  zasadnym  wydaje  się  pytanie  
o celowość budowy tych fortyfikacji. Wszelako głównie w XIX 
wieku powstały i do dziś znakomicie wpisują się w otaczający 
je krajobraz. W 41 obiektach militarno‐historycznych w Polsce 
znajdują  się  muzea,  zewidencjonowano  925  obiektów 
budownictwa  obronnego,  istnieje  Towarzystwo  Przyjaciół 
Fortyfikacji, rozwija się zbieractwo militariów, powstają liczne 
opracowania  naukowe,  słowem,  dawniejsze  materialne 
świadectwa  sztuki  wojennej  znajdują  dzisiaj  pokojowe 
wykorzystanie  na  wielu  płaszczyznach.  I  tym  problemom 
poświęcona  była  konferencja  z  udziałem  naukowców  i 
przewodników turystycznych. 
Trudno  powiedzieć  czy  militarne  zabytki  architektury, 
odwiedzamy  w  tym  samym  stopniu  co  zabytki  „cywilne”. 
Wnioski  płynące  z  referatów  konferencyjnych  wskazują 
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jednoznacznie na wzrost zainteresowania turystyką militarną. 
Ten  rodzaj  turystyki,  preferującej  zwiedzanie  obiektów 
militarno‐historycznych  otrzymał  nawet  specjalną  nazwę 
„Militarna turystyka kulturowa”. Nie sposób jednak oprzeć się 
wrażeniu,  iż  ów wzrost  popularności  odnosi  się, w  dobrym 
tego słowa znaczeniu, do elitarnej grupy turystów. Zwiedzanie 
warowni,  bunkrów,  schronów,  twierdz,  pól  bitewnych  czy 
udział w rekonstrukcjach wojennych, wynika bowiem na ogół 
z pasji  fortyfikacyjnej,  zamiłowania do militariów.  Jak dalece 
jest  to  szczególny  rodzaj  turystyki  świadczy  fakt,  że  np. 
toruński  Fort  IV  organizował  kursy  i  nadawał  specjalne 
uprawnienia  przewodnickie  do  oprowadzania  turystów.  
Z  naszego  grona  uprawnienia  takie  otrzymali m.in.  koledzy 
Kazimierz Andrzejewski i Krzysztof Cieczkiewicz. 
 

Krzysztof Tęcza 
Wizyta w Rzeszowie 
W  kwietniu  2013  roku miałem  wziąć  udział  w  szkoleniu  w 
Rzeszowie. Gdy  zobaczyłem  odległość  jaką miałem  pokonać 
(prawie 700 km) przeraziłem się nieco. Niestety moja Jelenia 
Góra także nie leży pośrodku kraju. Też jest w rogu. Tak więc 
trzeba przemierzyć całą Polskę. Po długim namyśle podjąłem 
decyzję, że skorzystam z komunikacji autobusowej. To jedyny 
środek  lokomocji  jaki  jedzie  tu  bezpośrednio,  bez  żadnych 
przesiadek.  Niedogodność  polega  na  tym,  że  do  Rzeszowa 
dotrę  o  piątej  rano. Nie ma  jednak  innej możliwości.  Sama 
podróż  nie  była  zbyt męcząca. Dwóch  kierowców  zmieniało 
się co pewien czas, więc nie było mowy,  że któryś  zaśnie  za 
kierownicą. Po niecałych jedenastu godzinach jazdy jestem w 
Rzeszowie.  Wychodzę  przed  dworzec  by  się  rozejrzeć. 
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Dostrzegam  duże  przestrzenie.  Wzrokowo  „rosną”  one 
jeszcze  bardziej  dzięki  widocznej  niskiej  zabudowie. 
Termometr wskazuje cztery stopnie w plusie. Nie  jest zatem 
zbyt  ciepło.  Idę  na  stację  kolejową  by  zorientować  się  jakie 
mam połączenia z powrotem do domu. Wszystko wskazuje, że 
w drogę powrotną wybiorę się pociągiem. Ruszam w miasto; 
trzeba  zobaczyć  jak  ono  wygląda.  Jest  już  zupełnie  widno. 
Zaraz  przy  dworcu  widzę  ciekawy  pomnik  przedstawiający 
świętą Katarzynę. Obok  figury ustawiono  koła  z pociągu, na 
których  zamontowano  tablicę  z  następującym  tekstem:  
„Z  kamienia  białego  ma  postać  surową,  szła  przez  życie  
z miłością głosząc Boże Słowa. Za Miłość  i Prawdę złamać się 
nie  dała,  dlatego  patronką  naszą  po  śmierci  została”, 
podpisano „Kolejarze”.  

Idę dalej, może znajdę jakiś czynny lokal, w którym będę mógł 
przeczekać. Wchodząc  w  przyległe  uliczki  zauważam,  że  są 
one wyłączone z ruchu. Panuje na nich zupełna cisza. Czasami 
tylko  przejeżdża  śmieciarka.  O  dziwo,  na  ulicach  było 
czyściutko,  nie  walały  się  żadne  puszki  czy  fruwały  jakieś 
papiery.  Było  całkiem  przyjemnie.  Podziwiałem  ozdoby  na 
mijanych  budynkach.  Wkrótce  dotarłem  do  kościoła 
parafialnego p.w.  św.  Stanisława  i  św. Wojciecha. Miejscowi 
mówią  na  niego  Fara.  Zauważyłem,  że  na  jej  murach 
umieszczono wiele tablic pamiątkowych. Przeważnie były one 
poświęcone  ludziom,  którzy  stracili  życie  podczas  ostatniej 
wojny. Zaciekawiła mnie  jedna z nich. Upamiętniała ona płk. 
Leopolda  Lisa‐Kulę.  Od  razu  skojarzyłem,  że  chodzi  o 
ulubionego  żołnierza  marszałka  Piłsudskiego.  Poległ  on  w 
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bardzo młodym wieku.  Ponieważ w  zeszłym  roku  byłem  na 
Ukrainie, gdzie w miejscowości Torczyn odwiedziliśmy groby 
poległych Polaków, przypomniałem sobie, że był tam też grób 
pułkownika.  Oczywiście  tylko  symboliczny,  gdyż  jego  zwłoki 
zabrano  i pochowano właśnie pod Rzeszowem. Naprzeciwko 
Fary  stoi  sporych  rozmiarów  pomnik  przedstawiający 
pułkownika  dobywającego  szablę  gdy  prowadzi  swoich 
żołnierzy do ataku. Obecny pomnik ustawiony w roku 1992 to 
replika  poprzedniego  z  1932  roku,  który  został  zniszczony 
podczas II wojny światowej. Najważniejszy jest tu jednak inny 
napis. Oto on: „Pułkownik Leopold Lis‐Kula, ur. 11‐XI‐1896 w 
Kosinie pod Rzeszowem. Padł 7‐III‐1919 roku pod Torczynem 
– Strzelec Legionista, Peowiak, Żołnierz Polski. We wszystkich 
pracach przykład cnoty. W walkach wzór bohaterstwa”.  

Ale dosyć w  tym temacie. Postanowiłem zajrzeć do  świątyni. 
Było  tam  sporo  ludzi.  Wnętrze,  a  właściwie  jego  wystrój, 
wywarło  na  mnie  spore  wrażenie.  Zwłaszcza,  znacznie 
różniący  się  od  całości  strop,  pomalowany  zupełnie  innym 
kolorem.  Poruszyła  mnie  ta  kolorystyka.  Użyte  tu  błękity 
bardzo rozjaśniały świątynię i wywoływały miły nastrój. 
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Rzeźba przedstawiająca Tadeusza Nalepę. Foto: Krzysztof 
Tęcza 

Niestety nie mogłem dłużej napawać się  tym widokiem gdyż 
właśnie  wszedł  ksiądz  by  rozpocząć  poranne  nabożeństwo. 
Ewakuowałem  się  dyskretnie  i  poszedłem  w  stronę  wieży 
widocznej  nieco  dalej  kolejnej  świątyni.  Był  to,  wchodzący  
w skład Zespołu Bernardyńskiego kościół p.w. Wniebowzięcia 
Najświętszej  Panny  Marii,  będący  znanym  miejscem 
odpustowym.  Jego  powstanie  wiąże  się  ze  znalezieniem  w 
tym  miejscu  w  roku  1513  figurki  Matki  Boskiej  zwanej 
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Rzeszowską. Znajduje  się ona obecnie w kaplicy  stanowiącej 
Sanktuarium Maryjne. Gdy  już napatrzymy  się na wspaniałe 
wyposażenie  tej  świątyni  warto  jeszcze  obejrzeć  drzwi 
wejściowe. Te, mimo iż są zupełnie nowe, to prawdziwe cudo. 
Kto  sam  nie  zobaczy  tego  dzieła  nie  uwierzy  w  mój  opis. 
Dlatego nie będę nawet starał się wysilać. Niech każdy uczyni 
to sam.  

Wracając  mijam  ciekawy  budynek  mieszczący  teatr  im. 
Wandy Siemaszkowej  i docieram do ulicy 3‐go Maja.  Jest  to 
dosyć  długa  ulica  prowadząca  od  Fary  do  budynku 
mieszczącego  PKO.  Niestety  wiele  ładnych  detali 
architektonicznych zasłaniają różne reklamy. Ulica  ta  jest  tak 
ciekawa,  iż wystarczy mi  jej  zwiedzenie,  by  uznać  że warto 
było  tu  przyjeżdżać.  Zaraz na  samym  jej początku  zaskakuje 
mnie  naturalnej  wielkości  rzeźba  przedstawiająca  Tadeusza 
Nalepę  –  twórcę  zespołu  Breakout  i  jak mówi  napis  –  ojca 
polskiego  bluesa.  Po  drodze  widzę  dosłownie  dziesiątki 
umieszczonych  na  poszczególnych  budynkach  tablic 
pamiątkowych.  Większość  z  nich  upamiętnia  ludzi,  którzy 
stracili życie podczas II wojny światowej i zaraz po niej. Wiele 
z nich przypomina wydarzenia jakie miały miejsce na terenach 
utraconych  przez  nas  w  wyniku  umów  pomiędzy  Stalinem, 
Churchillem  a Rooseveltem.  Są  także  tablice upamiętniające 
osoby  żyjące  tu  na miejscu,  które  uczyniły  coś  dobrego  dla 
miejscowej społeczności. Byli to księża, pisarze, ludzie wybitni 
i  powszechnie  znani  ale  także  zwyczajni  obywatele. 
Spotkałem np. tablicę o treści: „ …Dom ten ofiarowali Parafii 
św. Krzyża – Szlachetni małżonkowie Zofia i Józef Kogutowie”.  
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Wzdłuż  całej  ulicy  ustawiono  wiele  betonowych  ławeczek  i 
gazonów,  których  forma  wcale  się  nie  kłóci  ze  starymi 
kamieniczkami.  Ciekawe  są  też  prace  dyplomowe  uczniów 
Zespołu  Szkół  Plastycznych  ustawione  przed  muzeum. 
Najciekawszą  jednak  okazała  się  moja  wizyta  w  Muzeum 
Okręgowym. Trafiłem  tam na pana Pawła Kosińskiego, który 
zapytany  udzielił mi  bardzo wyczerpującej  odpowiedzi.  Gdy 
trafiłem  na  umieszczoną  w  pomieszczeniu  apteki  kasę 
produkcji firmy National    z Ohio w USA ponownie zapytałem 
i  poprosiłem  o  wyjaśnienia.  Wtedy  oprócz  stosownych 
informacji, jakby uprzedzając moje dalsze pytania, wyjaśnił mi 
on  do  czego  służyło  urządzenie  stojące  na  ladzie.  Było  ono 
niezwykłe. Wyglądało  jak  skaner  ale  miało  nożną  pompkę. 
Okazało  się  ono  urządzeniem  służącym  do  sterylnego 
pompowania  papierowych  torebek  do  pakowania 
medykamentów. Na  dalsze  zwiedzanie  poszliśmy  już  razem. 
Pan Paweł  co  chwilę odpowiadał na moje pytania. W końcu 
zaczęliśmy  dyskutować  na  temat  ciekawej wystawy  z  okazji 
90‐lecia  Koła  Łowieckiego  w  Rzeszowie.  Dowiedziałem  się 
wielu  ciekawostek  o  członkach  tego  koła.  O  ich  pasjach  
i  zrealizowanych  pomysłach.  Gdyby  nie  brak  czasu  pewnie 
jeszcze długo  rozmawialibyśmy. Trzeba było  jednak kończyć. 
Pożegnałem się i ruszyłem w stronę Ratusza. Tam usłyszałem 
jakieś  śpiewy.  Właśnie  występował  zespół  muzyczny 
promujący akcję oddawania krwi. Nad całością czuwał Caritas. 
Przy  mobilnym  punkcie  poboru  krwi  ustawiła  się  spora 
kolejka.  
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Posiliwszy  się  w  Gospodzie  Czeskiej  dotarłem  do  siedziby 
Oddziału  PTTK w  Rzeszowie.  Spotkałem  tu  Łukasza  Kuczmę, 
który  przyjął  mnie  bardzo  serdecznie.  Zostawiłem  swoje 
rzeczy  i  dowiedziawszy  się  gdzie  jest  cmentarz  Pobitno  w 
Rzeszowie wyruszyłem by odnaleźć grób pułkownika Leopolda 
Lisa‐Kulę.  Gdy  tam  dotarłem  okazało  się,  iż  cmentarz  ten 
właśnie  obchodził  swoje  stulecie.  Po  odnalezieniu  grobu 
ujrzałem umieszczony na nim napis, a w nim  „…Ojczyźnie w 
ofierze młode  życie  składa…”. Widać,  że  pamięć  o  nim  jest 
wciąż  żywa.  Na  grobie  leżą  kwiaty.  Zapaliłem  znicz 
przyniesiony ze sobą i postawiłem obok innych. 

W  drodze  powrotnej  z  cmentarza  przypomniałem  sobie 
wszystko  co do  tej pory  zobaczyłem  i pomyślałem,  że warto 
było  tutaj  przyjechać.  Rzeszów,  co  prawda  nie  jest  jakimś 
dużym  skupiskiem  zabytków  w  porównaniu  z  niektórymi 
okolicznymi miejscowościami  jednak  ilość znajdujących się tu 
walorów  krajoznawczych  i  ich  różnorodność  sprawia,  że  nie 
będziemy  się  tutaj  nudzić.  Do  tego  czystość  i  przejrzystość 
powoduje,  że  czujemy  się  tu  bardzo  dobrze,  zwłaszcza,  że 
spotykani  ludzie  są  spokojni,  nie  denerwują  się,  nawet  gdy 
wyjdzie  im  się  przed  samochód.  Zaczekają  tyle  ile  trzeba  aż 
sami odejdziemy. To bardzo budujące. W sumie, nie żałuję, że 
zdecydowałem  się  na  ten  wyjazd.  A  przecież  to  dopiero 
pierwszy dzień mojego tu pobytu. 
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Witold Kliza 

Twierdze  i  obiekty  obronne  powstałe  
w  okresie  od  XVII  wieku  do  wybuchu  
I wojny światowej (część III) 

Twierdza Poznań (Festung Posen) – budowana począwszy od 
drugiej  ćwierci XIX wieku aż po początek XX wieku w dwóch 
etapach: najpierw Cytadela  (Fort Winiary)  i sześć bastionów, 
następnie  18  nowoczesnych  fortów  oraz  system  śluz,  bram  
i  dodatkowych  umocnień. Umocnienia  z  tego  okresu  uważa 
się  za  modelowy  przykład  tzw.  nowopruskiego  systemu 
fortyfikacji. Między polową XIX wieku a 1901  rokiem miasto 
Poznań było praktycznie twierdzą. W jej skład wchodziły dwa 
rejony: twierdza poligonalna (rozciągająca się wzdłuż ścisłego 
centrum  miasta)  oraz  twierdza  fortowa  (18  fortów)  
o obwodzie 30km.  Fortyfikacje  twierdzy poligonalnej  zostały 
rozebrane  po  1900  roku,  natomiast  twierdza  fortowa  jest       
w większości  zachowana,  a  jej obiekty  są własnością miasta 
lub prywatnych  firm. Twierdzę  zdobywano  tylko  jeden  raz – 
w  styczniu  i  lutym  1945  roku  przez  Armię  Czerwoną;  przy 
czym  najdłużej,  ponieważ  prawie  miesiąc,  opór  stawiała 
Cytadela.  Oferta  turystyczna:  w  czasie  walk  i  po  II  wojnie 
światowej większość umocnień zniszczono  lub rozebrano, ale 
część  fortów  do  dziś  jest w  dobrym  stanie,  niektóre można 
zwiedzać.  Muzeum  Uzbrojenia  (Park  Cytadela)  –  oprócz 
makiety  twierdzy poznańskiej,  zbioru  ikonografii o  tematyce 
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militarnej    i  kolekcji  fitografii, placówka prezentuje  znaczącą 
kolekcję sprzętu wojskowego  (w  tym czołgów, samochodów, 
samolotów,  śmigłowców,  haubic  i  armat)  stanowiących 
historyczne wyposażenie wojsk  polskich. Muzeum  gromadzi 
także  pamiątki  po  żołnierzach  oraz  jeńcach  wojennych 
różnych  narodowości,  którzy  przebywali  na  terenie  fortów 
poznańskich w  różnych momentach  historii. Muzeum  Armii 
Poznań  (al. Armii Poznań, Cytadela) – placówka  znajduje  się    
w  ocalałych  po  walkach  w  lutym  1945  roku,  korytarzach 
kazamatowych,  tzw.  Małej  Śluzie  ‐  dokumentuje  historię 
wojskowości  wielkopolskiej  od  Powstania  Wielkopolskiego 
(lata  1918–1919)  po  kampanię  wrześniowa  1939  roku,              
a  także  polskiego  podziemia  zbrojnego  okresu  II  wojny 
światowej.  W  ekspozycji  znajdują  się  m.in.  pamiątki 
historyczne, militaria,  grafiki,  obrazy,  dokumenty,  publikacje 
zwarte,  artykuły  prasowe,  fotografie  oraz  zdjęcia  filmowe. 
Muzeum Martyrologii Wielkopolan  znajduje  się w  Forcie VII 
Columb,  dawnej  twierdzy  poznańskiej, w  którym  hitlerowcy 
założyli  w  1940  roku  pierwszy  obóz  koncentracyjny  na 
ziemiach  okupowanej  Polski.  Posiada  ono  bogaty  zbiór 
korespondencji  obozowej,  rysunki,  fotografie,  dokumenty 
osobiste więźniów, dokumenty wystawiane przez niemieckie 
władze  okupacyjne  oraz  przedmioty  codziennego  użytku; 
medaliony  z  chleba,  portfele,  słowniczki  zawierające  opis 
losów  osób,  które  znalazły  się  w  Forcie  VII  (obecnie  około        
5 tys. jednostek archiwalnych). 

Twierdza  Przemyśl  –  jedna  z  trzech  największych  twierdz        
w  Europie  (po  Antwerpii  i  Verdun),  zarazem  najbardziej 
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wysunięta  na  wschód,  wielkie  dzieło  obronne.  Jej  budowę 
rozpoczęto w  latach wojny krymskiej (lata 1853–1856), kiedy 
stosunki  między  Rosją  a  Austrią  uległy  znacznemu 
pogorszeniu,  a  nawet  wojna  była  uznana  za  nieuniknioną. 
Podstawę  twierdzy  tworzyły  dwa  potężne  pierścienie 
obronne. Pierścień  zewnętrzny  rozciągał  się na obwodzie 45 
km  i  składały  się  na  niego  42  forty  (15  pancernych  i  27 
pomocniczych)  oraz  25  artyleryjskich  stanowisk  między 
fortami; a pierścień wewnętrzny miał obwód 15 km  i składał 
się  z  18  fortów,  3  stanowisk  szańców  i  4  dodatkowych 
stanowisk  artylerii.  Dramatyczne  dla  twierdzy  wydarzenia 
zaczęły  się  w  dniu  26  września  1914  roku,  kiedy  została 
okrążona  przez  wojsko  rosyjskie  i  odcięta  od  reszty 
terytorium.  Jej  załoga  liczyła  128  tys.  żołnierzy  (Polaków, 
Ukraińców,  Austriaków,  Węgrów,  Żydów,  Czechów, 
Słowaków,  Chorwatów  i  Włochów),  a  nacierająca  Armia 
Rosyjska liczyła 280 tys. żołnierzy. Twierdza broniła się przez 6 
miesięcy, do marca 1925  roku. Dłużej wytrzymała  francuska 
twierdza Verdun, ale broniła się ona w całkowitym okrążeniu. 
Oferta  turystyczna:  obecnie  Twierdza  Przemyśl  to  45‐
kilometrowe  pasmo  15  głównych  i  kilkudziesięciu 
pomocniczych  fortów wokół miasta  i  kilkanaście mniejszych 
obiektów militarnych w jego granicach; większość fortów jest 
dostępna dla zwiedzających. Wokół miasta został wyznaczony 
czarny szlak turystyczny atrakcyjny dla osób poruszających się 
pieszo,  jak również rowerami górskimi – cała  trasa obejmuje 
15  fortów głównych  i 29 pomocniczych  (obejrzenie  twierdzy 
trwa  2–3  dni). W  samym mieście  znajduje  się  obok  hotelu 
Gromada, schron, w którym można zwiedzać jego wnętrze. 
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Twierdza  Różan  –  ufortyfikowane  przedmoście  Różan  jest 
jednym z nielicznych zespołów fortyfikacyjnych nad środkową 
Narwią. Znajdują się tu forty rosyjskie twierdzy, wzniesione w 
początkach  XX wieku. Na wzgórzu  ustawiono  4  forty w  taki 
sposób,  aby  artyleria  każdego  fortu  mogła  ostrzeliwać 
przedpole  wszystkich  pozostałych.  Fort  ma  bardzo 
rozbudowaną  część  podziemną.  Oferta  turystyczna:  ze 
wszystkich  obiektów  fortecznych  przedmościa  najlepiej 
zachowany  jest  Fort  I,  który  znajduje  się w północnej  części 
miasta  (w  okresie  powojennym  był  wykorzystywany  na 
szkolne  warsztaty;  prywatnemu  inwestorowi  –  teren 
oczyszczono, wyburzono pozostałości warsztatów, budynki są 
remontowane); docelowo  fort ma  się  stać  siedzibą muzeum 
garnizonu w Różanie oraz powiatu makowskiego. 

Twierdza  Srebrna  Góra  (Festung  Silberberg)  –  potężna 
twierdza  pruska  wzniesiona  nad  Srebrną  Górą  i  Przełęczą 
Srebrną strzegła przejścia przez przełęcz do Kotliny Kłodzkiej. 
Została wybudowana w ciągu 12 lat jako jedna z największych 
górskich twierdz w Europie: obecnie jedyny przykład twierdzy 
górskiej  w  Polsce.  Trzon  twierdzy  stanowiły  4  bastiony 
(donżuan),  uzupełnione  kilkoma  fortami  rozlokowanymi          
w  najbliższej  okolicy  oraz  po  drugiej  stronie    przełęczy.            
W czasie II wojny światowej Niemcy utworzyli na tym terenie 
obóz karny dla jeńców wojennych. Oferta turystyczna: można 
zwiedzać częściowo odrestaurowane budynki, muzeum broni 
ciężkiej  i  niewielkie  podziemia; w  trakcie  zwiedzania można 
zajrzeć do nieco zrujnowanych fortecznych kazamat, obejrzeć 
militaria  zgromadzone  na  dziedzińcu,  warto  także  wyjść  na 
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wały  donżonu,  skąd  rozciąga  się malowniczy  krajobraz  Gór 
Srebrnych.  Dla  grup  zorganizowanych  istnieje  oferta 
różnorodnych  pakietów  aktywnego  zwiedzania                          
z  interaktywnymi  elementami,  a  corocznie  w  czerwcu  są 
organizowane Dni Twierdzy. 

Twierdza  Szczecin  (Festung  Stettin)  –  z  XVIII‐wiecznej 
twierdzy  szczecińskiej wybudowanej  przez  Prusaków w  celu 
obrony ujścia Odry i obsługującą metropolię berlińską portu w 
Szczecinie, po walkach o miasto w 1945  roku  zachowały  się 
jedynie fragmenty dwóch bram. 

Twierdza Świnoujscie (Festung Swinemiunde) – wzniesiona w 
XIX  wieku  jako  pruski  zespół  fortyfikacyjny  broniący  portu 
Świnoujście,  składała  się  z  4  fortów,  z  których  do  naszych 
czasów przetrwały 3 (Fort Anioł, Fort Zachodni, Fort Gerharg). 
Oferta  turystyczna: wszystkie  trzy  ocalałe  forty  są  dostępne 
do  zwiedzania.  Forty mają  bardzo  ciekawą  architekturę  i  są 
unikalne  w  skali  krajowej,  oferta  turystyczna  tworzona  w 
trzech wymienionych fortach jest skierowana do różnych grup 
odbiorców,  nie  tylko  do  miłośników  turystyki  militarnej,            
i  obejmuje  m.in.  pokazy  sprzętu  wojskowego    i  strzelania         
z  armaty,  elementy  ćwiczeń  wojskowych.  Fort  Gerhara, 
potocznie zwany Fortem Wschodnim,  jest  jednym z najlepiej 
zachowanych  XIX  wiecznych  fortów  nadbrzeżnych  w  naszej 
części  Europy.  W  Forcie  Zachodnim  mieści  się  Muzeum 
Twierdzy, którego ekspozycja nawiązuje do dziejów  twierdzy 
Morskiej w  Świnoujściu  i  składa  się  z  części muzealnej  oraz 
plenerowej  (w  sali  muzealnej  zbiory  podzielono  na 
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poszczególne  działy  tematyczne,  można  tu  obejrzeć 
różnorodne militaria, m.  in. mundury,  działa,  a  także miny 
morskie  i  torpedy). Na  obszarze  Twierdzy wyznaczono  szlak 
Fortyfikacji  Twierdzy  Świnoujście  (w  istocie  jest  to  trasa 
lokalna), obejmujący wszystkie opisane obiekty. 

Twierdza Toruń (Festung Thorn) – olbrzymia pruska twierdza 
wzniesiona w XIX wieku, zaliczana do największych w Europie. 
Składała  się z ponad 200 dzieł obronnych, w  tym 15  fortów,   
6  baterii  artyleryjskich  i  ponad  80  dużych  schronów, miała 
obwód  ponad  22  km.  Twierdza  nigdy  nie  była  oblegana  ani 
zdobywana.  W  roku  1914  działania  wojenne  rozegrały  się 
ponad  100  km  dalej  na  północny  wschód.  W  1945  roku 
wojska radzieckie zajęły miasto bez walki. Dlatego umocnienia 
twierdzy  toruńskiej  są  stosunkowo  dobrze  zachowane  –  do 
dziś  zachowało  się  prawie  150  budowli  obronnych 
wchodzących  w  skład  tej  ogromnej  XIX‐wiecznej  twierdzy. 
Oferta  turystyczna:  po  obiektach  Twierdzy  Toruń  prowadzi 
okrężny czarny szlak turystyczny. Niektóre z fortów są w pełni 
przygotowane  do  obsługi  ruchu  turystycznego,  inne można 
podziwiać  jedynie  zza ogrodzenia. W Forcie  IV,  zarządzanym 
przez  Kol.  Okońskiego,  jest  dostępnych  wiele  ofert,  w  tym 
zwiedzanie  fabularyzowane,  pobyt,  gry  terenowe,  pokazy 
walk i pojedynków ,noclegi w pomieszczeniach koszarowych. 

Twierdza  Warszawa  –  zespół  fortów  oraz  wielu  innych 
budowli  fortyfikacyjnych,  wznoszonych  przez  Rosjan               
w  mieście  i  wokół  Warszawy  począwszy  od  1832  roku  do 
końca  XIX  wieku.  Centrum  dawnych  obwarowań  stanowi 
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cytadela Warszawska (Aleksandrowska). Wokół niej powstały 
dwa  pierścienie  fortyfikacji,  przy  czym  zewnętrzny  pas 
obwarowań  miał  48  km  długości  i  wychodził  daleko  poza 
ówczesne  granice miasta.  Składał  się  z  14  fortów:  Fort  I  – 
Bielany,  Fort  II  – Wawrzyszew,  Fort  IIA  –  Babice,  Fort  III  – 
Blizne (Groty), Fort IV – Chrzanów, Fort V – Włochy, Fort VI – 
Okęcie, Fort VII – Zbarż ( Paluch), Fort VIIA – Służewiec, Fort 
VIII – Służew, Fort IX – Czerniaków, Fort X – Augustówka, Fort 
–XI  –  Grochów  (obecnie  nie  istnieje),  Fort  XII  –  Antoniów 
(obecnie nie istnieje), Fort XIII – Lewiepol, Fort XIV – Marywil 
(obecnie  nie  istnieje).  Twierdza  Warszawska  składała  się         
w  sumie  z  29  fortów,  rozstawionych  co  kilka  kilometrów           
i dużych punktów oporu, uzupełniały je liczne  lokalne, ziemne 
punkty oporu i baterie artyleryjskie. Niektóre umocnienia (po 
polskiej  stronie)  zostały  wysadzone  jeszcze  przed  I  wojną 
światową, a do dzisiaj przetrwały tylko ich nazwy. Po II wojnie  
światowej  większość  obiektów  obsadziło  Wojsko  Polskie,        
w  późniejszym  okresie  przekazując  je  stopniowo  dla  celów 
cywilnych m.in. na potrzeby miejskich ogródków działkowych. 
Pojedyncze  forty  przeznaczono  na  cele  rekreacyjne.  Oferta 
turystyczna:  wiele  warszawskich  fortów  zostało 
opuszczonych,  a  spora  liczba  z  nich  znajduje  się  w  rękach 
prywatnych.  Na  spacer  można  się  udać  do  Fortu  Służew  
i Blizne, a najlepiej wybrać się do Fortu Czerniaków, w którym 
mieści się Muzeum Wojska Polskiego. Na stałe udostępniony 
jest X Pawilon Cytadeli Aleksandrowskiej (muzeum). W czasie 
Dni  Cytadeli można  zwiedzić  z  przewodnikiem  jej  pozostałą 
część  zajmowaną przez wojsko:  twierdza nadal ma ogromny 
potencjał  jako  niezwykle  cenny  zabytek.  Muzeum  Polskiej 
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Techniki  Wojskowej,  Fort  IX,  oddział  Muzeum  Wojska 
Polskiego  (ul.  Powsińska  13)  –  placówka  gromadzi    sprzęt  
ciężki  Wojska  Polskiego  i  obcych  armii  walczących  na 
terytorium  Polski,  prowadzi  działalność  poszukiwawczą  
i  wydobywczą  oraz  organizuje  i  uczestniczy  w  konserwacji 
obiektów  i  remontach  pomieszczeń  i  urządzeń  fortecznych. 
Na  początku  lat  90  XX  wieku  wraz  z  pozbywaniem  się  
z  jednostek  przestarzałego  sprzętu  wojskowego  Muzeum 
Wojska Polskiego utworzyło tu magazyn. Pod koniec lat 90 XX 
wieku  otwarto  ekspozycje  plenerową  i  oddział muzeum. Na 
terenie  fortu  mieszczą  się  wystawy  stałe:  Polska  broń 
pancerna  1918–1945,  Polskie  lotnictwo  wojskowe  1917–
2000,  Polskie  duszpasterstwo  wojskowe,  Historia  i  tradycje 
Fortu  IX  Czerniakowskiego.  Muzeum  Katyńskie  (Fort  IX)  – 
placówka,  zlokalizowana  w  kazamatach  fortu,  gromadzi 
pamiątki  po  pomordowanych  w  Katyniu,  Charkowie  
i  Miednoje  oficerach  polskich,  wydobyte  w  trakcie 
ekshumacji,  oraz  pamiątki  przekazane  przez  rodziny 
pomordowanych.  Jego  misją  jest  podtrzymanie  pamięci  
o  męczeńskiej  śmierci  kilkunastotysięcznej  kadry  Wojska 
Polskiego w 1940  roku, ochrona materialnych pamiątek oraz 
prowadzenie  działalności  edukacyjnej.  Muzeum  Tradycji 
Wojsk  Lądowych  (fort  artyleryjski  w  południowej  części 
Cytadeli Aleksandryjskiej), składa się z trzech części: pierwszą 
stanowi obiekt Cytadeli Warszawskiej, o powierzchni  36 ha; 
druga  to  skansen  sprzętu  bojowego,  gdzie  zgromadzono 
ponad 30 eksponatów a do najciekawszych należą czołg T‐34, 
wyrzutnia  rakietowa  M‐13  „Katiusza”,  transporter 
opancerzony  BRT‐152,  armaty  kalibru  45  mm,  armaty 
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przeciwlotnicze,  moździerze,  kuchnia  polowa 
jednokociołkowa, wyprodukowana w 1944 roku oraz niektóre 
pojazdy  mechaniczne,  np.  sanitarki  i  samochody  specjalne.    
W  swoich  zbiorach  muzeum  ma  wiele  oryginalnych 
eksponatów, m.in. maskę przeciwgazową dla konia, najstarsze 
komputery oraz wiele sprzętu kołowego i gąsiennicowego. 

Twierdza Wisłoujście (Gdańsk) – początki tej twierdzy sięgają 
XV wieku (nazwa Wisłoujście wywodzi się z czasów, gdy ujście 
Wisły  znajdowało  się  bezpośrednio  na  północ  od  twierdzy). 
Miejsce  to  stanowiło  teren  ważny  z  punktu  widzenia 
strategicznego. Można  stąd  było  kontrolować  ruch  statków 
wychodzących  i  wchodzących  do  Gdańska.  Twierdza  była 
wielokrotnie  rozbudowywana.  Jest  bezcenną  pamiątką 
morskich dziejów Polski. Stąd w 1627  roku wypłynęła polska 
flota na zwycięską bitwę ze Szwedami pod Oliwą. Jako jedyna 
twierdza  morska  na  południowym  wybrzeżu  Morza 
Bałtyckiego i ze względu na swą historyczną wartość trafiła na 
listę Word Monumenis Watch – 100 najbardziej zagrożonych 
zabytków  na  świecie. Oferta  turystyczna:  twierdza położona 
jest  w  centrum  starego  porty  gdańskiego  w  bezpośrednim 
sąsiedztwie półwyspu Westerplatte. Fort Carre jest częściowo 
udostępniony  do  zwiedzania,  z  wieży  fortu  można  oglądać 
dawny port gdański i ujście Wisły. 

Twierdza Wrocław (Festung Breslau) – wielka austriacka XVI‐
wieczna twierdza rozbudowana następnie przez Prusaków aż 
do  końca  XVIII  wieku  niemal  zupełnie  zniesiona  z  rozkazu 
Napoleona  I.  Na  przełomie  XIX  i  XX  wieku  zastąpiła  ją 
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nowoczesna  twierdza  pierścieniowa,  której  forty  i  inne 
umocnienia  były  zlokalizowane  wokół  miasta.  Część  z  nich 
przerwała  długotrwałe  i  niszczące  oblężenie  od  lutego  do 
maja 1945 roku. Z okresu ostatniej wojny zachowało się parę 
imponujących  schronów  przeciwlotniczych  w  tym  unikalny 
kilkokondygnacyjny  na  ulicy  Legnickiej  a  także  schrony 
różnych  typów. Oferta  turystyczna: można  zwiedzać Arsenał 
Miejski  z  Muzeum  Militariów,  a  we  Wrocławiu  wiele 
umocnień z okresu II wojny światowej, w tym monumentalne 
schrony przeciwlotnicze. 

Twierdza  Zamość  –  fortyfikacje  otaczające  miasto  Zamość 
zostały zbudowane na przełomie XVI i XVII wieku na polecenie 
właściciela miasta,  Jana  Zamoyskiego. Były one wielokrotnie 
przebudowywane, w  tym najbardziej kompleksowo w  latach 
20  XIX  wieku.  Twierdza  Zamość  była  jedną  z  największych 
twierdz  Rzeczpospolitej  Obojga  Narodów,  a  następnie 
Księstwa  Warszawskiego  i  Królestwa  Polskiego.  W  swoich 
dziejach oparła się czterem wielkim oblężeniom: w 1648 roku 
przez  kozacko‐tatarską  armię  Bohdana  Chmielnickiego;  
w  1656  roku  przez  Szwedów;  przez  10 miesięcy  1813  roku 
przez  Rosjan  po  klęsce  Napoleona  I  w  Rosji;  w  1831  roku 
najdłużej broniła  się przed wojskami  rosyjskimi  i poddała  się 
jako ostatni punkt oporu. W walce  (jako  forteca  austriacka) 
Zamość  został  zdobyty  tylko  jeden  raz  – w  1809  roku przez 
wojska  polskie.  Fortecę  zdemobilizowano  i  częściowo 
rozebrano  w  1866  roku.  Aktualnie  fortyfikacje  twierdzy 
Zamość  są  odbudowywane  w  pełnym  profilu  włącznie  
z nieistniejącymi bastionami. Oferta  turystyczna: Zamość był 
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prywatnym  miastem  założonym  przez  hetmana  Jana 
Zamoyskiego. W zbrojowni hetman gromadził trofea zdobyte 
w  swych  zwycięskich  bitwach,  przechowywał  dary  różnych 
miast i osobistości, zatem arsenał był swego rodzaju muzeum 
chwały  oręża  i  zwycięstw  Jana  Zamoyskiego.  Tę  militarną 
kolekcję  chętnie  pokazywał  swym  znamienitym  gościom,         
a  więc  można  uznać,  że  zamojski  arsenał  był  pierwszym          
w  dziejach  Polski muzeum wojskowym. Obecnie  ekspozycja 
plenerowa  jest  lokalizowana  w  rejon  ul.  Zamkowej  2               
w sąsiedztwo Muzeum Barwy  i Oręża „Arsenał”. W bastionie 
VII  „Kawaler”  jest  czynna  trasa  turystyczna.  W  najbliższym 
czasie  –  po  zakończeniu  prac  w  fortyfikacjach  twierdzy, 
utworzona  zostanie  trasa  turystyczna po  tych  fortyfikacjach. 
W Rotundzie  mieści się Muzeum Martyrologii. 

Twierdza Zegrze – rosyjska twierdza wzniesiona w końcu XIX 
wieku. Miała zadanie bronić przepraw przez Narew na północ 
od Warszawy.  Forty,  zmodernizowane w  latach  1902–1907, 
należały do najnowocześniejszych  i najbardziej nowatorskich 
umocnień wzniesionych przez  inżynierów  rosyjskich. Podczas 
budowy  zastosowano  wiele  rozwiązań  typowych  dla 
fortyfikacji  górskiej.  Twierdza  miała  dwa  wysunięte  forty: 
Dębe na zachodzie i Beniaminów na południowym wschodzie. 
W czasie I wojny światowej oba forty zostały wysadzone przez 
wycofujące  się  oddziały  rosyjskie.  Po  II  wojnie  światowej 
teren  twierdzy  należał  do  jednostki  wojskowej.  Oferta 
turystyczna: obecnie forty nadal są zaniedbane i niszczeją, nie 
są udostępnione zwiedzającym. 
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Most  w  Tczewie  ‐  most  zwany  Tczewskim,  to  jedna                   
z  turystycznych  atrakcji  tego miasta.  Jako  pierwszy  powstał 
most drogowy  (lata 1851–1857)  i był  jednym  z najdłuższych 
mostów  świata  (miał  837  m).  Składał  się  z  6  przęseł                  
o  rozpiętości  130  m  wybudowanych  na  5  filarach.  Była  to 
konstrukcja  niezmiernie  ważna  ze  strategicznego  punktu 
widzenia,  gdyż  zapewniał  połączenie  Berlina                             
z  Królewcem  (Prusy  Wschodnie).  Do  obrony  tego  mostu 
wybudowano  pięć  par  22‐metrowych  ozdobnych 
neogotyckich  wieżyczek  ze  strzelnicami  karabinowymi  na 
filarach  oraz  dwie  bramy  wjazdowe  na  przyczółkach. Most 
kolejowy powstał 30  lat później (lata 1888–1890). W czasie II 
wojny  światowej został wysadzony przez polskich obrońców, 
po  wojnie  odbudowany.  Most  ten  został  uznany  przez 
Amerykańskie  Stowarzyszenie  Inżynierów  Budownictwa  za 
międzynarodowy zabytek inżynierii budowlanej. 

 
Krzysztof Tęcza 
Podpisano „Porozumienie Fideikomis 
Chojnicki” 
Dnia  15  kwietnia  2013  roku  miało  miejsce  niezwykłe 
wydarzenie. W  cieplickim pałacu  spotkali  się przedstawiciele 
instytucji  i  organizacji,  których  działania  swoim  zakresem 
obejmują  tereny  należące  dawniej  do  rodu  Schaffgotschów. 
Podpisali  oni  „Porozumienie  Fideikomis  Chojnicki”.  Dzięki 
temu dalsze działania dla dobra regionu podejmowane przez 
sygnatariuszy porozumienia będą nie  tylko  zbieżne ale  także 
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wzajemnie  wspierane.  Porozumienie  ułatwi  pozyskiwanie 
funduszy na wspólne projekty.  
Sam  akt  podpisania  porozumienia  zbiegł  się  z  ważnymi 
rocznicami. Równo 305  lat temu wyniesiono Johanna Antona 
Schaffgotscha  do  stanu  dziedzicznych  hrabiów  Cesarstwa. 
Obdarowano  go  także  przywilejem  połączenia  herbów 
Schaffgotschów i piastowskich książąt brzesko‐legnickich. 280 
lat  temu  Jan  Antoni  sporządził  testament  uważany  za 
dokument  fundacyjny Biblioteki Schaffgotschów. Od  tej pory 
księgozbiór wraz ze zbiorami militarnymi oraz sztuki był wciąż 
powiększany.  Stał  się  on  częścią  Fideikomisu  Chojnickiego, 
który  utworzono  celem  uchronienia  majątku  przed 
rozproszeniem.  Taka  forma  zarządzania  doprowadziła  do 
powstania  „Skarbca  Śląskiego”  zwanego 
„Schaffgotschianum”.  Niestety  po  II  wojnie  światowej  te 
niezwykłe zbiory zostały rozproszone po całym kraju. Znajdują 
się  one  m.in.  w  Muzeum  Narodowym  w:  Warszawie, 
Poznaniu,  Krakowie,  Wrocławiu;  na  Zamku  Królewskim  
w  Krakowie;  w  Centralnym  Muzeum  Morskim  w  Gdańsku;  
Muzeum w Wałbrzychu. Zbiory biblioteczne znajdują się m.in. 
w  Bibliotece  Narodowej  w  Warszawie,  Bibliotekach 
Uniwersytetów:  Warszawskiego,  Toruńskiego, 
Wrocławskiego,  KUL‐u;  Bibliotece  Jagiellońskiej w  Krakowie. 
Stare druki zobaczymy w Archiwach Państwowych większych 
miast Polski czy w Zakładzie Narodowym  im. Ossolińskich we 
Wrocławiu.  

 
Idea  dzisiejszego  porozumienia  może  nieco  odbiega  od 
podstawowych  zasad  obowiązujących  w  tamtych  czasach 
jednak  jest  jak  najbardziej  godna  upowszechniania. 
Przedstawiam zatem tekst porozumienia (dosłowny). 
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My zebrani w Cieplicach w 
Pałacu Schaffgotschów 

Roku Pańskiego 2013 dnia 15 kwietnia 
zawiadamiamy treścią niniejszego pisma, wszystkich których 

należy, 
że dnia dzisiejszego zgodnie podpisaliśmy 

Porozumienie 
Fideikomis Chojnicki 

A to, obiecujemy i przyrzekamy: 
‐ naprzód  żadnego  rozerwania między  sobą nie  czynić,  ale podłóg 
miejsca i czasu naznaczonego zjechać się i Porozumienie utrzymać 
‐ wszelkie wysiłki  czynić,  by  dojść  do wspólnych  działań  na  rzecz 
dobra ziemi naszej 
‐ pokój między sobą zachować i wzajem wspierać się, a różnice co by 
między nami jawić się mogły na zjeździe pobliskim ułożyć 
‐ stałość w Porozumieniu i wierność dla prawideł jego 
‐  decyzje  wszelakie,  które  podejmować  będziemy,  osobliwie  w 
materiałach  ekonomicznych,  aby  przez większość  głosów  zapadać 
musiały 
‐  wszelkie  problema  wspólną  radą  i  siłą  rozwiązywać  i  powstać 
przeciwko każdemu, który by to na Porozumienie nasze nastawał 
‐  że nie będzie można na zjeździe, bez  jednomyślnego zezwolenia, 
powiększać  składu Porozumienia raz ustanowionego  
‐ zaręczamy ponadto, niedogodności lub szkody poniesione w czasie 
trwania Porozumienia równo i zgodnie ponosić 
co słowem naszym zaręczamy 
Na dowód tego pieczęcie nasze zostały odciśnięte i podpisy własną 

ręka skreślone. 
Dan w Cieplicach, w dniu 15 kwietnia 2013 r. 
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Porozumienie podpisali (alfabetycznie): 
‐  Jerzy Czajka – Kasztelan Zamku Chojnik,  założyciel Bractwa 
Rycerskiego Zamku Chojnik 
‐  Stanisław  Firszt  –  Dyrektor    Muzeum  Przyrodniczego  w 
Jeleniej Górze 
‐ Ks.  Józef Frąc – Proboszcz Parafii Rzymsko‐Katolickiej p. w. 
św. Marcina w Jeleniej Górze‐Sobieszowie 
‐  Andrzej  Mateusiak  –  Wiceprezes  Urzędujący  Oddziału 
Polskiego  Towarzystwa  Turystyczno‐Krajoznawczego  „Sudety 
Zachodnie” w Jeleniej Górze  
‐ Maciej Markowski – Prezes Uzdrowiska Cieplice Sp. Z o.o. – 
Grupy PGU 
‐  Maciej  Pawłowski  –  Dyrektor  Zamiejscowego  Ośrodka 
Dydaktycznego w Jeleniej Górze Politechniki Wrocławskiej 
‐ Andrzej Raj – Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego z 
siedzibą w Jeleniej Górze 
‐ O. Stefan Wojda – Proboszcz Parafii Rzymsko‐Katolickiej św. 
Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze‐Cieplicach. 
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Oprócz  sygnatariuszy  przy  podpisaniu  Porozumienia  obecny 
był  autor  książki  ”Schaffgotschowie.  Panowie  na  Chojniku  i 
Cieplicach”  Arkadiusz  Kuzio‐Podrucki  oraz  autor  tych  słów, 
który  udokumentował  to  ważne  wydarzenie  zarówno  w 
piśmie jak i fotografiach.  

 

Elżbieta Sznajder 
Moja Wyprawa Życia na Kilimandżaro 

 

Elżbieta Sznajder 

Kilimandżaro  to  jeden  ze  szczytów  Korony  Ziemi,  najwyższy 
szczyt Afryki, najwyższa samotnie stojąca góra na świecie, jak 
również  jeden  z  najwyższych  w  świecie  wulkanów.  Nazwa 
Kilimandżaro  jest  wspólna  dla  trzech  głównych  wulkanów, 
wyróżniających  się  w  masywie  górskim  w  Tanzanii  przy 
pograniczu  Kenii.  Największą  wysokość  ma  położony 
centralnie  Kibo.  W  obrębie  jego  krateru  znajduje  się 
najwyższy  punkt  całej  Afryki  zwany  Uhuru  Peak  (5895  m 
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n.p.m). Drugi wulkan to Mawenzi (5149 m n.p.m.), trzeci nosi 
nazwę Shira (3987 m n.p.m.). 
„Jedyny  w  swoim  rodzaju  fenomen  natury  o  niesłychanym 
pięknie”  –  taką  ocenę  dostała  najwyższa  góra  Afryki  
w  Konwencji  o  Ochronie  Dziedzictwa  Przyrody,  niewiele 
bowiem  pomników  przyrody  może  dostarczać  turyście  tak 
mocnych  wrażeń  estetycznych  jak  Kilimandżaro.  Symbol 
Czarnego Lądu imponuje swymi gabarytami: wysokością 5895 
metrów  nad  powierzchnią  Oceanu  Indyjskiego,  olbrzymią 
powierzchnią 3885 km, rzadko spotykaną różnicą wzniesień – 
od  powierzchni  leżącej  na  płaskowyżu  sawanny  do 
wierzchołka  ta różnica wynosi prawie 4900 m oraz długością 
masywu, który wynosi aż 60 km.  
Na  szczyt  Kilimandżaro  prowadzi  kilka  różnych  tras, 
niezależnie  od  drogi,  którą  wybierzemy  otaczać  nas  będą 
wspaniałe  widoki  i  fascynująca  flora,  jaką  nie  spotkamy 
nigdzie na Ziemi. My szliśmy trasą  Marangu Route zwaną też 
‘’Coca‐cola Route’’.  
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Jest to najbardziej popularna, najkrótsza i najłatwiejsza droga 
na szczyt. Jak się później okazało trasa ta wcale do łatwych nie 
należy, nie dajmy  się zwieść nazwą. Wyprawa  liczyła 6 dni –  
w  tym  jeden  dzień  na  aklimatyzację w  Horombo, wiadomo 
lepsza aklimatyzacja,  to większe  szanse na  zdobycie  szczytu. 
Właśnie  brak  aklimatyzacji  i  związana  z  tym  choroba 
wysokościowa, stanowi najczęstszy powód, że tak wiele osób 
nie osiąga celu. Nie ma przy tym reguły, kto da radę, a kto nie. 

Mimo,  że  Kilimandżaro  jest  górą  dość  łatwo  dostępną  
i  wejście  na  nią  nie  wymaga  specjalnego  przygotowania 
technicznego  trzeba pamiętać,  iż w niższych partiach odcinki 
do  pokonania  są  długie,  zaś w wyższych  partiach  zbocza  są 
strome. Tak więc wejście może okazać się dużym obciążeniem 
dla nóg. Warto też pamiętać, że wraz z wysokością powietrze 
jest rzadsze i trudniej się oddycha. Czasem reakcja organizmu 
na  zbyt  małą  ilość  tlenu  może  być  bardzo  zdecydowana. 
Dlatego  też  nie  zaleca  się wejścia  na  Kilimandżaro  osobom 
cierpiącym  na  choroby  związane  z  sercem,  układem 
oddechowym  oraz  cierpiącym  na  chroniczny  stres. Mniejsze 
szanse na wejście na szczyt mają również osoby palące.  

Idąc  trasą Marangu Route mamy do pokonania  trasę ponad 
80 km, z czego połowa drogi to podejścia. Podczas trekkingu 
idziemy  cały  czas  w  towarzystwie  przewodnika,  jego 
pomocnika,  kucharza  i  tragarzy,  którzy  niosą  nasze  bagaże 
(plecaki  do  15kg)  oraz  zapas  jedzenia  i  picia  na  trzy  posiłki 
dziennie  na  całą  wyprawę.  Dwóch  tragarzy  przypada  na 
jednego  uczestnika  oraz  jeden  przewodnik  na  dwóch 
uczestników. 
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Zazwyczaj  jest  więcej  osób  do  obsługi  niż  samych 
uczestników.  Taki  jest  wymóg  i  nie  możemy  go  zmienić, 
musimy  się  dostosować.  Każdy  dzień  trekkingu  na 
Kilimandżaro  to  inna  temperatura  powietrza  oraz  inne 
krajobrazy, dlatego zaopatrzeni jesteśmy w ubrania na cztery 
pory roku. Cały czas pamiętamy by iść wolno (pole, pole) i pić 
dużo wody, około 4 litry na dzień i 1‐2 litry w nocy. 

Do  Afryki  przybywamy  pod  koniec  lutego  2013  roku  i  gdy 
wyruszamy  na  szlak  z  Marangu  Hut  (1.900  m  n.p.m.) 
temperatura wynosi około 30 stopni w plusie. 

Dzień pierwszy 

Marangu  Hut  (1.900  m  n.p.m.)  ‐  Mandara  Huts  (2740  m  
n.p.m.).  Długość  trasy  12  km,  czas  przejścia  około  5  godz. 
Pierwszy  dzień  jest  łatwy  i  przyjemny.  Trasa  prowadzi  nas 
przez piękny las deszczowy. Niesamowity zielony gąszcz pełen 
jest omszałych wysokich drzew, z których zwisają poskręcane 
liany. Las pachnie wilgocią, z głębi dochodzą śpiewy ptaków  i 
wrzaski małp, które grasują w konarach drzew.  Jedne  z nich 
siedzą na gałęziach drzew obserwując nas. Są to biało‐ czarne 
‘’colobusy’’  o  długich,  białych  ogonach.  Inne  skaczą  po 
drzewach  wydając  dziwne  odgłosy.  Są  spokojne  a  my 
bezpiecznie  i powoli  idziemy dalej zwracając uwagę na wiele 
ciekawych gatunków roślin i wsłuchujemy się w nowe dla nas 
odgłosy. Wszystko dookoła nas  jest  inne  i  zupełnie nam nie 
znane. 
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Nad naszymi głowami kołysze  się baldachim  z  zielonych  liści 
nieznanych  nam  roślin. Od  czasu  do  czasu  drogę  przebiega 
mały  kameleon  lub  przechodzi  kolonia  mrówek.  Jesteśmy 
zafascynowani  tą  tajemniczą  scenerią.  Powietrze  jest 
przyjemnie  wilgotne,  łatwo  się  oddycha,  a  my  idziemy  i 
rozglądamy  się  naokoło  chłonąc  otaczającą  nas  egzotykę. 
Aura  nam  sprzyja,  nie  jest  ani  za  wilgotno,  ani  za  ciepło. 
Wsłuchujemy  się w odgłosy gąszczu  leśnego, który  z czasem 
przerzedza się, a na gałęziach pojawiają się mchy  i zwisające 
porosty  przypominające  koronkowe  firanki,  które  jakby 
oczekiwały na kolejną reżyserię filmu z krainy dreszczowców.  

W połowie drogi zatrzymujemy się by odpocząć  i zjeść obiad 
(lunch  ‐  pakiet),  który  niesiemy w  plecaku  podręcznym.  Las 
tropikalny ma w sobie coś tajemniczego. Ta gęstwina zieleni, 
liści  i drzew  różnych wielkości, paproci  i porostów, które  jak 
wielkie pajęczyny  lub  szydełkowe obrusy okręcają  się wokół 
konarów  drzew  i  zwisają  z  nich  niczym  zielone  włosy  dają 
wrażenie,  że  znaleźliśmy  się w magicznym miejscu  rodem  z 
baśni.  

Po  4–5  godzinach  wędrówki  dochodzimy  do  schroniska 
Mandara Huts  ( 2740 m n.p.m.). Rejestrujemy się w  recepcji  
i  dostajemy  klucz  do  naszego  8‐osobowego  pokoju. 
Schronisko w Mandara jest bardzo skromne, ale cieszymy się, 
że  mamy  dach  nad  głową.  Chociaż  budynek  nie  jest 
ogrzewany  i  tak  jest  w  nim  cieplej  niż  pod  namiotami. 
Piętrowe  łóżka są wyposażone w materac  i poduszkę, śpiwór 
każdy  musi  mieć  swój.  Toalety  i  sanitariaty  są  na  dworze,  
w nocy niezbędna  jest czołówka  (latarka). W kranach nie ma 
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ciepłej wody, dlatego za każdym razem, kiedy dochodzimy do 
bazy ktoś  z obsługi przynosi nam w malutkich miskach ok. 1 
litra  ciepłej  wody  do  mycia.  Na  terenie  każdej  bazy 
noclegowej znajduje się duży pokój‐stołówka, w której nasza 
obsługa  nakrywa  do  stołu  i  zaprasza  nas  na  obiadokolację  
i śniadanie.  

Po  dojściu  do  miejsca  noclegowego  dostajemy  przekąskę: 
kawę, herbatę  i popcorn  lub ciasteczka. Później przynoszony 
jest  posiłek  składający  się  z  zupy,  drugiego  dania  oraz 
owoców.  Regionalne  jedzenie  bardzo  nam  smakuje,  jest 
dobre i urozmaicone. Do picia zawsze dostajemy gorącą wodę 
w  termosach,  jakiś  napój  owocowy  w  kartoniku,  kawę, 
herbatę lub mleko.  

Dzisiaj śpimy z Niemcami obok śpią Japończycy i Koreańczycy. 

Dzień drugi 

Mandara  Huts  (2740  m  n.p.m.)  –  Horombo  Hut  (3720  m 
n.p.m.). Długość trasy 18 km, czas przejścia ok. 7 godzin. Trasa 
łatwa, przyjemna lecz odczuwamy już wpływ wysokości. 

Nadal  jest gorąco, ubieramy się  lekko zakrywając ciało przed 
ostrym  słońcem.  Konieczny  jest  kapelusz  na  głowę.  Idziemy 
powoli (pole, pole) i pijemy dużo wody. („Pole, pole” w języku 
Suahili znaczy „wolniej, wolniej”). Z Mandara kierujemy się do 
krateru Maundi, gdzie przy dobrej widoczności widać Kenię  i 
Ocean  Indyjski. Z  jego krawędzi otwierają się szerokie widoki 
na Kibo i Mawenzi. 
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Opuszczając las deszczowy wchodzimy w strefę wrzosów i łąk 
alpejskich.  Przekraczamy  licznie  tu  płynące  w  głębokich 
rowach  potoczki.  Będąc  na wrzosowiskach można  zobaczyć 
najbardziej spektakularne gatunki roślin porastających zbocza 
Kilimandżaro,  m.in.  gigantyczną  lobelię,  której  wysokość 
dochodzi  do  3  m  oraz  ogromnego  starca,  który  osiąga  tu 
wysokość nawet 5 m.  

Przed  nami  wyrastają  też  oazy  endemicznych  senecji,  czyli 
kaktusa  tanzańskiego  charakterystycznego  i  występującego 
jedynie w  tym  rejonie  świata. Olbrzymie  senecje z bocznymi 
odnogami  czasem  przypominają  przyrodę  ze  znanych 
amerykańskich  westernów.  Strumyki  powstałe  u  źródeł 
lodowców  na  szczycie  Kilimandżaro  zasilają  ich  korzenie  w 
wodę, dzięki  czemu  senecje  są wyjątkowo okazałe.  Zbliżając 
się do schroniska obserwujemy jak wraz z wysokością zmienia 
się roślinność. Jest co podziwiać. Po drodze zatrzymujemy się 
na  lunch  w  miejscu  z  ładnym  widokiem  na  Kibo.  Chwila 
przerwy  i  rozpoczynamy dalszą wędrówkę.  Idziemy cały czas 
pole  –  pole,  oraz  pijemy  dużo  wody.  Po  7  godzinach 
docieramy  do  Horombo  Hut  (3720  m  n.p.m.)  i  jesteśmy 
kolejne 1000 m wyżej. Dzisiaj przeszliśmy spory odcinek drogi 
zatem w schronisku czeka nas zasłużony relaks i odpoczynek.  
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W  Horombo  Hut  zakwaterowanie  przygotowano  w 
drewnianych  4‐osobowych  domkach.  Każdy  domek  jest 
wyposażony w 4 pojedyncze  łóżka  z materacem  i poduszką. 
Śpiwór musimy mieć swój. Domki nie są ogrzewane, a chociaż 
po  zmroku  włączane  jest  oświetlenie  działające  na  baterie 
słoneczne, nadal niezbędna jest własna latarka (czołówka). Na 
terenie  bazy  znajdują  się  skromne  sanitariaty  (bez  ciepłej 
wody) oraz toalety, osobno damska  i męska. Jest za to sporo 
myszy, które biegają wszędzie nie bojąc się nikogo.  

Dzień  kończy  się  zwykle  dość  szybko,  zaraz  po  kolacji  i 
zachodzie  słońca  zaczyna  się  chłodna  noc. Na  tej wysokości 
już  zaczęliśmy  odczuwać  jej  wpływ  na  nasz  organizm;  nie 
możemy zasnąć, serce bije szybciej a w głowie czujemy lekkie 
szumy.  Nie  bierzemy  lekarstw,  próbujemy  zasnąć.  W  nocy 
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budzimy  się  zmarznięci  i  ubieramy  na  siebie  wszystko,  co 
mamy w plecaku, nawet  rękawiczki  i  czapkę na  głowę. Było 
strasznie zimno. 

Dzień trzeci  

Horombo Hut (3720 m n.p.m.) ‐ Zebra Rocks (4200 m n.p.m.) 
– Horombo Hut (3720 m n.p.m.).  

Baza  Horombo  jest  miejscem  gdzie  zatrzymujemy  się  na 
aklimatyzację.  Ma  to  zwiększyć  nasze  szanse  na  zdobycie 
szczytu.  Dzisiaj  pokonujemy  przejście  w  kierunku  Mawenzi 
mijając  po  drodze  formację  skalną  Zebra  Rocks  (4200  m 
n.p.m.) zwanymi ‘’Skałami Zebry’’ ze względu na swoje czarno 
‐ białe ubarwienie. Ten dodatkowy dzień w Horombo służący 
lepszej aklimatyzacji. Krótkie 3‐godzinne przejściem w górę  i 
póżniej  1,5‐godzinne  zejście  w  dół  jest  bardzo  wskazane. 
Pomaga  to  nam  dojść  do  siebie.  Żeby  poprawić  swoje 
samopoczucie  i  przyzwyczaić  organizm  do  wysokości  
pamiętamy  o  tym,  żeby  pić  dużo  wody  i  poruszać  się  w 
niezbyt szybkim tempie,  jak zwykle „pole – pole”. Nie pijemy 
już kawy. Od dzisiaj  zakładamy  też grube czapki na głowę w 
ciągu dnia. Nie  jest zimno, ale wiatr wieje coraz mocniej, do 
tego przypieka  słońce, dlatego  chronimy  głowy od promieni 
słonecznych  zatrzymując  ciepło.  Wracamy  na  nocleg  do 
Horombo Hut gdzie czeka na nas drewniany domek. Czujemy 
się  bardzo  dobrze,  nawet  lepiej  niż  poprzedniego  dnia.  
Z  apetytem  jemy  obiad  oraz  kolację  i  szybko  kładziemy  się 
spać.  Do  snu  ubieramy  się  grubo,  na  głowę  zakładamy 
kominiarkę  i  grubą  czapkę. W  takim  stroju  jest  nam  ciepło  
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i śpimy całą noc. Jest to ostatnia przespana noc przed atakiem 
szczytowym. 

Dzień czwarty  

Horombo Hut (3.720 m n.p.m.) – Kibo Hut (4.703 m n.p.m.). 

Długość trasy 15 km, czas przejścia do Kibo 6‐7 godzin. Trasa 
nie  jest  trudna  jednak  odczuwamy  coraz  większy  wpływ 
rzadszego powietrza. 

Po  śniadaniu  kontynuujemy wspinaczkę  na  najwyższy  szczyt 
Afryki. Aklimatyzacja zrobiła swoje. Nie odczuwamy typowych 
objawów choroby wysokościowej. Ubieramy odzież, która nie 
przepuszcza wiatru oraz obowiązkowo ciepłą czapkę na głowę 
i zaczynamy maraton. Przed nami prawie 36 godzin na nogach 
i 42 km do pokonania (Horombo Hut – Kibo Hut  – Uhuru Peak 
(5895 m n.p.m.) i powrót do Horombo Hut). 

Dzisiejszy dzień  jest pełen pięknych widoków. Przez pierwszą 
połowę dnia przecinamy wyższe piętro wrzosów  i porostów, 
później  idziemy rozległym skalnym siodłem,  łączącym szczyty 
Mawenzi  i  Kibo.  Siodło  jest  wysokogórską  pustynią  
o  księżycowym  krajobrazie  a  my  czujemy,  że  chodzimy  
w chmurach. Jest to mój ‘’pierwszy krok w chmurach‘’. Zdaję 
sobie  sprawę,  że  to  co widziałam  patrząc  z  okna  samolotu, 
mam  teraz wokół na wyciągnięcie  ręki,  że  to  co mnie otula  
i  oblepia,  to  nie  dym,  że  to  już  nie  tylko  zwykła mgła.  To 
chmury!  
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Krajobraz  powoli  ulega  zmianie,  staje  się  bardziej  surowy, 
skalisty  i nieprzystępny. Znika roślinność, a teren pokryty jest 
pyłem  wulkanicznym  i  skałami  wyrzuconymi  z  krateru 
rozpościerającego  się  aż do  samego podnóża wulkanicznego 
stożka.  Jedyną  spotykaną  tu  jeszcze  roślinnością  są 
najbardziej odporne na warunki atmosferyczne kępy traw. Na 
wysokości 4200 m n.p.m. znajduje się ostatni punkt czerpania 
wody.  Nasi  tragarze  biorą  dla  nas  zapas  wody  do  picia  by 
starczyła nam na atak nocny  i  zejście do Horombo. Trekking 
przez  „Siodło”  do  Kibo  nie  należy  do  najtrudniejszych 
jednakże  podczas  podejścia  odczuwamy  już wpływ  znacznej 
wysokości.  Trudności  z  oddychaniem  i  zmęczenie  na  tym 
odcinku  zaczynają  być  sporym  obciążeniem.  Z  każdym 
metrem  spada  też  temperatura  i  wieje  silniejszy  wiatr. 
Maszerujemy  wolno,  pijemy  dużo  wody,  wysokość  zaczyna 
coraz bardziej przeszkadzać, ale staramy się o tym nie myśleć. 
Roztaczające  się  piękne  widoki  rekompensują  zmęczenie. 
Chmury  u  podnóża  tworzą  pierzasty  puch,  a  zbocza 
Kilimandżaro odkrywają coraz więcej lodowych szczegółów.  

Po  południu  dochodzimy  do  Kibo  Hut  (4.703  m  n.p.m.), 
najwyżej  położonego  schroniska  w  Afryce.  Wokół  leży  już 
nieco  śniegu,  jest  dużo  chłodniej  niż  w  Horombo.  Jako  że 
świeci dość mocne słońce –  jest pewnie kilka stopni powyżej 
zera.  Ale  w  nocy  możemy  spodziewać  się  wszystkiego, 
zwłaszcza  mrozu  i  opadów  śniegu.  Mieliśmy  tu  już  różne 
atrakcje:  letnio‐wiosenno‐jesienne.  Teraz  dotarliśmy  do 
granicy  ostatniej  pory  roku.  Jesteśmy w  pobliżu  równika, w 
środku Czarnej Afryki i mamy śnieg. 
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W Kibo nie ma  już małych drewnianych domków.  Jest  jeden 
wielki  budynek  mieszczący  ok.  100  osób  w  salach  12‐
osobowych,  wyposażonych  w  łóżka  piętrowe.  Zajmujemy 
swoje  miejsca  by  chwilkę  odpocząć  przed  kolacją. 
Towarzystwo mamy międzynarodowe.  Posiłki  spożywamy w 
pokoju przy dużym  stole. Na  zewnątrz  znajdują  się  skromne 
toalety. Na miejscu są też grupy, które rozbijają namioty obok 
schroniska.  

Z  Kibo  widzimy  już  podejście  do  punktu  Gilmans  Point 
znajdującego  się  ponad  5600  m  n.p.m.  Z  tej  perspektywy 
wejście  wydaje  się  prawie  pionowe.  Nasi  przewodnicy 
uspokajają  nas mówiąc,  że  pójdziemy  ‘’pole  ‐pole’’  (powoli, 
powoli)  zygzakami  i  do  wschodu  słońca  będziemy  już  na 
szczycie. Tej nocy w Kibo nie śpimy zbyt długo, raczej leżymy. 
Odczuwalny brak tlenu daje się wszystkim we znaki. Pobudka 
wyznaczona na 23,00 w zasadzie nic nie zmienia, i tak nikt nie 
śpi.  Czynimy  ostatnie  przygotowania  do  wejścia  na  szczyt. 
Nakładamy na siebie kolejne warstwy ubrań tak by na nogach 
były trzy warstwy a na górze cztery. Na głowie obowiązkowo 
kominiarka,  gruba  czapka  i  kaptur.  Na  rękach  1‐2  pary 
rękawic. Czołówka na głowę i w drogę. 

Dzień piąty, godz. 24.00 

Kibo Hut  (4.703 m  n.p.m.)  – Uhuru  Peak  (5895 m  n.p.m.)  ‐
Uhuru  Peak  (5895 m  n.p.m.)  –  Kibo Hut  (4.703 m  n.p.m.)  ‐ 
Horombo  Hut  (3.720  m  n.p.m.).  Długość  trasy  ok.  6  km 
stromo pod górę na Uhuru. 21 km zejścia do Horombo. Łączny 
czas przejścia tego dnia to ok. 18 godzin. 
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Zapowiada  się wyczerpujący dzień wymagający od nas dużo 
kondycji  fizycznej  i  psychicznej. Wychodzimy,  ze  schroniska 
pełni strachu i obaw. Przewodnik dopiero teraz informuje nas 
o  trudnościach  i  powadze  tej  wspinaczki,  dopiero  teraz 
dowiadujemy  się,  że nie wszyscy dochodzą na  szczyt Uhuru, 
bo  organizm  nie  wytrzymuje  aklimatyzacji  i  można  już  nie 
wrócić. Niby wierzchołek  jest w  zasięgu  ręki  a organizm nie 
daje  rady.  Zaczęliśmy  się  prawdziwie  bać.  Gdzieś  tam  
w  głowie  coś  podpowiadało  mi  „dasz  radę  tylko  uwierz  
w siebie, cel jest blisko”… „pole, pole” i „hakuna matata”.  

Z wielką powagą złapaliśmy się wszyscy za ręce splatając krąg 
i  wspólnie  głośno  odmówiliśmy  modlitwę  prosząc  Boga  
o błogosławieństwo, zdrowie,  siłę, opiekę,  i byśmy WSZYSCY 
weszli na szczyt i zeszli z niego w zdrowiu i o własnych siłach. 
Łzy  spływały  nam  po  policzkach.  Jeszcze  tylko  serdeczny 
uścisk  każdego  z  każdym  i  ruszamy w  górę  powoli  jeden  za 
drugim. 

Przed nami sznur świateł grup, które wyszły prędzej. Wydaje 
się,  iż  dosięgają  oni  już  szczytu.  Ale  to  tylko  złudzenie.  
W  połowie  drogi  odpoczywamy  przez  chwilę  pod  skalnym 
nawisem  tzw.  Groty  Meyera.  Nosi  ona  imię  niemieckiego 
podróżnika,  który w  1889  roku  pierwszy  stanął  na  szczycie. 
Zastanawiam  się,  dlaczego  wszyscy  wchodzą  na  Kibo  nocą. 
Przypuszczalnie,  dlatego  by  do  minimum  ograniczyć  okres 
przebywania  w  niekorzystnych  dla  organizmu 
wysokościowych  warunkach,  gdzie  nie  ma  mowy  
o normalnym odżywianiu się i wypoczynku (tego samego dnia 
schodzi  się  od  razu  21  km  aż  do  Horombo).  Ale  być może 
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również dlatego, aby nie widzieć przed sobą kilkuset metrów 
tej stromej ściany.  Idąc w nocy mamy nadzieję, że ta grząska 
ściana pyłu, wulkanicznego popiołu, żwiru i drobnych kamieni 
lada moment  się  skończy. W  dzień  nie ma  takich  złudzeń.  
W  rzeczywistości  żwirowisko  kończy  się  dopiero  rano  pod 
samą  krawędzią  krateru. Atak  nocny  na  szczyt  Kilimandżaro 
nie  jest  łatwy. To najtrudniejszy  i najbardziej stromy odcinek 
wyprawy.  Praktycznie  od  samego  początku  jest  ciężko, 
wchodzi  się  noga  za  nogą,  z  trudem  łapiąc  oddech.  Trzeba 
uważać.  Jeden  nierozważny  krok  może  się  zakończyć 
osunięciem  o  kilkanaście  metrów  w  dół.  Po  minięciu 
wysokości 5000 m n.p.m. wchodzimy na tak zwany „zygzak”, 
esowatą  ścieżkę  prowadzącą  przez  strome,  luźne  osypisko 
piargu.  Droga  na  szczyt  uczy  pokory  i  cierpliwości.  Przez  8 
godz.  idziemy w górę bardzo powoli malutkimi  krokami  (ok. 
30  cm.)  Dwa  kroki  w  górę,  lekki  zjazd  w  dół  i  znów  od 
początku, „pole – pole…” Szeroko otwartymi ustami  łapiemy 
tlen,  którego  coraz  mniej,  odczuwamy  coraz  większy  mróz  
i wiatr. Na odcinku ostatnich 200 m wąska  ścieżka prowadzi 
pomiędzy większymi skałami. Trzeba bardzo uważać. Wejście 
na  szczyt  wymaga  sporej  dawki  samozaparcia  i  walki  ze 
swoimi słabościami.  

O wschodzie słońca stajemy na krawędzi krateru na Gilman's 
Point  (5681 m n.p.m.).  Stąd widać  już wnętrze  góry, piękne 
lodowce na  jego krawędziach  i  zachodnią  ścianę krateru, na 
której  znajduje  się  najwyższy  punkt  Uhuru  Peak.  Robimy 
pamiątkowe  zdjęcia  z  widokiem  na  Mawenzi.  Budzące  się 
słońce  rozpoczyna  żółto‐czerwono‐różowy  taniec  barw,  
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a promienie padające na lodowiec nadają mu blask tak wielki, 
że  lśni on mieniącą się barwą czerwieni  i różu, bieli  i błękitu. 
Jest  ślicznie.  Niesamowity  widok,  pomyślałam.  Dla  takiej 
chwili warto było wspinać się pół nocy. Warto było kilka dni 
wędrować, by zobaczyć niezwykle urokliwy i zapierający dech 
w piersiach wschód słońca z korony krateru Kilimandżaro. 

Chwila  przerwy.  Pijemy  ciepłą  herbatę  z  termosu,  bo woda 
zamarzła  nam  w  plecakach.  Słońce  dodało  nam  sporo  siły, 
idziemy  dalej  bardzo  ostrożnie  po  lodowatej  ścieżce  do 
punktu Stella Point  (5795 m n.p.m.). Następnie po około 1,5 
godz.  łatwej,  ale  męczącej  wspinaczki  krawędzią  krateru 
osiągamy  najwyższy  wierzchołek  Uhuru  Peak  (5.895  m)  – 
najwyższy szczyt Afryki. Koniec wspinania.  

Jesteśmy na Dachu Afryki. Dotarliśmy  tu w komplecie.  Świat 
wiruje mi w głowie.  Jest cudownie. Dookoła różowo‐błękitny 
lodowiec, monumentalny, niewyobrażalnie piękny. Świat z tej 
wysokości  wygląda  jakby  nie  był  tknięty  ręką  ludzką. 
Niekończąca się sawanna, widok nie mający równego sobie, a 
tuż  obok  potężna  ściana  lodowca.  Słupy  lodu  przylegają  do 
siebie,  w  jego  kryształkach  mienią  się  wszystkie  kolory. 
Miałam wrażenie, jakbym patrzyła na świat z innego wymiaru, 
z innej planety. 

Nie zapomnę tego widoku do końca życia. 
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Na szczycie Kilimandżaro – Uhuru Peak 

Zdobyłam  kawałek  Korony  Ziemi,  jeszcze  to  do  mnie  nie 
dociera,  radości  nie  ma  końca,  łzy  szczęścia  same  lecą  po 
twarzy.  Wpadamy  sobie  w  objęcia.  Łapiemy  się  za  ręce 
tworząc  krąg  i  dziękujemy  Bogu  i  sobie  wzajemnie,  że 
szczęśliwie  dotarliśmy  do  celu,  że  wszyscy  weszliśmy 
pokonując swoje słabości.  

Odpoczywamy  chwilę,  robimy pamiątkowe  zdjęcia  i od  razu 
rozpoczynamy zejście tą samą drogą.  

W  przeciwieństwie  do wchodzenia  gdzie  należy  iść  „pole  – 
pole”, schodzimy szybko a raczej zsuwamy się  jak na wielkiej 
zjeżdżalni,  ślizgając  się  na  butach  po  piargu,  żwirze  i  pyle 
wulkanicznym w dół uważając by nie wpaść na duże kamienie. 
Schodzimy  w  tych  samych  ciuchach,  co  wchodziliśmy  na 
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szczyt, więc  spokojnie można  zjeżdżać  nawet  na  spodniach. 
Przez  trzy  warstwy  na  nogach  i  cztery  na  górze  nie  czuć 
żadnego tarcia. 

Z początku nam  się  to podoba,  to  jak wspomnienie  zabawy  
z dzieciństwa, kiedy zjeżdżało się na  tyłku z górki.  Jednak po 
dwóch  godzinach  „zjazdów”  staje  się  to  bardzo  męczące, 
nasze mięśnie nóg buntują się, do  tego słońce mocno grzeje 
paląc  nasze  twarze.  Zejście  wcale  nie  jest  łatwiejsze.  Po 
drodze w powietrzu  stale unoszą  się pył  i kurz, nasze ciuchy  
i  twarze  są  ciemne  zarówno  od  słońca  jak  i  od  kurzu.  Nie 
mamy  już herbaty, a mój organizm przestał  tolerować wodę  
i  zaczęłam  odczuwać  silny  ból  głowy.  To  pierwsza  moja 
poważna dolegliwość podczas całej wyprawy. Dobrze, że teraz 
podczas  zejścia,  a  nie  w  drodze  na  szczyt.  Po  południu 
docieramy do schroniska Kibo. Nie mam apetytu na obiad za 
to  z  chęcią  piję  gorącą  herbatę.  Przebieramy  się  w  lżejsze 
rzeczy  i  ruszamy  dalej  w  dół  do  Horombo  na  nocleg.  
W  godzinach  wieczornych  zakończyliśmy  nasz  maraton. 
Szczęśliwi padamy od razu na łóżka i śpimy bez problemu. Jest 
nam  ciepło  a  nawet  gorąco.  Pewnie  ze  zmęczenia  i 
wyczerpania. 

Dzień szósty  

Horombo  Hut  (3.720  m  n.p.m.)  –  Mandara  Huts  (2740  m 
n.p.m.) ‐ Marangu Hut (1.900 m n.p.m.).  

Wstaliśmy wczesnym  rankiem  śmiejąc  się  z  naszych  twarzy, 
policzki  i  oczy  popuchnięte,  nos  czerwony  jak  pomidor, 
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wyglądaliśmy  jakby  ktoś  nas w  nocy wymalował.  Ból  głowy 
minął,  z  wielkim  apetytem  zjadłam  naleśniki,  omleciki  
i  owsiankę  czekoladową.  Podczas  całej  wędrówki  mieliśmy 
bardzo  smaczne  i  urozmaicone  jedzenie.  Zupy  regionalne, 
ziemniaki,  frytki,  ryż, makarony,  pieczone  banany,  smażone 
kurczaki,  ryby,  sałatki  warzywne,  różne  owoce  i  ciasteczka, 
miód,  masło  orzechowe,  mleko,  kawę,  herbatę  i  pod 
dostatkiem  wody  do  picia.  Jedliśmy  zawsze  z  wielkim 
apetytem  i  nikt  z  nas  nie  miał  podczas  wyprawy  żadnych 
problemów żołądkowych.  

Szósty dzień, to już zupełnie na luzie zejście do bramy parku z 
przerwą  obiadową  w  Mandara.  Długość  trasy  27  km,  czas 
przejścia dowolny, praktycznie cały dzień byleby dojść do 18 
godziny do bramy Parku Marangu.  Po zakończonym trekkingu 
w   Marangu Gate wpisujemy  swoje dane w celu  rejestracji  i  
potwierdzamy zdobycie szczytu. Otrzymujemy gratulacje oraz 
certyfikaty zdobycia Uhuru Peak. 

Na koniec wszyscy śpiewamy tanzańską piosenkę 

Jambo, jambo Bwana                 (Witaj, witaj Panie) 
Habari gani? Nzuri sana             (Jak się masz? Bardzo dobrze) 
Wageni mwakaribishwa             (Goście, zapraszamy) 
Kilimandżaro Hakuna Matata (Kilimandzaro nie ma problemu) 
Następnie wracamy do hotelu  i o niczym  innym nie marzymy 
tylko o ciepłej kąpieli i wygodnym spaniu.  



  73

 

Autorka relacji z certyfikatem potwierdzającym zdobycie 
najwyższej góry Afryki 

To  już  koniec  mojej  wędrówki,  koniec  mojej  wspinaczki. 
Zdobyłam swoje Kilimandżaro, zdobyłam swój życiowy szczyt, 
szczyt    marzeń,  szczyt  możliwości,  szczyt  Kilimandżaro. 
Zdobyłam  perełkę  KORONY  ZIEMI,  z  czego  jestem  bardzo 
dumna.  Nie  było  łatwo.  Ale  może  dlatego  właśnie  było 
wspaniale. Każdy dzień, każda chwila wiodła nas wyżej, dalej, 
głębiej. Wyżej w górę i głębiej w nas samych.  
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Udowodniłam sobie, że nadal mogę wiele osiągnąć wystarczy 
mieć marzenie,  uwierzyć,  że  nie ma  rzeczy  niemożliwych    i  
uwierzyć w siebie.    

Jest  to  dla  mnie  niezapomniana  przygoda,  która  w  pełni 
zasługuje na miano ‘’WYPRAWY MOJEGO ŻYCIA’’.  

Zobaczyłam Afrykę, jakiej nie znałam.  

Żeby w  pełni  zrozumieć  Afrykę  trzeba  ją  przeżyć,  trzeba  ją 
przejść  na  nogach  by  zobaczyć  jak  żyją  ludzie  nie  tylko  w 
miastach, ale  i w ubogich glinianych domkach czy szałasach  i 
chłonąć  głęboko  od  środka  całe  jej  piękno  oraz  radość  tych 
ludzi  i  widzieć  ciągły  uśmiech  od  „ucha  do  ucha”  i 
zadowolenie na ich twarzach.  

Wielodniowa  wędrówka  i  bliskość  obcowania  z  przyrodą  i 
ludźmi spowodowała, że poznałam ich lepiej, stali mi się bliżsi 
i  przez  to  bardziej  zrozumiali.  Autentyczność,  prostota  i 
normalność tych  ludzi   powoduje, że czujesz szczęście często 
wykraczające  poza  zwykły  wymiar  radości  i  wzruszenia.  Te 
wszystkie  zwierzęta,  wschody  i  zachody  słońca,  przyroda… 
Wszystko to było czymś na tyle niesamowitym, że do tej pory 
nie mogę uwierzyć w to, że byłam w samym sercu Afryki! 

Kilimandżaro ze swym  lśniącym w słońcu  lodowcem na swój 
szczyt  zaprasza  tylko  ‘’wojowników’’  swoich  słabości.  To 
Wielki Dar chodzić po Dachu Afryki. 

Zdobywanie szczytu to prawdziwa lekcja życia, która uczy nas 
szacunku  i pokory względem  siebie  i  innych,  a  jednocześnie 
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otwiera szerzej oczy i pozwala dostrzec wszystko to, czego na 
ogół nie widzimy, na co dzień. 

Jeżeli  lubisz  aktywny wypoczynek,  nie męczysz  się  szybko  i 
masz,  jako  taką kondycję  to dasz radę.  Idąc ciesz się każdym 
dniem,  każdą  wysokością,  obecnością  każdego  spotkanego 
człowieka a nogi same zaniosą cię na szczyt Lśniącej Góry.  

Chociażbyś wszystko  stracił w  życiu,  to  tego  co  zobaczysz  i 
przeżyjesz  podczas  tej  wyprawy  nikt  ci  nie  odbierze.  Są  to 
wciąż żywe wspomnienia.    

Dzisiaj pewnie kolejne grupy  ludzi  też wspinają  się na  szczyt 
Kilimandżaro. Łączy ich wspólny cel by zdobyć ‘’DACH AFRYKI’’  

Z CAŁEGO SERCA ŻYCZĘ WSZYSTKIM OBY IM SIĘ UDAŁO 

KILIMANDŻARO – HAKUNA MATATA. 

Na szczyt Kilimandżaro, na najwyższy punkt Afryki Uhuru Peak 
5895 m  n.p.m.  weszłam  razem  z moimi  przyjaciółmi  Ewą  i 
Pawłem w dniu 02.03.2013 roku.  
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Krzysztof Tęcza 
Pożegnanie Wielkiego Mistrza 
 

We wtorek  30  kwietnia  2013  roku w  kościele  p.w.  Bożego 
Ciała w Szklarskiej Porębie odbyła się msza święta za Juliusza 
Naumowicza.  Do  pogrążonej  w  bólu  rodziny  dołączyli 
przyjaciele  Juliusza,  Jego  współpracownicy,  znajomi  oraz  ci 
wszyscy,  dla  których  Jego  działania  coś  znaczyły.  Wszyscy 
obecni na uroczystości, przybywając tutaj, dali wyraz swojego 
szacunku  dla  dokonań  Juliusza,  ale  przede  wszystkim  dla 
Niego  samego, dla Niego  jako  człowieka. Każdy bowiem  kto 
spotkał  się  z  Nim  choć  jeden  raz  w  życiu,  zapamiętał  to 
spotkanie  na  długo.  Jego  nastawienie  do  życia,  do  innych, 
było niesłychanie życzliwe. Czuło się bijącą od Niego energię, 
pozytywną  energię.  I  nawet  ci,  którzy  w  pierwszym  z  Nim 
kontakcie,  przestraszyli  się  Jego  odmienności,  oryginalności, 
nietuzinkowości,  przy  następnym  spotkaniu wiedzieli  już,  że 
jest On człowiekiem z natury dobrym, przyjaznym i życzliwym. 
A ponieważ swoje fascynacje wyrażał poprzez organizowanie 
ciekawych  jak  i dziwnych,  zdawałoby  się będących nieraz na 
pograniczu  magii  spotkań,  wywoływał  u  jednych 
zaciekawienie,  u  innych  lekką  obawę,  a  u  kolejnych 
zdziwienie.  Jednak  była  grupa,  która  nigdy  się  Go  nie  bała, 
która zawsze żywo reagowała na jego niesamowite opowieści. 
Były  to  dzieci.  Dla  nich  każde  spotkanie  z  tajemniczym, 
ciekawie  ubranym,  brodatym  dziadziem,  było  prawdziwym 
przeżyciem.  Swoje  doznania  z  takiego  spotkania  dzieci 
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wymieniały  nieraz  przez  całą  drogę  powrotną  do  domu. 
Rodzice  słuchając  ich  opowieści  o  tym  co  przeżyły,  czasami 
zastanawiały się czy to możliwe. A jednak. 

Juliusz Naumowicz  zrealizował wiele przedsięwzięć, które na 
stałe wrosły w krajobraz Szklarskiej Poręby. Stały  się niejako 
jej wizytówkami. Dzisiaj nikt nie wyobraża  sobie by nie było 
Muzeum Ziemi zlokalizowanego w Karczmie Głodowej. By nie 
można było odwiedzić Starej Chaty Walońskiej. Gdy Juliusz  

  
 

Ostatnia droga Juliusza Naumowicza. Foto: Krzysztof Tęcza 
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tworzył  Sudeckie  Bractwo  Walońskie,  dołączyły  do  niego 
osoby, które tak jak On, miały odmienne spojrzenie na sposób 
promocji  tego  terenu.  Wyrażali  ten  sposób  poprzez 
niespotykane w  tamtym  okresie  działania. W  rozbudowanej 
chacie  organizowali  różne  spotkania  i  obrzędy.  Ubrani  w 
długie  ciemne  płaszcze,  z  dużym  skórzanym  kapeluszem  na 
głowie,  w  blasku  płomieni  z  ogniska  wywoływali  oni  
w  widzach  takich  wydarzeń  nieskrywane  zaciekawienie  
i oczekiwanie na to, co wydarzy się za chwile. To właśnie takie 
działania  Juliusza,  wybranego  na  Wielkiego  Mistrza 
Walońskiego,  były  prawdziwym magnesem,  który  przyciągał 
tu każdego, kto usłyszał o tym miejscu. 

Ponieważ opowieści  Juliusza często dotyczyły Karkonosza nic 
dziwnego,  że  od  czasu  gdy  jego  serce  przestało  bić  niebo 
zaciągnęło  się  i wciąż mżył  deszcz.  Pewnie Duch Gór w  ten 
sposób  chciał  wyrazić  swój  smutek.  Odejście  dobrego  i 
pracowitego człowieka zawsze  jest wydarzeniem  smutnym.  I 
zawsze jest zaskoczeniem, zawsze moment ten przychodzi nie 
w porę.  Jednak gdy przybywaliśmy do  świątyni deszcz ustał  i 
wyjrzało nieśmiało słonko. Jakby chciało nam powiedzieć: Nie 
martwcie  się,  Juliusz  patrzy  na  was  z  góry,  z  domu  Pana 
Naszego, z lepszego świata. 

Ksiądz  celebrujący  mszę  świętą,  wygłosił  piękne  kazanie,  
w którym podsumował zasługi zmarłego mówiąc, że „pamięć 
o  Juliuszu  będzie  trwać  poprzez  Jego  dzieło.  Poprzez  tych 
wszystkich,  którzy  będą  je  kontynuować.  A  tych,  jak widać,  
w  po  brzegi  wypełnionym  kościele,  jest  wielu”.  Z  ust  jego 
padła  także pewna  refleksja. W dzisiejszych  czasach  żyje  się  



  79

w  nieustannym  pospiechu.  Na  nic  nie  ma  czasu.  Wszyscy 
gdzieś  pędzą.  Niektórzy  do  kariery,  inni  za  pieniędzmi.  Są 
jednak  także  tacy  jak  Juliusz,  którzy  mając  głowę  pełną 
pomysłów,  pędzą  by  je  realizować.  Czynią  to  przede 
wszystkim dla  innych  ale  także  i dla  siebie. Bo  człowiek  jest 
istotą  pracowitą,  istotą  która  chciałaby  dokonać  zawsze 
więcej  niż  to  jest  możliwe.  Nie  patrzy  wtedy  na  swoje 
zdrowie, na zmęczenie, brak snu. Wciąż prze do przodu. I nie 
dociera do niego wezwanie by zatrzymać się choć na chwilę. 
By  dać  odpocząć  organizmowi.  Zawsze  mówią,  że  szkoda 
czasu,  że odpoczną  sobie później.  I oto nadeszła dla  Juliusza 
właśnie ta chwila odpoczynku. 

Zadajmy  jednak  jedno  pytanie.  Czy    Juliusz  spełnił  swoje 
wszystkie marzenia? Czy osiągnął wszystko  to  co  zamierzał? 
Zapewne  nie. Na  pewno  nie! Bo  ludzie  tacy  jak  Juliusz,  gdy 
urzeczywistnią  jakiś  pomysł,  natychmiast w  ich  głowie  rodzi 
się coś nowego, coś do czego będą dążyć. Niestety tym razem 
nie  dane  już Mu  to  będzie.  Tym  razem  czeka  Go  już  tylko 
droga  do miejsca  ostatniego  spoczynku.  Ale  dla  człowieka, 
który  spowodował,  że  Szklarska  Poręba  stała  się 
mineralogiczną  stolicą  Polski,  nie  mogła  to  być  normalna 
droga. Dlatego  członkowie Sudeckiego Bractwa Walońskiego 
szli  przed  konduktem  pogrzebowym  i  sypali,  czerpiąc 
garściami  z  obszernych  worów,  kamienie  ozdobne,  tak  by 
niosący  urnę  z  prochami  Wielkiego  Mistrza  Walońskiego 
stąpali  bo  bogactwie  jakie  kryje  ziemia,  po  której  chodził 
Juliusz Naumowicz. 
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Żegnaj drogi Juliuszu. Bacz tam z góry  i przyglądaj się jak my, 
którzy pozostaliśmy  tutaj, pracujemy dla naszego regionu, by 
swoimi  czynami  dorównać  Twoim  osiągnięciom,  choć  w 
niewielkim stopniu. 

 
Krzysztof Czerepowicki 
Grudziądzki Oddział PTTK dba o swoje 
tradycje 

 
Działalność  grudziądzkich  członków  zarówno  Polskiego 
Towarzystwa  Krajoznawczego  jak  i  Polskiego  Towarzystwa 
Turystyczno‐Krajoznawczego w głównej mierze opierała się na 
pracy  społecznej  ich  członków.  W  tym  miejscu  należałoby 
wspomnieć  te  osoby,  które  przez wiele  dziesięcioleci  swoją 
działalnością przyczyniły  się do  tego,  czym w  chwili obecnej 
jest  grudziądzki  Oddział  PTTK  noszący  imię  księdza 
podpułkownika  doktora Władysława  Łęgi. Mam  tu  na myśli 
założycieli Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego  i działaczy 
tego  Towarzystwa  z  okresu  międzywojennego  –  ks. 
Władysława  Łęgę,  mjr.  Henryka  Gąsiorowskiego,  Dominika 
Bindera  i  red.  Wojciecha  Powalskiego,  a  także  założycieli 
oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno‐Krajoznawczego 
–  Józefa  Błachnio,  Alojzego  Karowa,  Janinę  Rzanną.  Nie 
sposób  pominąć  w  tym  miejscu  pozostałych  prezesów 
Zarządu  Oddziału  PTTK  –  Edwarda  Zająca,  Zdzisława 
Wytrykowskiego,  Edwarda  Urbanika,  Henryka 
Stopikowskiego,  Jerzego  Kondka,  Tomasza  Simińskiego‐
Stanny  i  Krzysztofa  Czerepowickiego.  Do  grona  niezwykle 
ważnych osób dla grudziądzkiego PTTK zaliczyć trzeba również 
Salomeę  Sujkowską,  Kazimierza  Lancmańskiego,  Ryszarda 
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Fierka,  Romana  Conrada,  Tadeusza  Rauchfleisza,  Edmunda 
Rafińskiego, Barbarę Fiałkowską, Bolesława Tarczykowskiego, 
Stanisława  Porębę,  Ewę  Rąbczyk,  Zygmunta  Rabę  i  wielu, 
wielu  innych.  Wśród  wymienionych  osób  są  też  te,  które 
wędrują już niebiańskimi szlakami.  
 
Współcześnie  działające  koła  i  kluby  tworzące  grudziądzki 
Oddział  PTTK  jak  i  sam  Oddział  dbają  o  to,  aby  pamięć  o 
poprzednikach nie zaginęła. Nasza oddziałowa działalność od 
wielu  lat  idzie  również  w  tym  kierunku.  Pierwszą  siedzibą 
Oddziału  PTK  a  także  PTTK  były  pomieszczenia  ‐  ówcześnie 
muzeum,  obecnie  Biblioteki  Miejskiej  przy  ulicy  Legionów.  
I  tak w  tym właśnie  gmachu w dniu 26 września 1987  roku 
odsłonięto  tablicę  poświęconą  ks.  Władysławowi  Łędze. 
Uroczystość  ta  odbyła  się  w  65  rocznicę  powstania  
w Grudziądzu Oddziału PTK. 
 
W  byłym  już  Zarządzie  Wojewódzkim  PTTK  w  Toruniu 
prowadzona była księga honorowa działaczy zasłużonych dla 
rozwoju  turystyki  i  krajoznawstwa  ‐  w  księdze  tej  znaleźć 
można  nazwiska  zasłużonych  grudziądzkich  działaczy  obu 
Towarzystw  –  ks.  Władysława  Łęgi,  mjr.  Henryka 
Gąsiorowskiego  i  Józefa  Błachnio.  Te  trzy  osoby  są  też 
patronami współczesnych struktur naszej organizacji.  I  tak w 
listopadzie 2002  roku V Nadzwyczajny Zjazd Oddziału podjął 
decyzję o przyjęciu imienia ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi.  
W przeddzień  tego Zjazdu delegacja Oddziału była na grobie 
ks. Łęgi znajdującym się na cmentarzu w Sopocie. Imię majora 
Henryka Gąsiorowskiego nosi najstarsze koło w grudziądzkim 
oddziale – Koło Terenowo‐Krajoznawcze nr 1 działające przy 
Spółdzielni Mieszkaniowej,  zaś  imię  Józefa Błachnio od 1987 
roku Koło  Przewodników  Turystycznych  i  Pilotów Wycieczek 
nr 51.  
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Rok 2007 zapisał się w annałach Oddziału faktem odsłonięcia 
w  kaplicy  PTTK  znajdującej  się w  kościele  p.w. Matki  Bożej 
Wspomożycielki  Wiernych  na  warszawskiej  Chomiczówce 
tablicy  memoratywnej  ku  czci  patrona  Oddziału  ks. 
Władysława  Łęgi.  Od  tej  pory  corocznie  z  inicjatywy  Jana 
Kamińskiego  Oddziałowa  Komisja  Krajoznawcza  i  Ochrony 
Przyrody  organizuje  na  jesieni  wycieczkę  krajoznawczą  do 
Warszawy  połączoną  z  udziałem  w  mszy  świętej  oraz 
złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy pod tą tablicą.  
 
W dniu 24  listopada 2012 roku z  inicjatywy Zarządu Oddziału   
i  Zarządu  Koła  Przewodników  Turystycznych  i  Pilotów 
Wycieczek  w  spichrzu  nr  9  grudziądzkiego  Muzeum 
odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Józefowi Błachnio 
–  pierwszemu  prezesowi  Oddziału  PTTK  a  także 
organizatorowi  i  kierownikowi  grudziądzkiego  Muzeum. 
Uroczystość  odsłonięcia  tablicy  odbyła  się  w  100  rocznicę 
urodzin Józefa Błachnio i 90 rocznicę powstania w Grudziądzu 
Oddziału  Polskiego  Towarzystwa  Krajoznawczego. 
Uroczystość  tą  poprzedziły  również  wizyty  członków  władz 
Oddziału  i  członków  Koła  Przewodników  na  cmentarzach w 
Grudziądzu  i  Sopocie,  gdzie  na  grobach  Józefa  Błachnio  
i Władysława Łęgi złożono kwiaty i zapalono znicze.  
 
Miejmy  nadzieję,  że  dalsze  działania  władz  oraz  członków 
Oddziału będą również skierowane na zachowanie w pamięci 
osób  i  faktów,  które w  znaczący  sposób  przyczyniały  się  do 
funkcjonowania grudziądzkiego Oddziału PTTK.  
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Krzysztof Tęcza 

Majowe  posiedzenie  Dolnośląskiego 
Zespołu Turystyki Pieszej 

W  sobotę  18  maja  2013  roku  odbyło  się  posiedzenie 
Dolnośląskiego  Zespołu  Turystyki  Pieszej.  Zorganizowano  je  
w ramach „XII Złazu Turystów Pieszych Dolnego Śląska”  

w  trakcie  trwającego 45  Jubileuszowego Rajdu Kaczawskiego 
Hutników  Miedzi  ”Legnica”.  Członkowie  DZTP  spotkali  się  
w schronisku PTTK „Perła Zachodu”, gdzie przygotowano nam 
salkę na pięterku, tak byśmy nie przeszkadzali przebywającym 
tu turystom a ci nam. Ponieważ, ze względu na stan zdrowia, 
nie  przybył  przewodniczący  Henryk  Antkowiak,  zebranie 
poprowadził  wiceprzewodniczący  Julian  Szymszon.  Ze 
względu  na  okres  wyborczy  w  naszym  Towarzystwie 
przedstawiciele poszczególnych Oddziałów PTTK przedstawili 
nam  zmiany  jakie  zaszły w  ich  jednostkach.  Dowiedzieliśmy 
się  gdzie  w  wyborach  wyłoniono  nowe  składy  zarządów  
a  gdzie  nic  się  nie  zmieniło. Niestety  pojawiły  się  problemy  
z pozyskiwaniem do zarządów działaczy. Część z nich musiała 
zgodnie ze  statutem PTTK  zrezygnować  z pełnionych  funkcji. 
Jako  przewodnicy musieli  zarejestrowali  na  swoje  nazwiska 
działalność  gospodarczą,  a  to  koliduje  z  funkcjami 
społecznymi w  Towarzystwie.  Coraz mniej  jest  też  działaczy 
mogących  poświęcić  czas  na  prace  społeczne.  Muszą  oni 
przede wszystkim patrzeć na dobro  swoich bliskich. Dlatego 
aż ciśnie się na usta następujące stwierdzenie. Szanujcie tych, 
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którzy  jeszcze  mogą  i  chcą  pracować  społecznie  na  rzecz 
turystyki.  Bo  jak  ich  zabraknie  to  będzie  to  już  koniec 
prawdziwej  turystyki  w  naszym  kraju.  Wszystko  będzie 
wówczas  zależało  tylko  od  pieniędzy.  A  to,  jak  wiadomo, 
skutecznie ograniczy dostęp do turystyki, zwłaszcza dla dzieci i 
młodzieży. 

C
złonkowie Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej. Foto: 

Krzysztof Tęcza 

Z  powyższych względów miło  było wysłuchać  sprawozdań  z 
imprez  już  odbytych  w  tym  roku.  Zwłaszcza  XIII 
Międzynarodowego  Rajdu  Pieszego  IVV  „3  dni,  3  kraje,  3 
wędrówki” zorganizowanego przez działaczy PTSM z Lubania. 
Okazał  się  on  bardzo  udaną  imprezą.  We  wszystkich 
wycieczkach prowadzących po terenie Polski, Czech i Niemiec 
wzięło  udział  ponad  5450  osób.  I  mimo,  że  było  to 
przedsięwzięcie  tak  duże,  każdy  z  organizatorów  (w  danym 
kraju)  spisał  się  na  piątkę.  Komandorem  tego  rajdu  jest  od 
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wielu  lat kol. Henryk Sławiński z Lubania. Niestety on też nie 
może  doczekać  się  swojego  następcy.  Istnieje  zatem  realna 
groźba,  dotycząca  zresztą wszystkich  cyklicznych  imprez,  że 
gdy obecni działacze odejdą, umrą one śmiercią naturalną.  

Mając  na  uwadze  szczuplejącą  kadrę  działaczy  społecznych 
istotnym  staje  się  dostrzeganie  ich  pracy  i w miarę  naszych 
możliwości  nagradzanie  ich  poprzez  przyznawanie  im 
dyplomów, tytułów Honorowych Przodowników TP czy innych 
wyróżnień jakie są dostępne w naszym Towarzystwie, choćby 
medalu  „Nauczyciel  Kraju Ojczystego”. Dlatego  i  tym  razem 
postanowiono  wystąpić  do  Zarządu  Głównego  o  takie 
mianowania.  

Bardzo ważną sprawą nad jaką radzono było zakończenie prac 
nad przygotowaniami do  tegorocznego Dolnośląskiego  Zlotu 
Przodowników Turystyki Pieszej, który odbędzie się w dniach 
19‐20  października w Dusznikach  Zdroju.  Komandor  Zlotu  – 
Andrzej  Berczyński  –  podzielił  się  z  nami  stanem 
dotychczasowych przygotowań, zdradził  jakie będą koszty tej 
imprezy  i  poprosił  by  pomóc mu wybrać  ostateczną  trasę  z 
trzech przygotowanych wariantów. Muszę stwierdzić, że to co 
usłyszeliśmy  dobrze wróży  tej  jakże ważnej dla  społeczności 
przodownickiej  imprezy.  Jesteśmy  spokojni  o  jej  przebieg. 
Uczestników  czeka  nawet  mała  niespodzianka.  A  my 
zadowoleni  z  działań  jakie  podjęliśmy  podczas  dzisiejszego 
posiedzenia wrócimy do domu przeświadczeni,  że  jeszcze w 
tym roku zrobimy coś pożytecznego. 
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Zenon Pilarczyk 
I Lubuski Zlot Turystów PTTK 
 
Lubuskie  Porozumienie  Oddziałów  PTTK,  dla  integracji 
środowiska  turystycznego,  postanowiło  corocznie  w  ostatni 
weekend  maja  organizować  zlot  dla  swoich  członków. 
Organizacji pierwszego zlotu podjął się Oddział PTTK Powiatu 
Żarskiego. Odbył  się on na  terenie  Łęknicy   w dniu 26 maja 
2013 r. W zlocie wzięło udział prawie 100 turystów z Gubina, 
Krosna  Odrzańskiego,  Żar  i  studenci  turystyki  z  PWSZ  
w  Sulechowie    pod  opieką  dr  Mieczysława  Wojeckiego. 
Główną  atrakcją  zlotu  była  niedawno  otwarta  ścieżka 
geoturystyczna „Dawna Kopalnia Babina”. Stanowi ona część 
„Parku  Krajobrazowego  Łuk  Mużakowa”,  który  został 
utworzony  w  2001  r.  i  wpisany  na  listę  światowego 
dziedzictwa  UNESCO.  Ścieżka  liczy  ok.  5  km  i  prowadzi  po 
terenie  dawnej,  podziemnej  i  odkrywkowej  kopalni  węgla 
brunatnego i iłów ceramicznych. Kopalnia była eksploatowana 
w  latach  1920‐1973.  Przejście  trasą  ścieżki  umożliwiło 
turystom  zapoznanie  się w bezpieczny  sposób  z elementami  
niezwykle  rzadkiego  w  Polsce  krajobrazu  pokopalnianego, 
który    powstał  w  efekcie  wieloetapowych  przemian. 
Początkowo  obszar  ten  był  miejscem  silnej  degradacji 
środowiska  naturalnego  wywołanej  przemysłem 
wydobywczym. Najbardziej widocznym  tego  przejawem  jest 
powstanie,  w  miejscach  wyrobisk  odkrywkowych  i  obniżeń 
terenu  nad  wyrobiskami  podziemnymi,  licznych  zbiorników 
wodnych, które w regionie mużakowskim tworzą specyficzne 
pojezierze  antropogeniczne.  W  efekcie  kosztownych  i 
pracochłonnych  prac  rekultywacyjnych,  przeprowadzonych 
po  zakończeniu  robót  górniczych,  udało  się  częściowo 
zminimalizować  szkody  w  środowisku  naturalnym. 
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Rekultywacja polegała głównie na złagodzeniu ukształtowania 
skarp wyrobisk  i hałd, wykonaniu  zabiegów przywracających 
pierwotne  warunki  powstawania  gleb  oraz  wprowadzeniu 
nowych  nasadzeń  roślinnych.  Teren  ten  uległ  procesom 
naturalnej    renaturyzacji,  regulowanej  częściowo  zabiegami 
rekultywacyjnymi.  Doprowadziło  to  między  innymi,  do 
szybkiego rozwoju nowej szaty roślinnej. Procesy naturalnych 
przemian środowiskowych trwają do chwili obecnej. 
 

 
Uczestnicy I Zlotu Turystów Lubuskich PTTK ‐ 26 maja 2013 r. na terenie 

Parku w Łęknicy. Foto: Zenon Pilarczyk 
 
Przejście  tej  ścieżki  umożliwia  zapoznanie  się  z  ciekawą 
budową  geologiczną  terenu  oraz  poznanie  procesów 
przywracania  nowego  życia  na  terenie  pokopalnianym.  Przy 
pomocy  człowieka  natura  odbudowuje    straty.  Świadczą  
o  tym  ryby,  które  pojawiają  się  na  zalanych  odkrywkach. 
Kwaśność  wody  spada  naturalnie.  Obecnie  odczyn  pH  
w zbiornikach wodnych na tym terenie wynosi od 2.8 do 3.8.  
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Duży  wkład  w  budowę  ścieżki  włożyły  Lasy  Państwowe  
w szczególności Nadleśnictwo Lipinki. Pewną niedogodnością 
jest  konieczność  powrotu  do  miejsc  parkowania  (ponad  5 
km).  Dużym  ułatwieniem  dla  turystów  byłaby  ścieżka  o 
kształcie  pętli.  Dlatego  warto  na  to  zwrócić  uwagę  przy 
projektowaniu następnych takich obiektów. 
 
Na zakończenie zlotu odbył się  turniej wiedzy krajoznawczej, 
który  wygrał  kol.  Józef  Wójtowicz  z  OM  PTTK  w  Gubinie. 
Wszyscy  uczestnicy  otrzymali  pamiątkowe  znaczki,  foldery  i 
mapy  ścieżki  geoturystycznej  „Dawna  Kopalnia  Babina”.  Za 
organizację  Zlotu  dziękujemy:  kol.  Grażynie  Bartkowiak  – 
Prezesowi  Lubuskiego  Porozumienia  Oddziałów  PTTK,  kol. 
Jurkowi  Grzechowi  –  Prezesowi  Oddziału  PTTK  Powiatu 
Żarskiego,  Burmistrzowi  Łęknicy  ‐  Piotrowi  Kuliniakowi  oraz 
leśnikom. 

 

Krzysztof Tęcza 

Przecznica w Górach Izerskich 

Przecznica  to  mała,  żeby  nie  powiedzieć  bardzo  mała, 
miejscowość  w  Górach  Izerskich.  Dzisiaj  położona  poza 
głównymi  terenami  turystycznego  zainteresowania 
przybywających  tutaj  gości,  przed  II  wojną  światową  była 
bardzo  popularnym  miejscem  odpoczynku  oraz  bazą  do 
wyruszania  na  wycieczki  po  okolicy  bliższej  i  dalszej. 
Porównując  dostępne  dane  statystyczne  nie możemy wręcz 
uwierzyć by przyjeżdżało  tutaj  tak wielu  turystów. A  jednak. 
Czym  zatem  przedwojenni  gestorzy  bazy  wypoczynkowej 
przyciągali  potencjalnych  gości.  Otóż  wydaje  się,  że 
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podstawowa  sprawa  to  życzliwość  z  jaką  mieszkańcy 
podejmowali  letników.  Piszę  letników  gdyż  większość  bazy 
noclegowej  przystosowana  była  do  udzielania  gościny  
w okresie  letnim. Gospodarze  często na  ten okres przenosili 
się do  stodół a  swoje domy użyczali przyjezdnym. W okolicy 
było  wytyczonych  kilka  szlaków  turystycznych.  Magnesem 
przyciągającym  chętnych  była  panorama  z  Jelenich  Skał 
położonych  na  zboczu  Tłoczyny.  Poza  tym  organizowano  tu 
wiele  imprez,  choćby  bale maskowe.  Oczywiście  uczestnicy 
tych bali mieli możliwość wypożyczenia masek  i  stosownych 
strojów. Turyści dzielili się na takich, którzy wyruszali rano na 
szlak  by  pod  wieczór  powrócić  korzystając  z  dostępnych 
środków  lokomocji, których o dziwo wcale nie było mniej  jak 
dzisiaj,  oraz  na  takich  którzy  rano  wyjeżdżali  choćby  do 
Świeradowa  Zdroju  i  stamtąd  pieszo  zmierzali  w  stronę 
miejsca noclegu.  

 
 

Sołtys wsi Przecznica pani Magdalena Krajewska przedstawia autorów: 
Marię Höfer i Andrzeja Zuterka.  

Foto: Krzysztof Tęcza 
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W  Przecznicy  istniało m.  in.  kółko  teatralne,  chór  dziecięcy  
i mieszany, towarzystwo cyklistów, klub gimnastyczny, zespół 
folklorystyczny, towarzystwo turystyczne. Wyroby niektórych 
z  działających  tu  firm  znane  były  daleko  poza  granicami 
miejscowości.  Przykładem  tego  jest  choćby  ser  znany  jako 
„Przecznicki  Camembert”.  Najbardziej  jednak  „rozsławił”  tą 
miejscowość  fakt  urodzenia  na  początku  XX wieku  cielaka  z 
dwiema  głowami  i  dwoma  ogonami.  Pocztówka  z  jego 
wizerunkiem  była  jedną  z  najbardziej  znanych  pocztówek w 
tamtym okresie. Wśród przebywających  tutaj osób wyróżnia 
się Arno Henschel, znany malarz, grafik i rysownik tworzący w 
pierwszej  połowie  XX  wieku.  Zachowało  się  wiele  jego 
obrazów, na których uwiecznił piękno tych okolic. 

Myślę,  że  przytoczony  powyżej wstęp  jest wystarczający  do 
zaprezentowania wydarzenia jakie miało miejsce w Przecznicy 
w dniu 30 kwietnia 2013  roku. W wiejskiej  świetlicy spotkali 
się  mieszkańcy  wsi  oraz  miłośnicy  tych  stron.  Okazją  była 
prezentacja napisanej przez Marię Höfer    i Andrzeja Zuterka 
publikacji  „Przecznica  w  Górach  Izerskich,  historia  i 
widokówki”. Autorzy marzący o spokojnym życiu w zacisznej 
okolicy  gdy  zobaczyli  stary,  wymagający  remontu  dom  w 
Przecznicy,  nie  wahali  się  zbyt  długo.  Kupili  go,  zawinęli 
rękawy  i  wzięli  się  do  ciężkiej  pracy.  Gdy  doprowadzili 
budynek  do  prawidłowego  stanu  zaczęli  rozglądać  się  po 
okolicy. Zaciekawieni dużą ilością opuszczonych domów pytali 
się o przyczyny takiego stanu rzeczy sąsiadów. Wtedy poznali 
pierwsze  fakty  z  przeszłości,  zarówno  tej  powojennej  jak  
i  przedwojennej.  Zaczęli  poznawać  dawnych  mieszkańców 
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przyjeżdżających  tu w odwiedziny. To  czego  się dowiadywali 
wyzwoliło w nich chęć by zacząć gromadzić wszystko z myślą 
o  napisaniu  historii  miejscowości.  Zaczęli  szukać  starych 
dokumentów. Podstawowe  informacje dawały  im stare karty 
pocztowe  (dobrze  ponad  sto  pięćdziesiąt  sztuk).  Dotarli  do 
byłego  mieszkańca  Przecznicy,  pana  Johema  Birka, 
posiadającego wiele cennych dokumentów  i  informacji. Poza 
tym  korzystali  z  danych  zgromadzonych  w  archiwach, 
muzeach oraz w literaturze. 

Po piętnastu latach pobytu w Przecznicy, uważając się za ludzi 
stąd,  autorzy  wrośli  w  miejscową  społeczność  na  tyle,  że 
mogą spokojnie o swoim miejscu zamieszkania mówić,  iż  jest 
to  ich dom, prawdziwy dom. Mogą powiedzieć, że czują więź 
łączącą miejscowe społeczeństwo, które tak  jak przed wojną, 
znowu jest sobie wzajem życzliwe i chętnie sobie pomaga. Do 
tego,  nie  czując  zbędnych  uprzedzeń,  mieszkańcy  wsi 
nawiązują  kontakty  z  przyjeżdżającymi  tu  przedwojennymi 
obywatelami  wsi.  Dlatego  też  książka  o  Przecznicy  została 
wydana zarówno w języku polskim jak i niemieckim. 

Obecny  na  spotkaniu  Burmistrz Miasta  i  Gminy Mirsk,  pan 
Andrzej  Jasiński,  dziękując  autorom  za  ich  trud,  słusznie 
zauważył, że gdy wszystkim wydaje się, że już wszystko znają, 
nagle  przyjeżdżają  nowi  ludzie,  z  nowym  spojrzeniem,  
i okazuje  się,  iż  zauważają oni w  inny  sposób  to  co wszyscy 
widzą  codziennie.  Do  czego  zdążyli  się  już  przyzwyczaić.  To 
nowe  spojrzenie  przyczynia  się  także  do  ożywienia  w 
codziennym,  wydawało  by  się  monotonnym  życiu  danej 
społeczności. 
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Przyjeżdżając  na  to  spotkanie  byłem  ciekaw  autorów,  ich 
motywacji do podjęcia się  tak ciężkiego zadania. W pewnym 
sensie spodziewałem się tego, co od nich usłyszałem. Powody 
są  zawsze  takie  same.  Chęć  poznania  historii  związanej  z 
nowym miejscem mojego ziemskiego pobytu, mojego domu, 
jego okolicy i ludzi, którzy mieszkali tu przede mną. Ja jednak 
zauważyłem  coś  co  zdarza  się o wiele  rzadziej. Otóż  ile  razy 
pan  Andrzej  Zuterek  opowiadał  nam  o  swojej  pracy,  o 
poszukiwaniach  dokumentów,  o  poznawaniu  nowych  ludzi, 
jego  oczy  błyszczały  coraz  jaśniej.  Widać  było,  że  to 
prawdziwy pasjonata, że żyje tym o czym opowiada. I właśnie 
dlatego  jestem  pewien,  że  omawiana  publikacja  będzie 
wartościową pozycją. Bo same suche fakty nic nie znaczą gdy 
w ich opracowanie nie włoży się choć trochę uczucia. 

 
Witold Kliza 
Zakon templariuszy 
Zakon rycerski templariuszy powstał w 1119 roku. Powołał go 
pobożny  rycerz,  Hugues  de  Payns  w  celu  walki                            
z  muzułmanami,  choć  głównym  ich  celem  stało  się 
zapewnienie  bezpieczeństwa  pielgrzymom  na  szlaku 
wiodącym do Jerozolimy. W uznaniu dla bohaterstwa rycerzy, 
król  Jerozolimy,  Baldwin  II,  oddał  skrzydło  swego  pałacu, 
znajdujące  się w bliskim  sąsiedztwie  świątyni Salomona  (łac. 
templum).  Od  tego miejsca wywodziła  się  nazwa  zakonu  – 
templariusze.  Rycerze  składali  śluby  zakonne  osobistego 
ubóstwa. Zaniechali związków z kobietami. Najbardziej cenili 
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odwagę  i  szlachetność.  Pieczętowali  się  znakiem  dwóch 
rycerzy  na  koniach,  co miało  symbolizować wyrzeczenie  się 
dóbr doczesnych. W roku 1126 Hugues de Payens przybył do 
Europy,  ponieważ  i  tutaj  toczyła  się  walka  o  przetrwanie 
chrześcijańskiego  świata. Zakon rozkwitł w Europie. Od 1128 
roku nosili białe płaszcze, do czego prawo przyznał im papież 
Honoriusz II. Czerwony krzyż, znak templariuszy, znalazł się na 
nich w 1146 roku. Dobra sława zakonu, któremu patronował 
św.  Bernard  de  Clairvaux,  rozeszła  się  w  Europie  już  w  XII 
wieku.  Czasy  krucjaty  przeminęły.  Templariusze  zawsze 
gotowi  byli  walczyć  z  niewiernymi  na  Wschodzie.  Skoro 
jednak  główny  cel  ich  działalności  przestał  istnieć,  zakon 
wszedł w  nową  rolę.  Dzięki  licznym  nadaniom  i  operacjom 
finansowym  zgromadzili  templariusze  wielkie  bogactwa          
w  Palestynie  i  Europie,  co  zapewniło  im  ogromne  wpływy 
polityczne  i  przywileje.  Szybko  to  dostrzeżono  zgodnie              
z  zasadą,  że bogactwo  zawsze wzbudza  zawiść. Na początku 
XIV  wieku  król  Francji  Filip  IV  Piękny,  zapragnął  zagarnąć 
majątek  rycerzy.  Inkwizycja  stała  się  jego  bronią.  Oskarżył 
templariuszy  o  herezję.  Pierwotny  cel  szedł w  zapomnienie. 
Oskarżenia  Filipa  IV,  nieprawdziwe  w  każdym  calu,  wzięły 
górę.  Filip  IV  stwierdził,  że  templariusze  opluwają  krucyfiks, 
oddają cześć diabelskiemu bożkowi Bafohometowi, utrzymują 
związki  homoseksualne. W  1307  roku  Filip  IV  skonfiskował 
dobra  zakonu.  Potem  rozpoczął  się  proces  oskarżycielski 
połączony  z  torturami,  zakończony wyrokiem  skazującym na 
śmierć przez  spalenie na  stosie. Około  czterdziestu  żołnierzy 
zginęło  podczas  tortur w  Paryżu.  Żaden  z  nich  nie  oskarżył 
współbraci.  W  1313  roku  papież  Klemens  V  ogłosił  bullę 
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potępiającą  zakon. Ostatni mistrz  zakonu,  Jacques de Molay 
został  spalony na  stosie. Ten ostatni mistrz  templariuszy, 18 
marca 1314 roku przeklął Klemensa V, Filipa IV i jego strażnika 
pieczęci  Wilhelma  de  Nogaret,  do  trzynastego  pokolenia           
i powołał wszystkich trzech, aby zanim upłynie rok, stawili się 
przed Sąd Boży. Papież Klemens V zmarł zaledwie w miesiąc 
po  śmierci mistrza  templariuszy, w nocy z 19 na 20 kwietnia 
1314 roku. Filip Piękny zaś rażony apopleksją 4 listopada tego 
samego roku – zmarł 29 listopada w wieku 47 lat. Po 29 latach 
spizowych rządów „Król żelaza,  jak nazwał go Maurice Gruon 
w  „Królach  przeklętych”,  skonał  rażony    w mózg,  a  śmierć 
nastąpiła w niespełna 6 miesięcy po zgonie strażnika pieczęci, 
Wilhelma de Nogaret. Trzej synowie Filipa IV Pięknego zmarli 
nie  zostawiając  potomków.  I  w  ten  sposób  –  po  13  latach 
władania Francją, w 13  lat po klątwie  rzuconej przez  Jakuba 
de Molay  –  zgasła dynastia Kapetyngów. Historia powstania 
zakonu  templariuszy  wiąże  się  z  Ziemią  Świętą.  Przed 
przybyciem  pierwszych  krzyżowców  działał  w  Jerozolimie 
mały  zakon,  który  prowadził  ufundowane  przez  kupców  
z  Amalifi  hospicjum,  zapewniając  dach  nad  głową 
przybywającym do Bożego Grobu pielgrzymom.  I oto Gerard, 
przełożony tego hospicjom, przekazał oblegającym Jerozolimę 
krzyżowcom  plan miasta i informacje o jego systemie obrony. 
Wspierał też podczas oblężenia ich inne poczynania, za co po 
zdobyciu miasta, mnichów  tego  zakonu  sowicie  nagrodzono 
ziemią  i drogocennymi klejnotami. W 1118 roku nowy przeor 
zgromadzenia,  francuski szlachcic, wasal hrabiego Szampanii, 
Hugues de Payns uznał, że zakon powinien przyjmować w swe 
szeregi  rycerzy.  Zwrócił  się w  tej  sprawie  z petycją do  króla 
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Jerozolimy  Baldwina  II,  prosząc  go w  imieniu  swoim  oraz  8 
innych  rycerzy  o  zgodę  na  utworzenie  nowego  zakonu 
rycerskiego.  Po uzyskaniu  zgody  członkowie nowego  zakonu 
złożyli  śluby  ubóstwa,  czystości  i  posłuszeństwa  patriarsze 
Jerozolimy.  Ustalono  też,  że  w  przeciwieństwie  do 
szpitalików, nowy zakon miał poświęcić się wyłącznie zbrojnej 
ochronie  przybywających  do  świętych  miejsc  pielgrzymów. 
Pomysł  zrealizowano, a  zakon przyjął nazwę  zakonu Szpitala 
Świętego  Jana. W  początkach  działalności  zakon  był  czymś  
w rodzaju klubu przyjaciół hrabiego Szampanii. Wszyscy  jego 
członkowie‐założyciele byli wasalami hrabiego, a  sam Hugon 
de Payns nadto – jego kuzynem. Andre de Montbard, który w 
przeszłości miał  zostać piątym wielkim mistrzem, był  z  kolei 
wujem Bernarda – opata cystersów w Clairvaux – najbardziej 
wpływowego  człowieka  w  Kościele  tamtych  czasów, 
nazywanego  też  „drugim  papieżem”.  Wkrótce  Hugon  de 
Payns wystąpił do papieża Gelazego II o zatwierdzenie nowej 
reguły.  Kiedy  ten  ją  zatwierdził,  rozochoceni  bogactwem  
i  nieoczekiwanym  wzmocnieniem  swej  pozycji  zakonnicy 
uznali,  że dotychczasowy patron Święty  Jan  Jałmużnik  już  im 
nie wystarcza. Ogłosili,  że odtąd  ich patronem będzie  święty 
Jan  Chrzciciel.  Początkowo,  w  1119  roku,  król  Baldwin  II 
przyznał  zakonnikom  jedynie  salę  w  swojej  siedzibie, 
znajdującej  się na  terenie   dawnej  Świątyni Salomona, którą 
później muzułmanie przekształcili w meczet Al‐Aksa. Ale kiedy 
w  kilka  lat  później  król  ze  swym  dworem  przeniósł  się  do 
wieży  Dawida,  pozostawił  im  całą  rezydencję  –  Templum 
Salomonis.  I  odtąd  zakon  przyjął  nazwę  Zakonu  Świątyni. 
Przez  pierwsze  10  lat  swego  istnienia  nowy  zakon  niewiele 
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zdziałał. Nie ma nawet zapisów świadczących, że przyjmował 
nowych  członków.  Przełom  nastąpił  dopiero  w  1127  roku, 
kiedy  król  Baldwin  II  napisał  list  do  Bernarda  z  Clairvaus 
(późniejszego  świętego). Baldwin  II prosił Bernarda,  aby  ten 
użył  swoich  wpływów  i  skłonił  papieża  Honoriusza  II,  jego 
ucznia,  do  uznania  kolejnej metamorfozy  zakonu  i  ustalenia 
dlań nowej reguły. Bernard oddał mu tę przysługę. Pomógł też 
ostatecznie  sformułować  regułę  zakonu  templariuszy, 
opierając  ją  na  regule  zakonu  cystersów,  która  z  kolei 
wywodziła  się  z  dużo  starszej  reguły  benedyktynów.  Istota 
reguły templariuszy, podobnie jak benedyktynów, opierała się 
na trzech ślubach: czystości, ubóstwa  i posłuszeństwa. Co do 
czystości,  to  ślubował  ją  każdy  z  zakonników.  Ale  reguła 
templariuszy  była  szczególnie  surowa.  Templariusz  nie mógł 
nawet  dotknąć  jakiejkolwiek  kobiety  –  choćby  była  jego 
własną  matką  czy  siostrą.  Nie  pochwalano  też  rozmów              
z  przedstawicielami  płci  przeciwnej,  a  z  biegiem  lat  wręcz 
zabraniano  ich.  Ciało  uznano  za  grzeszne,  tym  bardziej 
należało  je  utrzymywać  w  moralnej  czystości.  Ale  tylko 
moralnej  –  reguła  bowiem  wykluczała  przestrzeganie  zasad 
zwykłej higieny, zabraniając templariuszom kąpieli. Nigdy nie 
wolno  im  było  zdejmować  kalesonów  z  wyprawionej  skóry 
owczej, a  zakaz  ten  traktowano  jako wzmocnienie prohibicji 
seksualnej.  Żaden  templariusz  nie  mógł  pozwolić  nikomu, 
zwłaszcza drugiemu templariuszowi, oglądać własnej nagości. 
W domach noclegowych całą noc miało palić się światło, które 
rozpraszając  ciemności,  umożliwiałoby  ewentualne  próby 
kontaktów  homoseksualnych.  Co  do  ślubów  ubóstwa,  to 
każdy  nowo  wstępujący  musiał  zakonowi  oddać  cały  swój 
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majątek.  Jeśli  nie  posiadał  takowego  i  nie  mógł  wnieść 
nieruchomości,  oczekiwano  od  niego  rodzaju  pieniężnego 
posagu. A  kiedy  kandydat  stawał  się  już  templariuszem,  nie 
wolno  mu  było  posiadać  ani  osobistych  pieniędzy,  ani 
kosztowności.  Nie  wolno  mu  było  nawet  mieć  własnych 
książek. Jeżeli trafiały się jakieś łupy wojenne, w całości brał je 
zakon.  Temu  nakazowi  reguły  przypisywano  tak  duże 
znaczenie, że gdy po śmierci templariusza wychodziło na jaw, 
iż  miał  on  jakieś  własne  pieniądze  lub  nieruchomość, 
usuwano  go  z  zakonu pośmiertnie,  co pozbawiało  go prawa 
do chrześcijańskiego pochówku. Zasada ubóstwa określała też 
postępowanie w  innych  sprawach.  Jeżeli  templariusz  dostał 
się do niewoli, nie wolno było używać środków materialnych 
zakonu  jako okupu. W efekcie  tego  zakazu  templariusze byli 
przez muzułmanów mordowani;  Arabowie  wiedzieli,  że  nie 
doczekają się okupu, a za darmo żywić ich nie myśleli. Ale też 
darzyli  ich  respektem.  Kronikarz  Ibnal  –  Asir  zanotował:  „Ci 
rycerze  byli  ludźmi  bogobojnymi  i  dotrzymywali  wierności 
danemu  słowu”.  Obowiązkiem  każdego  templariusza  było 
bezwzględne  posłuszeństwo  wobec  zwierzchników.  A  kiedy  
w 21  lat po powstaniu zakonu Rycerze Świątyni otrzymali od 
papieża  Innocentego  II  przywilej,  uwalniający  ich  spod 
jurysdykcji  biskupiej  (odtąd  zakon  miał  odpowiadać  tylko 
przed papieżem),  to  za nieposłuszeństwo opracowali własny 
system kar – do kary śmierci włącznie. Na przykład w świątyni 
templariuszy  w  Londynie  istniała  bardzo  ciasna  cela 
więzienna.  Za  nieposłuszeństwo  wobec  mistrza  zakonu 
wtrącano do niej brata marszałka  ziemi irlandzkiej. Trzymano 
go w  tej ciasnocie, gdzie nie mógł ani stanąć wyprostowany, 
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ani  się wyciągnąć,  aż  zmarł  śmiercią  głodową.  Templariuszy 
nie  obowiązywało  prawo  krajów, w  których  zdarzało  im  się 
rezydować.  Ich  postępowanie  wyznaczała  tylko  reguła 
zakonu, a jedynym autorytetem byli ich zakonni zwierzchnicy. 
Ze  ślubem  posłuszeństwa  związany  był  też  brak  prawa  do 
prywatności.  Jeżeli  templariusz  otrzymał  list,  musiał  go 
odczytać  publicznie.  Ze  ślubu  posłuszeństwa wynikały  też  o 
wiele  bardziej  istotne  konsekwencje.  Templariuszowi  z  pola 
bitwy nie wolno było  się wycofać, mogło do  tego dochodzić 
dopiero  w  sytuacji,  gdy  przeciwnik  posiadał  przewagę              
w  stosunku  co  najmniej  trzech  do  jednego,  ale  nawet                
i  wówczas  trzeba  było  czekać  na  rozkaz  odwrotu. 
Templariusze  służyli  pod  sztandarem  zwanym  Beau  Seant, 
uszytym  z  dwóch  pasów:  czarnego,  symbolizującego  świat 
grzechu  i  białego  oznaczającego  czystość.  Ich  zawołaniem 
wojennym  był  okrzyk:  „Bądź  dzielny!  Bądź wspaniały!”.  Nie 
było to czcze hasło. Odwaga templariuszy była muzułmanom 
powszechnie  znana.  Templariusze  walczyli  aż  do  czasu 
całkowitej  utraty  chrześcijańskiego  królestwa  Jerozolimy. 
Nigdy też nie wyrzekali się wiary, nawet jeśli ceną za to miała 
być śmierć. Szczególnie szczycili się historią która zdarzyła się 
w  1266  roku.  Wówczas  to  musieli  poddać  po  długim 
oblężeniu należący do nich zamek Safad. Otrzymali w zamian 
zapewnienie  sułtana  Bejbarsa  Ruku  ad‐Dina,  że  będą mogli 
wycofać  się  do  Akki.  Ten  jednak  po  zajęciu  twierdzy  nie 
dotrzymał słowa i postawił templariuszy przed wyborem: albo 
przejdą  na  islam,  albo  zginą.  Dowódca  garnizonu  wezwał 
wówczas  współbraci,  by  nie  wypierali  się  wiary.  Dowódcę 
schwytano,  rozebrano,  a  potem  na  oczach  towarzyszy, 
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żywcem  obdarto  ze  skóry.  Templariusze,  nieporuszeni 
męczeńską  śmiercią  swego  dowódcy,  zgodnie wybrali  topór 
zamiast  wyrzeczenia  się  krzyża.  Historię  tę  przypominano 
każdemu  nowo  przyjętemu  templariuszowi,  jako  przykład 
nabożności  i  poświęcenia  jego  poprzedników,  poświęcenia 
tym większego,  że  już wtedy  łacińskie  królestwo  Jerozolimy 
było  sprawą  przegraną.  Templariusze  mieli  swą  hierarchię. 
Najwyżej stali bracia – rycerze, którymi mogli być ludzie wolni, 
wywodzący  się  ze  szlachty.  Wyróżniał  ich  strój  w  postaci 
białego płaszcza, do  którego przyszywano później  czerwony, 
prosty  krzyż,  płaszcz  ów  był  symbolem  nowego  życia                
w czystości, na które decydował się każdy rycerz zakonu. Do 
drugiej  klasy,  braci  służebnych  lub  serwientów,  należeli 
przedstawiciele  wolnych  stanów  średnich.  Do  ich 
obowiązków, oprócz powinności  żołnierskich, należała służba 
wartownicza,  zajmowanie  się  końmi,  zaopatrzeniem  itp.  Ich 
strojem był  czarny  lub  ciemnobrązowy płaszcz  z  czerwonym 
krzyżem.  Trzecią  klasę  stanowili  księża  pełniący  funkcję 
zakonnych  kapelanów. A  ponieważ  jako  jedyni  z  trzech  klas 
byli  piśmienni,  pełnili  rolę  skrybów  i  opiekowali  się 
dokumentami  zakonu,  a  także  byli  odpowiedzialni  za  inne, 
pozamilitarne  zadania.  Ich  ubiorem  był  zielony  płaszcz               
z czerwonym krzyżem, a żeby utrzymać ręce w czystości, gdyż 
w chwili mszy „dotykali Boga”, nosili na co dzień  rękawiczki. 
Ojcowie  duchowni  całkowicie  golili  włosy,  podczas  gdy 
rycerze mieli  obowiązek  strzyc  się  na  krótko,  za  to  brodom 
pozwalali rosnąć w sposób nieograniczony. Reguła pozwalała 
templariuszom  tylko  na  dwa  posiłki  dziennie.  Dopuszczała 
jednak  spożywania  mięsa,  czego  zabraniały  reguły  innych 
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zakonów, mięso bowiem dawało rycerzom – zakonnikom siłę 
do  walki.  Podczas  posiłków  trzeba  było  milczeć.  Taką  oto 
regułę  opracował  dla  templariuszy  Bernard  z  Clairvaux. 
Przekonany  przez  niego  papież  Honoriusz  II  zwołał  w  1128 
roku  w  stolicy  Szampanii,  w  Troyes,  synod,  w  którym 
uczestniczył Hugon de Payns wraz z pięcioma templariuszami. 
Synod  nie  tylko  zatwierdził  nową  regułę  zakonu,  ale 
„namaścił”  działalność  templariuszy. Wówczas  to, w  dowód 
uznania ważności  ich misji, król Francji darował  im pierwszą 
posiadłość.  Właśnie  w  Szampanii  stanęła  ich  pierwsza  na 
terenie Europy preceptora. W  ślady  swego monarchy poszło 
wielu  francuskich  wielmożów.  Angielski  król  Stefan,  ojciec 
uczestnika  pierwszej  krucjaty,  Stefana  z  Alois,  także  obiecał 
templariuszom swoje poparcie. Obdarował  ich znaczną sumą 
pieniędzy i umożliwił prowadzenie rekrutacji w Anglii i Szkocji. 
Prezenty  możnowładców  angielskich  nie  sprowadzały  się 
wyłącznie do  złota  i  srebra.  Templariusze otrzymywali  także 
posiadłości  ze  znakomitą  ziemią uprawną  stanowiąca  źródło 
ciągłych dochodów: m.  in Matylda żona Stefana, podarowała 
im  cenną  posiadłość  w  Cressing,  w  hrabstwie  Essex.                 
W wydanej 29 marca 1139 roku bulli „Omne datum optimum” 
papież  Innocenty  II  zwolnił  templariuszy  od  płacenia 
dziesięciny.  Był  to  bardzo  hojny  gest,  gdyż  w  owym  czasie 
spośród  zgromadzeń  zakonnych  jedynie  cystersi  cieszyli  się 
podobnym przywilejem. Wielkim orędownikiem templariuszy 
został  Bernard.  Namawiał  mężczyzn  z  dobrych  rodzin,  aby 
porzucili grzeszny styl  życia  i chwycili w dłonie miecz  i krzyż, 
jak  czynią  to  Rycerze  Świątyni.  To  właśnie  święty  Bernard 
ogłosił,  że  służba w  zakonie,  łącząc  przestrzeganie  ślubów  z 
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nieustannym narażaniem się na kalectwo lub śmierć za świętą 
sprawę  –  jest  wystarczającym  zadośćuczynieniem  za 
wszystkie  dotychczasowe  grzechy. W  zakonie widziano więc 
chętnie  morderców,  złodziei,  nierządników,  a  nawet 
heretyków,  pod warunkiem  że  porzucili  poprzedni,  grzeszny 
żywot  i  składali  śluby  zakonne.  Hugon  de  Payns  opuścił 
Jerozolimę  jako  członek  skromnego  liczącego  zaledwie  10 
rycerzy,  zgromadzenia. Wrócił  dwa  lata  później  jako  wielki 
mistrz  zakonu,  z  ogromnym  bogactwem  w  złocie,  srebrze          
i ziemi, na czele trzech setek rycerzy gotowych w każdej chwili 
stanąć do walki i zginąć, jeśli taka będzie wola mistrza. Zakon 
templariuszy został powołany do życia z potrzeby utworzenia 
stałej armii w Ziemi  Świętej. Szybko wzrosła  liczba  członków 
zakonu,  jego  bogactwo  i  siła  polityczna.  Szybko  też  nabrali 
templariusze  pychy  i  arogancji.  Chyba  sporej,  skoro  papież 
Grzegorz  IX w  bulli  z  1238  roku musiał  im  przypomnieć,  że 
podstawowym  zadaniem  Rycerzy  Świątyni  jest  strzeżenie 
drogi z Jafty do Cezarei. A przecież rzemiosło wojenne było ich 
żywiołem. Angażowali się w próby odbicia terenów Portugalii 
i Hiszpanii  z  rąk muzułmanów, wspierali dzieło  rekonkwisty. 
Brali m.in. udział w prowadzonej przez Ryszarda  Lwie  Serce 
kampanii  wojennej  przeciwko  sułtanowi  Saladynowi.  To 
właśnie w  przebraniu  templariuszy  król  angielski,  ponaglany 
apelem o powrót do Europy, opuścił Ziemię Świętą i dotarł do 
swego państwa po burzliwej podróży, w  trakcie której przez 
jakiś czas był więziony w twierdzy tyrolskiej w Austrii.  

Czym  zajmowali  się  templariusze,  kiedy  nie  wojowali?  Na 
pewno  bardziej  przyziemnymi  sprawami  niż  święta  wojna  
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z  niewiernymi.  Byli  mianowicie  znakomitymi  bankowcami  i 
ten drugi fach wykonywali z taką wprawą i sukcesami, że tylko 
Wenecjanie  i  Żydzi  mogli  z  nimi  konkurować.  Otóż  mając 
domy zakonne zarówno na Zachodzie Europy, jak i na Bliskim 
Wschodzie,  o  wiele  skuteczniej  niż  inne  zgromadzenia 
zakonne  wykorzystywali  przyjęty  w  owym  czasie  zwyczaj 
bezpiecznego  powierzania mienia  klasztorom,  które  chronił 
tzw. Pokój Boży. Rola domów  Zakonu Rycerzy  Świątyni  jako 
depozytariuszy,  w  miarę  jak  rozwijał  się  zakon,  stale 
wzrastała. Oprócz pieniędzy, klejnotów i złota, przyjmowali w 
depozyt  również  wzorce  odważników.  Ponieważ  Rycerze 
Świątyni  musieli  bez  przerwy  utrzymywać  straże  przy 
własnych skarbcach,  ich zamki uważano za nader bezpieczne 
miejsca.  W  depozyt  powierzały  im  majątki  nie  tylko 
indywidualne osoby prywatne, ale  i całe państwa. Królestwo 
Anglii przechowywało u  templariuszy  część  skarbów Korony. 
Paryski  dom  templariuszy  –  zwano  go  we  Francji  „domem 
głównym”  w  końcu  dwunastego  stulecia  stał  się  centrum 
finansów królestwa Francji. Filip August uczynił  templariuszy 
depozytariuszami  swego  królewskiego  skarbca.  Od  tej  pory 
też bajlifowie i rządcy królewscy przekazywali dochody z dóbr 
bezpośrednio  do  skarbca  zakonu,  pełniącego  do  końca  XIII 
wieku  rolę  „Skarbca  Królewskiego”.  I  król  Francji  miał               
u  templariuszy  konto,  z  którego  czerpał  pieniądze  tak  na 
potrzeby  własne,  jak  i  na  zarządzanie  królestwem.  Duże 
dochody własne pozwoliły templariuszom na utworzenie kasy 
udzielającej  różnorodnych  pożyczek.  Ich  skarbiec  stanowił       
w  XIII wieku  kasę,  z  której  finansowano wyprawy  krzyżowe      
i  pokrywano  rozmaite  potrzeby  Ziemi  Świętej.  Templariusze 
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wyspecjalizowali  się  też w  ściganiu  należności  od  dłużników      
i  zbieraniu  podatków.  Z  czasem  pośredniczyli  również             
w negocjacjach ustalających wysokości okupu za wyjątkowych 
jeńców,  angażując  się nawet w  zbieranie potrzebnych  kwot. 
Zdarzało  się,  że  usługi  te  wykonywali  dla  obydwu 
zainteresowanych  stron,  jeśli  należały  one  do  kręgu  kultury 
chrześcijańskiej.  Zajmowali  się  zbieraniem  i  zarządzaniem 
dochodami z posiadłości ziemskich, a także powiernictwem na 
zlecenie spadkobierców, zarządzając powierzoną  im gotówką 
tak,  aby  pomnożyć  jej  wartość.  Pobierali  za  takie  usługi 
uzgodnione honorarium. Przyjmując rolę banku hipotecznego, 
templariusze  pożyczali  pieniądze  pod  zastaw  majątków 
ziemskich. Obchodzili przy tym zakaz lichwy, czerpiąc dochody 
z  takiego  majątku  tylko  do  chwili  zwrotu  pożyczki.                   
W  podobnych    przypadkach  występowali  jako  zarządcy 
posiadłości,  pozostawiając  ich  prowadzenie  w  rękach 
zaufanego  personelu.  Najsłynniejszą  zasługą  templariuszy 
stało  się wypuszczenie w  obieg  dokumentów  zastępujących 
pieniądze. Dokumenty takie były honorowane przez wszystkie 
komandorie i mogą uchodzić za zwiastuny czeków i weksli na 
okaziciela.  Zastawy,  pożyczki,  wpłaty  i  wypłaty,  jednym 
słowem  prawie  wszystkie  operacje  finansowe  były 
rejestrowane  w  księgach  domów  zakonnych  templariuszy. 
Ponadto  templariusze,  zaznajomieni  z  zawiłą  polityką 
Bizancjum  i  intrygami  dworów  muzułmańskich,  z  którymi 
spotkali  się przecież nie  tylko na polu walki,  ale  i przy  stole 
konferencyjnym,  posiadali  w  mistrzowskim  stopniu 
umiejętności sekretnych działań. Tajemnicą otaczali nie tylko 
prowadzone  przez  siebie  interesy  bankierskie,  ale  i  obrzędy 
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inicjacyjne  oraz  zgromadzenia  kapituły.  Aby  zagwarantować 
tajność  posiedzeń,  wystawiali  na  zewnątrz  straże                       
z obnażonymi mieczami. Pełny  tekst  reguły zakonu był  ściśle 
poufny.  Nowicjuszowi  mówiono  jedynie  tyle,  ile  było 
konieczne,  a  dopiero  w miarę  wspinania  się  po  szczeblach 
hierarchii  zakonnej  odsłaniano  przed  nim  kolejne,  dalsze 
fragmenty  reguły,  przy  czym  znajomość  pełnej  reguły  była 
zastrzeżona  dla najwyższych  rangą, dla  zakonnika  – mistrza. 
Umiejętność  dotrzymywania  tajemnicy  pozwoliła  zbudować   
w  głównych  miastach  Środkowego  Wschodu  i  wybrzeża 
Morza  Śródziemnego  siatkę  agentów  wywiadu  z  tajnymi 
kodami,  sygnałami  i  specjalnymi  technikami  identyfikacji. 
Najwyższego  utajnienia  wymagało  bowiem  zarówno 
prowadzenie  finansów  na  skalę  międzynarodową,  jak                 
i  dowodzenie  oddziałami  wojskowymi  na  dwóch 
kontynentach  czy  kierowanie  operacjami  morskimi,  które 
trzeba było ukryć przed piratami  i muzułmanami.  Z  czasem, 
według  Mateusza  z  Paryża,  w  rękach  zakonu  templariuszy 
znalazło  się  w  Europie  ponad  dziesięć  tysięcy  posiadłości 
ziemskich.  Ponadto,  byli  oni  właścicielami  wielu  młynów           
i  targowisk,  a  do  skarbca  trafiały  łupy  wojenne  i  okupy  za 
jeńców. Przez dwieście lat istnienia zakonu wniosło ziemię lub 
inne środki pieniężne ponad dwadzieścia   tysięcy nowicjuszy. 
Templariusze  kupowali,  a  później  sami  budowali  statki, 
którymi  przewozili  na  Wschód  ludzi  i  zaopatrzenie,  oraz 
osłaniające  ich okręty. Za przewóz pobierali od pielgrzymów     
i świeckich krzyżowców opłaty. Otrzymywali pamiątkowe dary 
i  zapisy  testamentowe.  Kościół  również  regularnie  zasilał 
zakon datkami  i  zalecał  czynić  to  innym. Np.  częścią pokuty 
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króla  Anglii,  Henryka  II,  za  udział  w  zamordowaniu 
arcybiskupa  Cantebury,  Tomasza  Becketa,  była  nie  tylko 
publiczna  chłosta,  ale  i  wpłacenie  na  rzecz  templariuszy 
znacznej sumy pieniędzy. Wszystko to sprawiało, że z czasem 
zakon  stał  się  potęgą,  która  mogła  konkurować                          
z  największymi  mocarstwami  ówczesnego  chrześcijańskiego 
świata.  Jednak  kiedy  w  1296  roku  świat  katolicki  stracił 
ostatecznie  Ziemię  Świętą  znikła  potrzeba  istnienia 
templariuszy.  I  choć  przenieśli  oni  swoje  kwatery  na  Cypr, 
skąd zamierzali podjąć  jeszcze  jedną krucjatę,  ich  los zdał się 
być  już  przesądzony.  Szukano  jedynie  odpowiedniego 
pretekstu.  Gdyż w  tym  czasie, w  którym  templariusze  snuli 
plany  nowej  wyprawy  przeciw  niewiernym,  Filip  IV,  król 
Francji,  postanowił  podjąć  własną  krucjatę  –  przeciw 
templariuszom. Marzył  o  pozbyciu  się  zaciągniętych  u  nich 
gigantycznych  długów.  Dla  swych  planów  musiał  jednak 
pozyskać  sprzymierzeńca  –  a  jedynym  sojusznikiem 
francuskiego władcy mógł być wyłącznie papież. Jego bowiem 
jurysdykcji  podlegał  zakon  templariuszy.  Kiedy  Bertrand  de 
Got,  arcybiskup  Bordeaux,  zapragnął  zostać  papieżem,  Filip 
Piękny  poparł  go,  w  zamian  za  co  obrany  w  1305  roku 
papieżem  Bertrand,  już  jako  Klemens  V,  obdarował  Filipa 
pięcioletnim  prawem  opodatkowania  francuskiego  kleru  do 
wysokości dziesięciu procent pełnego przychodu. Mówiło się 
wtedy  o  jeszcze  jednym  sekretnym  punkcie  tej  umowy  ‐ 
Bertrant  miał  obiecać  współpracę  w  likwidacji  zakonu 
templariuszy.  I oto początkiem 1307 roku Klemens V zażądał 
od  Jakuba  de  Molay,  który  wówczas  przebywał  jeszcze  na 
Cyprze, sporządzenia specjalnego  raportu dotyczącego planu 
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ewentualnego połączenia  templariuszy  i  szpitalików w  jeden 
zakon.  Mistrz  templariuszy  sporządził  go,  ale  nie  ukrywał 
własnej  niechęci  do  tego  zamierzenia.  Ostrzegał  papieża 
przed  niebezpieczeństwem  konfliktów  tym  bardziej,  że 
istniały duże różnice reguł – reguła templariuszy była o wiele 
surowsza  od  reguły  szpitalników.  Filipowi  propozycja 
połączenia  obu  zakonów  odpowiadała.  Zaproponował  więc 
papieżowi, aby królowie Francji otrzymali dziedziczne prawo 
do  tytułu  wielkiego mistrza  połączonych  zakonów,  a  nadto 
zadeklarował, że sam chętnie stanie na czele nowej wyprawy 
krzyżowej.  Pod  jednym  wszakże  warunkiem,  że  uzyska 
nieograniczony  dostęp  do  nadwyżek  budżetowych,  jakie 
powstaną  w  wyniku  połączenia  obu  dotychczasowych 
zakonów.  Dla  dalszych  rozmów  o  przyszłości  zakonu 
templariuszy  ściągnął więc  Jakuba de Malay do  Francji. Gdy 
Jakub  de  Molay  znalazł  się  we  Francji,  o  świcie                          
13 października 1307  roku wszyscy pozostający w  tym  kraju 
templariusze  zostali  w  swych  komandoriach  zaaresztowani. 
Pikanterii  temu  zdarzeniu  nadaje  fakt,  że  w  przeddzień 
aresztowania  mistrz  Jakub  de  Molay  towarzyszył  królowi          
w  uroczystościach  pogrzebowych  Katarzyny  de  Courtenay, 
żony  Karola  de  Valois,  młodszego  brata  króla.  Masowe 
aresztowania  templariuszy,  przeprowadzono  jednego  dnia       
o tej samej godzinie w prawie trzech tysiącach komandorii na 
terenie  Francji,  można  określić  jako  jedną                             
z  najniezwyklejszych  akcji  policyjnych  wszechczasów. 
Zorganizował  ją  na  rozkaz  króla  strażnik  jego  pieczęci, 
kanclerz królestwa, Wilhelm de Nogart. Nakazy aresztowania 
przygotowano  miesiąc  wcześniej  w  formie  tajnych  listów, 
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które skierowano do zarządców i sędziów, z zaleceniem by je 
otwarto dopiero w oznaczonym dniu.  Instrukcja nakazywała 
„aresztować  wszystkich  braci  wymienionego  zakonu  bez 
żadnych wyjątków, wtrącić  ich  do więzień  pozostawiając do 
dyspozycji  sądu  kościelnego  oraz  zająć  wszystkie  dobra 
zakonu,  ruchome  i  nieruchome”.  Dzień  po  aresztowaniu 
templariuszy,  14  października  1307  roku  w  Paryżu  został 
opublikowany  manifest  królewski,  który  podawał  do 
wiadomości  publicznej  oskarżenia  zawarte  w  nakazie 
aresztowania.  Templariuszy  oskarżono  o  odstępstwo  od 
wiary, znieważania Chrystusa, nieobyczajne praktyki, sodomię 
i  bałwochwalstwo.  Te  praktyki  miano  stosować  zwłaszcza 
podczas  przyjmowania  nowych  braci:  nowo  przyjmowani 
musieli  trzykrotnie  zaprzeć  się  Chrystusa,  pluć  na  krzyż,  po 
czym,  rozebrani, byli całowani poniżej kręgosłupa, w pępek  i 
w usta przez tego, który ich przyjmował. Musieli też przyrzec, 
że będą praktykować  sodomię, o  ile będzie  się  tego od nich 
wymagać.  Templariuszy  oskarżono  także  o  to,  że  rzekomo 
otaczali  czcią posążek Bafometa  i  że opasywali  się  sznurem, 
który przedtem był na posążku tego bóstwa. 16 października 
Filip  Piękny  rozesłał  do  książąt  chrześcijańskich  i  do 
dostojników  Kościoła  listy  zachęcające  do  naśladowania  go        
i  aresztowania  templariuszy  znajdujących  się  na  terenie  ich 
państw.  Kiedy  wieści  o  tych  aresztowaniach  dotarły  do 
papieża, Klemens V początkowo wpadł w szał. Rozwścieczyło 
go  bezczelne  uzurpowanie  sobie  przez  Filipa  władzy 
przynależnej  wyłącznie  jemu  osobiście,  papież  był  bowiem 
jedyną  osobą  która  miała  prawo  takie  działanie  zarządzić. 
Stąd  27  października  1307  roku  skierował  więc  do  Filipa 
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Pięknego  list:  „Wasza  Wysokość,  położyłeś  swoje  ręce  na 
ludziach  i  dobrach  zakonu  templariuszy,  co  więcej,  nie 
zawahałeś  się  wtrącić  ich  do  więzień  (…),  Do  cierpień 
wynikłych  z  tej  niewoli  dołożyłeś,  Panie,  nowe  nieszczęście, 
jednak  ze  względu  na  powagę  Kościoła,  lepiej  nie 
wspominajmy  o  tym  teraz(…)”.  Tymczasem  między                 
19  października  a  24  listopada  1307  roku  stu  trzydziestu 
ośmiu uwięzionych templariuszy zostało przesłuchanych przez 
inkwizytora Wilhelma  z  Paryża.  Przedtem  przeszli  oni  przez 
ręce urzędników  królewskich,  którzy  stosownie do  instrukcji 
zawartej  w  tajnych  listach,  „stosowali  tortury  w  miarę 
potrzeby”. Tortury  te wymagały prawdziwego  kunsztu w  ich 
stosowaniu,  chodziło  bowiem  o  zadawanie  jak 
najstraszliwszego bólu, ale bez  spowodowania  śmierci, która 
uniemożliwiałaby przesłuchiwanemu przyznanie  się do winy, 
co  było  głównym  celem  oprawców.  Jednakże  trzydziestu 
sześciu  templariuszy  tortur    tych  nie  wytrzymało.  Jedynie 
trzech  braci  zaprzeczyło  popełnieniu  przestępstw,  jakie  im 
zarzucono, a byli nimi: Jan z Chateauvilars, Henryk z Herceginy 
i  Jan  z  Paryża.  Pozostali  wniesione  oskarżenia  potwierdzili. 
Wówczas to papież ogłosił bullę „Pastoralis praeeminentiae”, 
w której nakazał wszystkim chrześcijańskim władcom dokonać 
podobnych aresztowań w ich krajach. Wyjaśnił, że skłoniły go 
do  tego  zeznania  templariuszy  z  Francji,  zaś  templariusze 
pozostający  w  służbie  kurii  papieskiej  potwierdzili 
prawdziwość  tych  zeznań.  Zarządził  też  przeprowadzenie 
procesu kościelnego. Zagwarantował, że jeżeli w wyniku tego 
procesu  sąd  uzna  templariuszy  za  niewinnych,  to  ich  dobra 
zostaną zakonowi zwrócone. W innym razie dobra te zostaną 
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spieniężone,  a  uzyskany  dochód  przeznaczony  zostanie  na 
obronę Ziemi  Świętej. Proces przeciwko  templariuszom  zajął 
siedem  lat.  Papież  osobiście  przejął  przewodnictwo                  
w  sprawie,  a  z  Filipem  umówił  się,  że  król  przekaże  mu 
pojmanych  templariuszy  w  zamian  za  sprawowanie  pieczy 
nad  dobrami  zakonu  do  czasu  zakończenia  procesu.  Przez 
siedem    lat czerpał więc Filip Piękny dochody z  francuskiego 
majątku templariuszy. W dniach między 27 czerwca a 1  lipca 
1308  roku  przed  papieżem  stanęło  siedemdziesięciu  dwóch 
templariuszy. Nie było wśród nich Jakuba de Molay ani innych 
dostojników  zakonu  –  Filip  Piękny  powiadomił  bowiem 
papieża,  że  są oni  chorzy  i nie mogąc odbyć  konno podróży 
pozostają  uwięzieni w  Chinon.  Papież  dla  ich  przesłuchania 
oddelegował  trzech  kardynałów:  Berengariusza  Fredola, 
Stefana de Suisy oraz Landolfa Brancaccio (dodać wypada, że 
dwaj  pierwsi  pozostawali  w  zażyłych  stosunkach  z  królem 
Francji). Polecił też, by podczas przesłuchań zarówno prostym 
braciom,  jak  i  dostojnikom  zakonu  nie  szczędzono  żadnych 
tortur. A  zadawano  je przy pomocy wymyślonych aparatów. 
Jedno z takich urządzeń składało się z dwóch pasków metalu 
zaciskanych wokół łydki za pomocą specjalnej śruby. Obręcze 
powodowały  narastający  ucisk  aż  do  złamania  piszczeli.         
W użyciu był też inny przyrząd w postaci pudełka zakładanego 
na  nogę.  Pomiędzy  ścianę  pudełka  i  nogę wkładano  deskę,             
a  następnie  pomiędzy  deskę  i  pudło młotem wbijano  kliny.    
W  ten  sposób  można  było  spowodować  zmiażdżenie  kości 
nogi  w  dowolnie  wybranym  miejscu.  Rozgrzanym  żelazem 
przypalano  też  wybrane  fragmentu  ciała  –  także  genitalia. 
Czasem  były  to  szczypce,  którymi  wyrywano  kawałki  ciała,       
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a  rozżarzony metal wypalał  ranę. Zimnych kleszczy używano 
do wyrywania paznokci  i zębów, zaś w świeżo powstałe rany 
wbijano  szpilki.  Zdarzało  się,  że  kilku  templariuszy 
przytroczono  do  metalowej  ramy,  a  wysmarowane  olejem 
nogi  podpalano.  Stopy  niektórych wypalały  się  aż  do  kości,      
a  jednego  z męczenników  wniesiono  wręcz  na  posiedzenie 
sądu  –  osobno  dołączając  kości  nóg. Nie  dziwi więc  raport,               
w  którym mowa  o  przypadkach  utraty  zmysłów  z  powodu 
bólu.  Takimi  metodami  uzyskiwano  od  templariuszy 
potwierdzenie  zarzucanych  im  czynów.  Według  zaleceń 
papieża,  templariusze,  którzy  przyznali  się  do  winy,  a  więc 
„pojednani  z  Kościołem”, mogli  być  uznani  za  pokutujących 
grzeszników i jako tacy nie powinni być karani śmiercią. W ten 
sposób  Klemens  V  próbował  oszukać  swoje  sumienie,               
a templariusze mogli ocalić własną skórę. Papież zyskiwał przy 
tym prawo rozwiązania zakonu i przekazania jego dóbr innym. 
I oto rozstrzygano problem zgodnie z zasadą: wilk syty i owca 
cała.  By  zachować  pozory  uczciwego  procesu                             
z  początkiem  1310  roku  zezwolono  zakonowi  zorganizować 
obronę sądową  i wyznaczyć czterech delegatów, którzy mieli 
pełnić  rolę  rzeczników  ich  sprawy.  Zostali  nimi:  Renald              
z Provins, Piotr z Boulogne, Wilhelm z Chambonnet i Bertrand 
z Sartigues. Zredagowali oni wspólną mowę obrończą w której 
opisując  strach  i  przerażenie  wywołane  torturami  wyrazili 
zdumienie,  że daje się więcej wiary tym, którzy – by uniknąć 
cierpień  –  składali  orzeczenia,  jakich  od  nich  wymagano, 
aniżeli  tym,  którzy  „jako męczennicy  Chrystusa  umierali  na 
torturach  obstając  przy  prawdzie,  cierpieli,  tudzież  cierpią 
nadal  w  więzieniach  męki,  niedole,  poniżenia,  niewygody          
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i nędzę”. Zauważyli,  że poza Francją nie znalazł się ani  jeden 
templariusz, który by głosił bądź potwierdził zarzuty zgłoszone 
przeciw zakonowi przez Filipa Pięknego. W efekcie  tej mowy 
obrończej  pięćdziesięciu  czterech  templariuszy w  1312  roku 
odwołało  swoje  wcześniej  złożone  zeznania.  Wówczas 
arcybiskup Filip de Marigny, arcybiskup Sens i przewodniczący 
odbywającego  się  tam  właśnie  synodu,  uznali  ich  jako 
„wtórnych  odstępców”  i  skazali  na  stos.  Według  prawa 
kościelnego  okazali  się  bowiem  heretykami,  którzy  ‐  już  po 
uprzednim  przyznaniu    się  do  winy  –  na  nowo  popadli             
w swoje błędy.  I  tak, po niemal pięciu  latach prześladowań ‐ 
więzienia, torturowania  i palenia na stosach – Zakon Rycerzy 
Świątyni  został  przez  papieża  oficjalnie  rozwiązany. 
Ostateczna decyzja likwidacji zakonu zapadła podczas tajnych 
obrad  konsystorza  22  marca  1312  roku,  co  Klemens  V 
potwierdził swoją bullą  „Vox In excelso”. Bulla ta likwidowała 
zakon w   „imię dobra Kościoła”. Dnia               2 maja 1312 roku 
bullą „Ad provdam” papież Klemens V przekazał szpitalnikom 
dobra  templariuszy. Sumienie miał czyste. O  losie  Jakuba de 
Molay  i  jego  najbiższych  towarzyszy,  którzy,  jak  dotąd, 
podtrzymywali  przyznanie  się  do  winy,  zdecydowali 
ostatecznie trzej oddani królowi Francji kardynałowie: Mikołaj 
de Freauville, Arnold   de Auch  i Arnold Novelli. W obecności 
arcybiskupa  Sens,  Filipa de Marginy, ogłosili oni  swój wyrok 
18 marca 1314 roku na dziedzińcu przed katedrą Notre Dame 
w Paryżu. By go wysłuchać, na specjalnie wzniesionej trybunie 
stanęli: mistrz zakonu – Jakub de Molay, wizytator na Francję 
– Hugon de Pairaud, preceptor z Potou  i Akwitanii – Gotfryd 
de Gonneville. Wszystkich  skazano na dożywotnie więzienie.      
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W chwili po odczytaniu wyroku niespodziewanie wstał Jakub 
de  Molay  i  Gotfryd  de  Charnay.  Obaj  w  obecności 
zgromadzonego  tłumu  wyrazili  swój  protest  i  uroczyście 
oświadczyli,  że  jedynym  ich  przestępstwem  było  złożenie 
nieprawdziwych  zeznań  –  zrobili  to  ażeby  ratować  życie. 
Stwierdzili,  że  zakon  templariuszy  był  święty,  a  jego  reguła 
sprawiedliwa  i  chrześcijańska.  Stanowczo  zaprzeczyli,  by 
popełnili  przypisane  im  przestępstwa.  Jeszcze  tego  samego 
dnia  ustawiono  stos  w  pobliżu  ogrodu  pałacowego,  mniej 
więcej  w  miejscu,  gdzie  obecnie,  nieopodal  Pont  Neuf, 
znajduje się posąg Henryka  IV. Wieczorem spłonęli tam obaj. 
Umierali  raz  jeszcze  głosząc  swą  niewinność.  A  także 
przeklinając swych oprawców do trzynastego pokolenia. 

 

Krzysztof Tęcza 
Szkolenie  kierowników  regionalnych 
pracowni  krajoznawczych  PTTK  2013  
w Rzeszowie 
 

Od  11  do  14  kwietnia  2013  roku  w  Rzeszowie  odbyło  się 
szkolenie kierowników RPK PTTK. Udział wzięło 13 pracowni. 
Obecni  na  spotkaniu  mogli,  poza  oficjalnym  programem 
szkolenia,  porozmawiać  ze  sobą  i  podzielić  się  swoimi 
sukcesami  czy  sposobami  na  prowadzenie  Pracowni.  Nie 
zawsze  bowiem  osiąga  się  wyniki  trzymając  się  li  tylko 
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regulaminów.  Czasami  trzeba  wyjść  poza  ich  ramy.  Trzeba 
postąpić   niezgodnie  z nimi, a mimo  to osiągnąć zamierzony 
cel. A  ponieważ wszyscy  należymy  do  tej  samej  organizacji, 
nie mamy przed  sobą  tajemnic  i chętnie dzielimy  się  swoimi 
doświadczeniami. 

S
Spotkanie w Rzeszowie. Foto: Krzysztof Tęcza 

Nie wszystko  jednak  jesteśmy w  stanie dowiedzieć  się  sami, 
dlatego  co  roku  organizuje  się  szkolenie.  Na  rzeszowskie 
spotkanie przygotowano trzy bloki tematyczne: 
1.  Prawo  autorskie  w  działalności  regionalnych  pracowni 
krajoznawczych 
2. Dziś i jutro regionalnych pracowni krajoznawczych. Metody 
pracy krajoznawczej 
3. Sposoby promocji regionalnych pracowni krajoznawczych 
Tym  razem  najważniejszym  tematem  szkolenia  było  prawo 
autorskie  w  działalności  RPK.  Zagadnienia  z  tym  związane 
przedstawiła  nam  pani Mariola  Rozmus,  aplikant  kancelarii 
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prawniczej. Dzięki jej wykładowi otrzymaliśmy potrzebne nam 
wiadomości  o  prawie  autorskim  i  prawie  pokrewnym. 
Ponieważ  pracownie  gromadzą  i  udostępniają  zbiory 
biblioteczne,  stosuje  się  do  tej  działalności  te  same  akty 
prawne jakie dotyczą bibliotek publicznych. Pracownie, często 
korzystające  z  czyjegoś  dorobku  intelektualnego  ale  często, 
ostatnio coraz częściej, same publikujące, muszą stosować się 
do  tych  przepisów.  Wiadomo,  że  w  naszej  społecznej 
działalności,  często  dzielimy  się  z  innymi  swoimi 
opracowaniami  nie  czerpiąc  z  tego  tytułu  korzyści 
materialnych.  Jednak  spadkobiercy  nie  muszą  tego  zdania 
podzielać.  Dlatego  musimy  mieć  świadomość,  jak 
zabezpieczyć  się  przed  ewentualnymi  roszczeniami  i  jak 
uniknąć niepotrzebnych sporów 

 
Regionalna Pracownia Krajoznawcza w Rzeszowie. Foto: Krzysztof Tęcza 

Prawa autorskie będąc powszechnymi mogą być przenoszone, 
np.  na  wydawnictwo. Mogą  być  użyczane,  np.  bibliotekom 
cyfrowym  (dozwolony  użytek  publiczny).  Za  każdym  jednak 
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razem  trzeba  wyraźnie  określić  w  umowie  zakres  takiego 
użyczenia.  Przeważnie  chodzi  tu  o  użytkowanie  dzieła  bez 
uzyskiwania  zysków  z  tego  tytułu.  Dozwolony  jest  także 
użytek  osobisty.  Stosuje  się  on  do  rodziny,  znajomych, 
przyjaciół. Najważniejsze co musimy wiedzieć, to to, że prawa 
autorskie  wygasają  siedemdziesiąt  lat  po  śmierci  twórcy. 
Wtedy dzieło staje się własnością ogólną i każdy może z niego 
korzystać. Oczywiście wszystko powyższe dotyczy  autorskich 
praw majątkowych.  Są  jednak  jeszcze prawa osobiste,  które 
nie wygasają nigdy. Mało tego: nie można  ich zbywać. Zatem 
nieważne,  że  prawa majątkowe  posiada  obecnie  ktoś  inny. 
Utwór  zawsze  musi  być  podpisany  imieniem  i  nazwiskiem 
jego twórcy. 

Maria  Janowicz,  kierownik  Centralnej  Biblioteki  PTTK, 
przedstawiła rozwój bibliotek cyfrowych w Polsce. Najstarsza 
z  nich,  Wielkopolska  Biblioteka  Cyfrowa  powstała  w  2002 
roku  i  do  chwili  obecnej  powstało  już  ponad  sto  takich 
bibliotek.  Generalnie  są  to  biblioteki  regionalne  zrzeszające 
się w  konsorcja,  co ułatwia  finansowanie projektu biblioteki 
cyfrowej,  ale  najważniejsza  dla  nas  –  Czytelników  –  jest 
wiadomość,  że  skupiają  one  w  swoich  zasobach  miliony 
obiektów.  Dzięki  temu  możemy  dotrzeć  do  nich  bez 
konieczności  przeszukiwania  wielu  miejsc,  a  umożliwia  to 
wyszukiwarka  na  stronie  internetowej  Federacji  Bibliotek 
Cyfrowych. Korzystając z rozwoju tej formy tworzenia zbiorów 
możemy  podjąć  trud  dołączenia  publikacji  krajoznawczych, 
powstających  pod  logiem  PTTK  do  zasobów  cyfrowych  
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w regionach i tym samym stworzyć podwaliny pod Bibliotekę 
Cyfrową PTTK.  

Małgorzata  Pawłowska,  wiceprzewodnicząca  Komisji 
Krajoznawczej, omówiła sprawy związane z funkcjonowaniem 
RPK.  Po  zaprezentowaniu  poszczególnych  kierowników 
pracowni, Małgorzata Pawłowska krótko zapoznała zebranych 
z  historią  powstawania  regionalnych  pracowni 
krajoznawczych  oraz  celami  i  zadaniami,  jakie  stoją  przed 
pracowniami.  Następnie  przedstawiła  informacje  zbiorcze, 
dotyczące  działalności  RPK  w  2012  roku  (np.  liczba 
woluminów, wypożyczeń, udzielanych porad krajoznawczych, 
dostępność  pracowni,  zajmowanych  lokalach)  i  zatrudnienia 
jej  kierowników  (w  16  RPK  kierownicy  pracują  społecznie). 
Przypomniała też, że trwa proces komputeryzacji zbiorów RPK 
i  do  końca  2012  roku  wykonano  w  ramach  tworzenia 
rekordów  około  17%  wszystkich  jednostek  bibliotecznych, 
znajdujących się w RPK. Kol. Małgorzata zapoznała zebranych 
z niedawno opracowaną analizą SWOT regionalnych pracowni 
krajoznawczych,  która  stała  się  podstawą  do  dyskusji 
dotyczącej przyszłości RPK. W tej części spotkania padło wiele 
cennych wypowiedzi,  które  zostały  spisane  i mają  stanowić 
podstawę  osobnego  dokumentu.  Po  burzliwej  dyskusji  nad 
przyszłością pracowni należy stwierdzić, że wciąż nie zmienia 
się  jedno.  Działalność  RPK  jest  formą  działalności 
programowej  Towarzystwa,  a  działacze  i  sympatycy 
zgromadzeni  przy  Pracowniach,  tworzą  jej  prawdziwy 
potencjał intelektualny. To właśnie tutaj skupiają się zarówno 
osoby  działające  dla  turystyki  i  krajoznawstwa  w  danym 
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regionie  jak  i  zwykli  turyści  chcący  poznać  piękno,  ale  i 
historię swojej okolicy. Można zatem powiedzieć, że RPK  jest 
centrum działalności krajoznawczej, w którym często  lokalne 
władze widzą partnera do wspólnych projektów. 

Jolanta  Śledzińska,  sekretarz  ZG  PTTK  ds.  promocji  
i  kontaktów  zewnętrznych,  omówiła  sposoby  promocji  RPK. 
Przeprowadziła  warsztaty,  podczas  których  poszczególne 
grupy przygotowały swoje propozycje folderów reklamowych 
dla RPK.  Z  tych  kilku  ciekawych projektów powstanie  jeden, 
może  ten  właściwy.  Czas  pokaże.  Podczas  tego  spotkania 
omówiona została  także  strona RPK. Właściwie  to dokonano 
jej przeglądu pod  kątem  konieczności dokonania  aktualizacji 
zarówno na stronach  internetowych pracowni,  jak  i stronach 
„oddziałowych”, zawierających informację o RPK.  

Ponieważ  RPK  w  Rzeszowie  obchodziła  właśnie 
czterdziestolecie  swojego  istnienia,  jej wieloletni  kierownik, 
Zygmunt  Cebula  przedstawił  historię  pracowni.  Dzięki  temu 
dowiedzieliśmy  się  jak  wyglądały  początki,  jakie  było 
podejście  władz  Oddziału  do  istnienia  i  utrzymywania 
pracowni. Kto zajmował się zbiorami. Jakie przeżywali rozterki 
kiedy trzeba było wybrać czy posiadane pieniążki przeznaczyć 
na powiększenie  zbiorów  czy na  regały, na  których mogłyby 
one  być  gromadzone.  Pewnie  każdy  domyśla  się,  że  zawsze 
zwyciężała  chęć  kupienia  nowych  książek.  Całe  szczęście,  że 
rzeszowski  oddział  widząc  sens  istnienia  pracowni  brał  na 
siebie  koszty  związane  z  jej  wyposażeniem.  Obecna 
kierowniczka  pracowni,  kol.  Anna  Smoleń  prezentując 
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bibliotekę  pochwaliła  się,  że  oglądany  zbiór  liczy  18  tysięcy 
pozycji. Robi wrażenie, prawda? 

Aby  jednak  godnie  uczcić  jubileusz  przygotowano  tort  ze 
stosownym napisem. Niektórzy delektując  się  jego  smakiem 
myśleli  z  zazdrością  o  warunkach,  jakie  pracownia  ma  
w Rzeszowie. Jest czego zazdrościć. Wszyscy jednak życzyli by 
sytuacja ta trwała jak najdłużej.  

Aby  podkreślić  rangę  tego  jubileuszu  Regionalna  Pracownia 
Krajoznawcza przy Oddziale PTTK  im. Mieczysława Rachwała 
w Rzeszowie otrzymała  z  rąk Prezesa  Lecha Drożdżyńskiego, 
przyznaną na wniosek Komisji Krajoznawczej, Złotą Honorową 
Odznakę  PTTK.  Gratulacje  złożył  przewodniczący  Komisji 
Krajoznawczej  ZG  PTTK    Józef  Partyka.  Ponieważ  połowę  
z  tych  czterdziestu  lat  pracownią  kierował  jeden  człowiek  – 
Zygmunt Cebula – właśnie do niego były skierowane specjalne 
słowa podziękowania od Polskiego Towarzystwa Turystyczno‐
Krajoznawczego, które w imieniu Zarządu Głównego podpisał 
Prezes Lech Drożdżyński i Sekretarz Generalny Roman Bargieł. 
Podziękowania nie dotyczyły  tylko  jego działań  związanych  z 
pracownią. W  swoim  długim,  bo  prawie  czterdziestoletnim 
stażu w Towarzystwie kol. Zygmunt Cebula dokonał tak wiele, 
że wynikami  jego działalności można by obdzielić kilka osób. 
To  właśnie  dzięki  takim  ludziom  nasze  Towarzystwo  jest 
postrzegane  bardzo  pozytywnie. Nie  zdziwiło  zatem  nikogo, 
że kol. Zygmunt został obdarowany kwiatami i upominkami. Z 
gratulacjami  pospieszył  przewodniczący  Komisji 
Krajoznawczej Józef Partyka i wiceprzewodnicząca Małgorzata 
Pawłowska.  Kol. Grażyna Orłowska‐Rybicka  odczytała  adres, 
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skierowany  – w  związku  z  jubileuszem  –  na  ręce  Zygmunta 
Cebuli  do  rzeszowskiej  Regionalnej  Pracowni  Krajoznawczej 
przez  Wandę  Skowron,  wieloletnią  kierownik  Centralnej 
Biblioteki  PTTK.  Mirosława  Wojciechowska  w  imieniu 
krajoznawców  z  RPK  przy  Stołecznym Oddziale Wojskowym 
PTTK  w Warszawie  przekazała,  z  okazji  jubileuszu,  życzenia 
zarówno dla RPK jak i Oddziału PTTK w Rzeszowie.  

W trakcie trwania szkolenia odbyło się także zebranie Komisji 
Krajoznawczej ZG PTTK, podczas którego  załatwiono bieżące 
sprawy  oraz  mianowano  trzech  nowych  Instruktorów 
Krajoznawstwa.   Omówiono sprawy związane z  tegorocznym 
CZAK‐iem organizowanym w Białymstoku, XXII Ogólnopolskim 
Przeglądem Książki Krajoznawczej i Turystycznej w Poznaniu i 
wreszcie  zakończono  sprawy  związane  z aktualizacją Kanonu 
Krajoznawczego Polski. Wojciech Kowalski przedstawił sprawy 
związane  z  kolekcjonerstwem.  Na  zebraniu,  tak  jak  i  na 
szkoleniu,  pojawili  się  członkowie  Zarządu  Głównego  PTTK:  
wiceprezes  Henryk  Miłoszewski  oraz  Edward  Kutyła  i 
Agnieszka  Wałach  nasza  dbająca  o  uczestników  szkolenia 
organizatorka. 

Tradycyjnie  zorganizowano  poznawanie  walorów 
krajoznawczych  Rzeszowa  i  okolic.  Odwiedziliśmy  Trzcinicę, 
znaną jako Karpacka Troja. Miejsce niezwykłe, urzekające ale i 
tajemnicze. Byliśmy w Krośnie, gdzie mieliśmy okazje nie tylko 
poznać  historię  przemysłu  szklarskiego,  czy  zobaczyć  piękne 
wyroby ze  szkła  tam produkowane, ale  także – przynajmniej 
niektórzy  –  spróbować  swych  sił  i  wydmuchać  piszczelą 
własną bańkę szklaną. Oczywiście nie wychodziło nam to,  jak 
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pracującym  tu  na  stałe,  ale  jak  na  początek  poszło  nam 
całkiem  nieźle.  W  miejscowości  Lubla  zwiedziliśmy  uroczy 
kościółek  św.  Mikołaja.  Poznaliśmy  opiekującego  się  nim 
księdza  Juliana  Bartnika,  który  przyjął  nas  bardzo  ciepło… 
gdyby  nie  brak  czasu,  pewnie  jeszcze  długo  słuchalibyśmy 
jego opowieści.  

W  sobotę, 13 kwietnia, kol. Zygmunt Cebula  zaprosił nas do 
przejścia Podziemną Trasą Turystyczną. Opowiadał wówczas o 
historii Rzeszowa. Oczywiście, tej związanej z powstaniem tak 
wielu piwnic. O dziwo, mimo iż w podziemiach byliśmy prawie 
godzinę, nikogo nie brakowało gdy dotarliśmy do wyjścia. 

Na  koniec  mieliśmy  okazję  poznać  Rzeszów.  Było  to  co 
prawda tylko ścisłe centrum ale i tak mnogość i różnorodność 
obiektów  sprawiła,  że  trudno będzie  je  spamiętać. Zapewne 
będzie  to  powód  by  przyjechać  do  tego  ciekawego miasta 
jeszcze raz. 

Witold Kliza 
Twierdza Czarci Ostrów 
 

Czarci Ostrów (niem. Tenfels Werder) – to  jedna z 8 wysp na 
Jeziorze Śniardwy, położona około 400 m od Wyspy Pajęczej. 
Wznosi się około 12 m ponad wodami  jeziora. Położona  jest 
niespełna  1,5  km  od  zachodniego  brzegu  jeziora,  gdzie 
zaczyna  się  „Puszcza  Piska”. Wyspa  zbudowana  jest  z  gliny, 
piasków, żwiru i głazów granitowych. Jej długość wynosi około 
350 m,  a  szerokość  200 m.  Porasta  ją  starodrzew,  głównie 
sosna. Dawniej była zamieszkiwana przez plemiona Galindów 
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–  więc  była  ich miejscem  kultu.  Na  wyspie  znajdowały  się 
usypane przez nich kurhany. W 1784 roku Fryderyk  II Wielki, 
postanowił  ją  przystosować  na  miejsce  strategiczne,  wydał 
więc  polecenie  zaadaptowania  jej  pod  ufortyfikowane 
magazyny,  nadając  nazwę  Twierdzy  Czarci Ostrów  (lub  Fort 
Lyck  –  w  literaturze  fortyfikacyjnej  różnie  się  ją  nazywa). 
Przystąpiono  do  sypania  wałów  i  budowy  szańców  pod 
armaty. Wybudowano port, którym dostarczano zaopatrzenie 
na  potrzeby  załogi  nowo  powstałej  twierdz  (fortu).  
W  centralnej  części  wyspy  wybudowano  dwa  dwupiętrowe 
magazyny,  jeden  przeznaczony  na  przechowywanie  mąki, 
drugi  zaś  na  inne  głównie  spożywcze  artykuły,  nieco  dalej 
zlokalizowano budynek  koszarowy, obok  latrynę. Na  terenie 
twierdzy  (fortu)  znajdowała  się  piekarnia,  pralnia.  Twierdza 
(Fort  Lyck)  była  samowystarczalna.  Zapasy  zgromadzone  w 
magazynach  zapewniały  długotrwałe  zapotrzebowanie  dla 
załogi  twierdzy  Pomiędzy  stanowiskami  armat, 
zorganizowano  ogródek  działkowy,  uprawiany  przez  załogę, 
na własne potrzeby. W bezpiecznej odległości od budynków 
koszarowych,  na  północno‐wschodnim  krańcu  wyspy 
znajdował się niewielki magazynek ppoż., a za nim niewielkie 
laboratorium  prochowe.  W  dole,  nad  wodą  dla 
bezpieczeństwa  stał  arsenał  prochowy.  Twierdza  (Fort  Lyck) 
pełniła prawdopodobnie funkcję placówki doświadczalnej dla 
jednostek artylerii, ponieważ jako twierdza, de facto nie miała 
większego znaczenia. W 1843 roku zapadła decyzja o budowie 
twierdzy  Boyen w Giżycku  (Lotzen).  Twierdza  Czarci Ostrów 
(Fort  Lyck)  poszedł  w  zapomnienie.  Rozebrano  magazyny, 
które  zostały  przeniesione  na  teren  nowo  powstającej 
twierdzy.  Pozostałe,  zapomniane  budowle  kubaturowe 
powoli podupadały  i uległy totalnej degradacji. Groble, które 
wyznaczały wejście do portu,  zostały  zniszczone przez wody 
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jeziora.  Aktualnie  zachowały  się  szańce  armatnie,  zarysy 
usypanych wałów. 

Najłatwiej  można  wyspę  zwiedzać  zimą.  Po  zamarznięciu 
jeziora, do wyspy docieramy po około 20 minutach marszu od 
Szerokiego Ostrowia. Na wyspie nie ma  zieleni. Pozostałości 
fragmentów  ław  fundamentowych  oraz  wałów  są                     
w  doskonałym  stanie.  Natomiast  w  lecie  po  wypożyczeniu 
środka  pływającego,  do wyspy  dopływamy  po  20 minutach 
wiosłowania.  
 
 
Krzysztof Tęcza 
XX Zjazd Oddziału PTTK „Sudety 
Zachodnie” w Jeleniej Górze – 2013 
 
W  sobotę  20  kwietnia  2013  roku  odbył  się  XX  Zjazd 
Sprawozdawczo‐Wyborczy Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” 
w  Jeleniej  Górze.  Przybyli  wybrani  wcześniej  delegaci,  po 
zapoznaniu  się  z  przygotowanymi  sprawozdaniami 
ustępujących władz, dokonali wyboru nowego składu Zarządu 
Oddziału.  Jednak  zanim  do  tego  doszło  zatwierdzono 
regulamin Zjazdu  i wybrano  stosowne komisje wymagane w 
takich  sytuacjach.  Ustępujący  prezes  Adam  Rodziewicz 
powierzył  prowadzenie  obrad  Andrzejowi  Mateusiakowi. 
Sekretarzem  Zjazdu  została Wanda  Oryszczak. W  obradach 
oprócz  delegatów  uczestniczyli  także:  Marcin  Zawiła 
(Prezydent  Miasta  Jelenia  Góra),  Elżbieta  Bojczuk 
(reprezentująca  Starostę  Jeleniogórskiego),  Przemysław 
Ćwiek  (prezes Karkonoskiej Grupy GOPR), Henryk Antkowiak 
(przedstawiciel  Porozumienia  Oddziałów  PTTK  Woj. 
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Dolnośląskiego).  Sekretarz  Generalny  PTTK  Roman  Bargieł, 
przysłał  list z podziękowaniem za dotychczasowe wyniki oraz 
życzeniami, by dalsze nasze działania były  równie owocne. Z 
obecnych gości głos zabrali: Marcin Zawiła, który stwierdził, iż 
z perspektywy miasta działalność naszego Oddziału  jawi się z 
samymi pozytywami; Henryk Antkowiak, który przekazał miłe 
słowa  w  imieniu  przewodniczącej  Porozumienia  Oddziałów 
Zofii  Sikory    i  Przemysław  Ćwiek,  który  odniósł  się  do 
współpracy PTTK i GOPR‐u. 
 

A
Andrzej Mateusiak, Adam Rodziewicz, Marcin Zawiła i Henryk  Antkowiak 

wręczają wyróżnienie ‐  Brązową Honorową Odznakę PTTK Markowi 
Gołębiowskiemu z Koła nr  15 „Wojskowego”. Foto: Krzysztof Tęcza 

 
W związku z tym, że Zjazd odbywa się raz na cztery  lata,  jest 
on doskonałą okazją do uhonorowania działaczy pracujących 
społecznie.  Wyróżnienia  wręczał  Prezydent  Miasta  Jelenia 
Góra,  Pan  Marcin  Zawiła.  Ta  miła  chwila  była  udziałem 
następujących osób: 
‐  Jan  Jagielski  otrzymał  Złotą  Odznakę  „Zasłużony  w  pracy 
PTTK wśród młodzieży” 
‐ Janusz Perz – Srebrną Honorową Odznakę PTTK  
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‐ Olga Danko  – Brązową Honorową Odznakę PTTK 
‐ Marek Gołębiowski – Brązową Honorową Odznakę PTTK 
‐ Radosław Onyszkiewicz – Dyplom ZG PTTK 
‐ Piotr Gryszel – Odznakę 25 lat w PTTK 
‐ Radosław Onyszkiewicz – Odznakę 25 lat w PTTK. 
Natomiast: Krzysztof Tęcza, Jan Jabłoński, Wiktor Gumprecht, 
Jan Tyczyński, Marek Dąbek – otrzymali nagrody książkowe. 
 
Po  zatwierdzeniu  regulaminu  Zjazdu  delegaci  wybrali 
poszczególne  komisje:  mandatową,  uchwał  i  wniosków  
i  wyborczą.  Najważniejsze  w  tej  części  obrad  było 
przedstawienie  sprawozdań.  Pierwsze  w  imieniu 
ustępującego  Zarządu  Oddziału  przedstawił  dotychczasowy 
prezes  Adam  Rodziewicz. Warto  stwierdzić,  że wyniki  pracy 
naszych działaczy, są  imponujące. Bo w tych ciężkich czasach 
podejmujemy  się  przedsięwzięć  kierowanych  do 
społeczeństwa,  niezależnie  czy  jego  przedstawiciele  są 
członkami  naszego  Towarzystwa  czy  nie,  kierowanych  
w  bardzo  dużym  stopniu  do  młodzieży  i  dzieci. 
Przedsięwzięcia te wykonujemy siłami własnymi (społecznie), 
posiłkując  się  pozyskiwanymi  zewnętrznymi  środkami 
finansowymi uzyskiwanymi m. in. z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa  Dolnośląskiego,  Miasta  Jeleniej  Góry, 
Jeleniogórskiego  Starostwa Powiatowego i z ZG PTTK.  
Sprawozdanie  Oddziałowego  Sądu  Koleżeńskiego 
przedstawiła  Hanna  Kędziora,  a  Oddziałowej  Komisji 
Rewizyjnej  Krzysztof  Paul.  Nie  wykazały  one  żadnych 
nieprawidłowości.  Po  ustaleniu  prawomocności  Zjazdu 
rozpoczęto  dyskusję.  Jeśli  chodzi  o  przedstawione 
sprawozdania  to dyskusja nie była  zbyt  absorbująca.  Jednak 
dyskusja nad nowym statutem Oddziału wywołała prawdziwą 
burzę. Spowodowane to było odmiennym zapatrywaniem na 
niektóre  punkty  dodatkowej  działalności  statutowej.  Jednak 
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po  głębszej  dyskusji  wniosek  kol.  Zenona  Kędziory  o 
wykreślenie tych punktów został odrzucony. Delegaci bardzo 
znaczącą większością  głosów  postanowili  pozostawić  sporne 
zapisy bez zmian, uznając tym samym  ich zasadność. Podjęto 
uchwałę  o  przedstawieniu  naszego  kandydata  do  godności 
Członka  Honorowego  PTTK.    Został  nim  Zenon  Kędziora. 
Kolejną uchwałą zrezygnowano z powoływania Oddziałowego 
Sądu  Koleżeńskiego.  Jako,  że  istnieje  taka  jednostka  przy 
Zarządzie Głównym, wszelkie  sprawy będą przekazywane do 
niej.  
 
Po  uchwaleniu  absolutorium  dla  poszczególnych  członków 
ustępującego Zarządu przedstawiono kandydatów do nowych 
władz  oraz  na  delegatów  na  Regionalną  Konferencję 
Oddziałów. Wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie: Barbara 
Różycka‐Jaskólska, Zofia Pryszczewska i Krystyna Myzińska. To 
właśnie członkinie  tej komisji zebrali karty z głosami  i po  ich 
podliczeniu  ogłosili  wyniki  dzisiejszego  głosowania.  Do 
nowego Zarządu Oddziału zostali wybrani: Andrzej Mateusiak, 
Adam  Rodziewicz,  Jan  Jabłoński,  Krzysztof  Tęcza  i  Krzysztof 
Paul.  Do  Komisji  Rewizyjnej  powołano:  Piotra  Gryszela, 
Roberta  Nowaka,  Roberta  Szubera,  Tomasza  Miszczyka  i 
Arkadiusza Wichniaka. Delegatami na Regionalną Konferencję 
Oddziałów  zostali:  Andrzej  Mateusiak,  Ewa  Parafinowicz, 
Jacek Potocki, Krzysztof Tęcza i Janusz Milewski. 
Po chwili dyskusji ukonstytuowały  się nowe władze.  I  tak od 
dzisiaj,  czyli 20 kwietnia 2013  roku prezesem Oddziału PTTK 
„Sudety  Zachodnie”  w  Jeleniej  Górze  jest  Krzysztof  Paul,  I 
wiceprezesem  (urzędującym)  Andrzej  Mateusiak,  II 
wiceprezesem Krzysztof Tęcza, sekretarzem Adam Rodziewicz 
i skarbnikiem Jan Jabłoński. 
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Nowy prezes Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze – Krzysztof 
Paul. Foto: Krzysztof Tęcza 

 
Nowy  prezes  zapewnił  w  swoim  wystąpieniu,  że  będziemy 
kontynuowali  dotychczasowe  prace.  Będziemy  oczywiście 
myśleli  o  nowych  wyzwaniach.  Głównym  zadaniem  będzie 
pozyskanie  funduszy  potrzebnych  do  wykonania  celu 
polegającego  na  uregulowania  gospodarki  ściekowej  na 
zamku  Chojnik.  Poprosił  także,  by  każdy  z  nas,  działaczy, 
wychował  swojego następcę, który w przyszłości będzie,  tak 
jak  my  dzisiaj,  podejmował  trudy  pracy  dla  turystyki  i 
krajoznawstwa.  
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Członkowie nowego Zarządu Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej 
Górze. Od lewej: Andrzej Mateusiak (wiceprezes urzędujący), Krzysztof 

Tęcza (wiceprezes), Adam Rodziewicz (sekretarz) i Jan Jabłoński (skarbnik). 
Foto: Krzysztof Tęcza 

 
I  tak  zakończony  Zjazd  spełnił  swoje  zadania.  Wybraliśmy 
władze  nowej  kadencji.  Postawiliśmy  sobie  jasne  cele  na 
przyszłość. Teraz pozostało nam już tylko jedno. Realizować te 
cele,  tak  by  za  cztery  lata,  na  kolejnym  zjeździe,  śmiało 
powiedzieć, że odnieśliśmy sukces. 

  

 
Krzysztof Tęcza 
Treści  krajoznawcze  spotkania  
w Rzeszowie 
 

W  kwietniu  2013  roku  spotkaliśmy  się  w  Rzeszowie,  gdzie 
przybyliśmy  na  szkolenie  kierowników  RPK  PTTK.  Spotkanie 
takie  ma  tylko  wówczas  sens  gdy  połączone  jest  z 
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poznawaniem  nowych,  nieznanyc   dotychczas  obiektów. 
Samo  siedzenie  i  słuchanie wykładów,  choćby  nie wiem  jak 
ciekawych,  zawsze  pozostawi  w  nas  pewien  niedosyt.  Nie 
można bowiem  jechać kilkaset kilometrów  i po powrocie do 
domu  powiedzieć  rodzinie,  że  nie  poznaliśmy  nic  nowego. 
Dlatego  gospodarze  przygotowali  dla  nas  stosowną 
wycieczk .  Na  poc ątek  pojechaliśmy do Krosna. 
Odwiedziliśmy  tam  Centrum  ziedzictwa  Szk   Po ątkowo 
byliśmy  zaskoczeni  kwotą wydatkowaną  na  powstanie  tego 
projektu,  ponad  23  mln  zł  (w  tym  ponad  9  mln  zł 
dofinansowania  z  Europejs iego  Funduszu  Rozwoju 
Regionalnego). Je  gdy  już obejrze my wszyst  byliśmy 
pewni, że pieniądze tu  zainwestowane to strzał w dziesiątkę. 
Dzięki  nim  stworzono  miejsce,  w  którym  możemy  poznać 
bardzo  bogatą  historię  szklarstwa  w  Krośnie,  nabyć 
przepiękne wyroby  tu wytwarzane oraz samemu  spróbować 
swoich  sił  w  wydmuchaniu  ze  szkła  czegoś  najczęściej 
nieokreślonego,  gdyż nasze umiejętności,  trzeba  to uczciwie 
przyznać, są dalekie od tych posiadanych przez pracujących tu 
na stałe.  
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Już  od  samego  wejścia  czekała  nas  niespodzianka.  Na 
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najniższym poziomie artysta malarz Ryszard „Ryho” Paprocki 
namalował,  przy  użyciu  specjalnych  farb,  obraz  w  technice 
3D.  Aby  obejrzeć  go  w  całości  (prawie  80  metrów 
kwadratowych)  najlepie   wjechać  schodami  n   górę. 
Faktycznie widok jest niesamowity. Ale to tylko począte  tego 
z  czym mieliśmy  się  tu  spotkać.  Zanim mogliśmy  rozpocząć 
zwiedzanie  obiektu  odwiedziliśmy  sklep,  w  którym 
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wystawiane  ą wyroby e szkła, zarówno te potrz bn , jak i te 
mniej a nawet wcale niepotrzebne. Są one jednak tak różne i 
często tak piękne, że chyba nikt nie oparł się pokusie  i każdy 
coś  sobie  kupił  do  domu.  Ale  oto  przyszła  nasza 
przewodnicz a  – pani Małgorzata. Na ierw przekazuj  nam 
podstawowe informacje o projekcie, o tym czego możemy się 
spodziewać  zwiedzając  Centrum.  Pierwszą  atrakcją  jaką 
doświadczyli my było zej cie do pracowni, w której pokazano 
nam  jak  z  roztopionego  piasku  szklarskiego  wytwarza  się 
widziane  wcześniej  cacuszka.  Dwaj  młodzi  pracownicy 
pokazali nam  jak  zrobić prosty wazon  czy dzbanek  z uchem. 
Pokazali  także  jak  robi  się piękne  szklane  róże, oczywiście  z 
kolcami.  Pokazali  jak  barwi  się  szkło  by  kwiaty  miały 
odpowiednie  kolory.  Niestety  zapr zento an   wyroby  aby 
były trwałe muszą być włożone do specjalnego pieca, gdzie w 
odpowiedniej  temperaturze  nastąpi  ich  odprężenie.  Inaczej 
uległyby  zniszczeniu.  Ciekawostką  jest,  że  do  produkcji 
wyrobów ze szkła używa się niezmiennie od 2 tysięcy lat tego 
samego przyrządu  – piszczeli  szklarskiej.  Jak do  tej pory nie 
wymyślono  nic  lepszego.  Teraz  spotkała  nas  miła 
niespodziank .  P nowie  zaproponowali  by  kto  chce 
spróbował  sam  wydmuchać  bańkę  szk ana. Ponieważ 
początkowo nie  yło  chętnych skorzystałem  z  ropozycji. 
Zanim wziąłem piszczel w  swoje  ręce  zauważyłem,  że ustnik 
został  starannie  zdezynfekowany  przy  pomocy  spirytusu. 
Pomyśleli o wszystkim. Teraz otrzymałem  krótka  instrukcję  i 
już mogłem dmuchać. Wydawało  się  to proste.  Jednak moje 
dmuchnięcie było zbyt słabe by powstała bańka. Dmuchnąłem 
więc  mocniej.  Gdy  zobaczyłem  jak  nagle  szkło  zwiększyło 
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swoją objętość przestraszyłem się, że wszystko rozpryśnie się 
na boki  i przestałem dmuchać. Okazało się  jednak,  że wtedy 
szkło  szybko  stygnie  i  w  rezultacie  wyszła  mi  bardzo 
niecie awa  ba ka. Następni,  którzy  próbowali  swych  sił  byli 
już  bogatsi  o  moje  doświadczenie  i  wychodziły  im  coraz 
bardziej  kuliste  bańki.  Na  koniec  dostaliśmy  specjalne 
medaliony wykonane  ze  szkła. Miały  ne  przypominać  nam 
nasze próby a jednocześnie mogliśmy pokazać je w domu. To 
bowiem co wytworzyliśmy wstyd by było prezentować.  
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Podbudowani  tym  co  nas  spotkało  przeszliśmy  do  kolejnej 
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Dobrze,  że  po  takich  emocjach  zaprowadzono  nas  do  sali 
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pracowni,  gdzie  zobaczyliśmy  jak  robi  się  małe  ozdóbki  w 
formie  kwiatków  czy  zwierzątek,  chociażby  żabek,  które  ze 
względu na swoje rozmiary trudno jest chwycić ręką. Dopiero 
teraz zobaczyliśmy jaki trzeba mieć talent by wykonywać taką 
pracę.  Wkrótce  okazało  się,  że  nasze  zachwyty  nie 
odzwierciedlały  tego  co  zobaczyliśm   dalej.  Dotarliśmy  do 
stanowiska grawerowania szkła. Dopiero  tutaj przekonaliśmy 
się  jaką  trzeba mieć wyobraźnię. A  jaką  trzeba mieć  pewną 
rękę.  Każde  drgniecie  powoduje  zepsucie  wyrobu.  Cała 
wykonana do tej pory praca idzie na marne. A przecież c ęsto 
są to małe dzieła sztuki. Na kolejnych stanowiskach mogliśmy 
obejrzeć  jak wykonuje  się witraże oraz  jak zdobi  się  szkło za 
pomocą  specjalnych  farbek  nakładanych  pędzlami 
wykonanymi z włosia pu y, sobola zy wiewiórki. 

kinowej.  Mogliśmy  tam  nieco  odetchnąć.  Przy  okazji 
dowiedzieliśmy się ca ej historii zw ązanej z odkryciem szkła  i 
produkcji  szkła w Krośnie. Przyznam  szczerze,  że do  tej pory 
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nie  wiedzieliśmy,  iż  w  Krośnie  działało  tyle  zakładów 
szklarskich.  

Wkrótce  okazało  się,  że  to  jeszcze  nie  koniec  atrakcji  jakie 
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tutaj  przygotowano.  Udaliśmy  się  na  drugą  stronę  Rynku, 
gdzie  dla  potrzeb  Centrum  zaadaptowano  siedem  piwnic 
przedprożnych. Okazało się, że w poprzednich wiekach kupcy 
mający  swoje  kamieniczki  w  Rynku,  gdy  brakowało  im 
powierzchni  magazynowych,  drążyli  p wnice  przy  swoich 
domach ale pod Rynkiem. Dzisiaj piwnice te zost ły połączone 
w  jedno  i  organizuje  się  w  nich  różne  wystawy.  Pani 
Małgorzata  zaprezentowała nam  tu  jak  zmienia  się promień 
świetlny gdy przechodzi przez różne szkła. Dowiedzieliśmy się 
co  to  jest  dyfrakcja  (ugięcie)  światła,  ujrzeliśmy  tęczę, 
podziwialiśmy  kulę  plazmową,  poznaliśmy  światł wody  
i dowiedzieliśm  się o różnych zastosowaniach szkła w fizyce. 
To  tutaj  zobaczyliśmy  wykonane  z  grubego  szkła  ściany. 
Wyglądają one bardzo  zachęcająco. Mogą  służyć  za ozdobę. 
Do  ich produkcji używa  się  specjalnego  szkła dekoracyjnego. 
Na  koniec  ze  zdziwieniem  obejrzeliśmy  kolekcje  najbardziej 
znanych marek na  świecie  i dowiedzieliśmy  się,  że wszystkie 
one  mają  w  swojej  ofercie  wyroby  zaprojektowane  
i wyt arzane w Krośnie, a tylko firmowane przez nie. 
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Uczestnicy wycieczki stoją przed miejscem odnalezienia skarbu.  
Foto: Krzysztof Tęcza 

Gdy  myśleliśmy,  że  już  nic  ciekawego  nie  zobaczymy 
dotarliśmy  do  miejscowości  Trzcinica  znanej  jako  Karpacka 
Troja.  Początkowo,  gdy  po wyjściu  z  autobusu  rozejrzeliśmy 
się  wokoło,  pomyśleliśmy  sobie  –  a  cóż  tu  jest  ciekawego. 
Widać kilka chałup, nowy budynek wystawowy i na górze jakiś 
kawałek  muru.  Jednak  gdy  przyszedł  nasz  przewodnik  i 
opowiedział  nam  o  tym  miejscu,  o  jego  historii;  gdy 
obejrzeliśmy  film  obrazujący  usłyszane  przed  chwilą  słowa, 
zaciekawiło  nas  to.  Po  zwiedzeniu  małego  muzeum, 
usytuowanego właśnie w tym nowo zbudowanym pawilonie, 
byliśmy  już  pewni,  że  chce  nam  się  wejść  po  metalowych 
schodach  na  wspomnianą  górę.  Oczywiście  okazało  się,  że 
widoczne  z  dołu  kawałki  zrekonstruowanych  wałów 
obronnych to w zasadzie wszystko co można tam zobaczyć ale 
oglądanie  ich  z  jednoczesnym  wsłuchiwaniem  się  w  słowa 
naszego  przewodnika  pozwoliło  nam  na  wyobrażenie  sobie 
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jak  zwiedzana  osada  wyglądała  dawniej.  Nawet  mogliśmy 
pokusić się o odtworzenie w naszej wyobraźni  jak wyglądała 
obrona  grodu  podczas  ostatniego  ataku  nieprzyjaciela. 
Mogliśmy  pospekulować  jak  i,  co  ważniejsze,  gdzie  został 
ukryty skarb. Nic oczywiście nam to nie mogło dać, gdyż został 
on  już  odnaleziony,  jednak  takie  rozważania  były  bardzo 
ciekawe. 

Wracając  do  faktów  miejsce  to,  znane  jako  „Wały 
Królewskie”, wybrane zostało bardzo trafnie.  Jest to bowiem 
strome wzgórze, które opływają wody Ropy. Dojście do niego 
było w  zasadzie  tylko  z  jednej  strony.  Do  tego  zbudowano 
wiele  metrów  wałów  ziemnych  wzmocnionych  konstrukcją 
drewnianą.  Po  licznych  rozbudowach  osada  ta  zajmowała 
około 3,5 ha ziemi. Z wyników badań przeprowadzonych tu na 
przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu  lat wynika, że  jest to nie 
tylko jedno z najstarszych grodzisk w Polsce, jego wiek określa 
się  na  ponad  cztery  tysiące  lat,  ale  także  jedno  z  najlepiej 
zachowanych. Nie będę tu oczywiście wdawał się w szczegóły. 
Niech  każdy  kogo  zaciekawi  to  miejsce  sam  dowie  się  kto 
założył  ten gród  i  jak zmieniało się w nim  życie oraz kim byli 
kolejni mieszkańcy tego miejsca. 

Teraz, gdy schodziliśmy w stronę autobusu, wiedzieliśmy  już, 
że nasze początkowe  spojrzenie na  tą, zdawałoby  się zwykłą 
górkę, zmieniło się całkowicie. Wiedzieliśmy już, że warto było 
zwiedzić  to  miejsce.  Wiedzieliśmy  także,  że  gdy  kiedyś 
będziemy w okolicy,  to na pewno powrócimy  tu aby  jeszcze 
raz, tym razem na spokojnie pospacerować po tym wzgórzu  i 
może znowu dać ponieść się fantazji. 
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Kolejnym  ciekawym  obiektem  do  którego  dotarliśmy  był 
kościół  św.  Mikołaja  w  miejscowości  Lubla.  Właściwie 
pierwsze  nasze  spojrzenie  na  tą  uroczą  świątynię  było 
typowe. Kościół jak wiele innych. No może lepiej położony bo 
na wzgórzu. Jednak gdy przyszedł do nas ksiądz Julian Bartnik, 
gdy  zaczął  nam  opowiadać  o  historii  tego  obiektu,  gdy 
wprowadził nas do środka, okazało się że nagle cofnęliśmy się 
o kilkanaście lat. Ksiądz opowiedział nam jak się tutaj znalazł i 
jak  przyjęli  go  mieszkańcy.  Jak  walczył  o  przeprowadzenie 
kolejnych  kosztownych  remontów.  Opowiedział  o  swoim 
życiu, o parafianach  i o swoich zamiłowaniach. My, słuchając 
gospodarza,  rozglądaliśmy  się  dookoła.  Początkowo,  ze 
względu  na  tyle  piękna  nas  otaczającego,  czyniliśmy  to 
chaotycznie.  Po  chwili,  gdy  już  nasyciliśmy  nasze  oczy  i 
przyzwyczailiśmy się do tych barw i różnorodności, zaczęliśmy 
ponownie  patrzeć  na  wyposarzenie  kościelne,  tym  razem 
skupiając  się  na  wybranych  obiektach.  Przede  wszystkim 
naszą  uwagę  zwrócił  ołtarz  główny  z  umieszczonym  w  nim 
obrazem przedstawiającym Matkę Boską z Dzieciątkiem  jako 
Królową Aniołów oraz drugim przedstawiającym św. Mikołaja 
–  patrona  kościoła.  Oczywiście  ksiądz  dokonał  odsłonięcia 
obrazu.  Mogliśmy  także  zobaczyć  kolejny  odsłaniany  obraz 
znajdujący  się w  ołtarzu  bocznym.  Prawie  całe wyposażenie 
tego  kościółka, mimo  iż powstał on  jako gotycki, pochodzi  z 
okresu baroku. A nie od dzisiaj wiadomo,  że barok  to okres 
najpiękniejszych  dzieł  wytworzonych  przez  ludzi.  Nic  zatem 
dziwnego,  że  wielu  z  nas  chcąc  uchwycić  te  wspaniałości 
szukało  najlepszych miejsc  do wykonania  zdjęć.  Trzeba  było 
widzieć  jak  chodzili  oni  po  wszystkich  kątach  świątyni,  jak 
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przyklękali  przed  poszczególnymi  elementami,  jak  wreszcie 
próbowali znaleźć perspektywę, która by ich zadowalała. 

Ostatnim  obiektem,  który  poznaliśmy  była  Rzeszowska 
Podziemna  Trasa  Turystyczna.  Ze  względu  na  położenie 
Rzeszowa  na  szlaku  handlowym  ściągali  tu  kupcy,  którzy  
z  czasem  pobudowali  wokół  Rynku  swoje  domy.  Ponieważ 
okazały się one zbyt małe do ich potrzeb uznali oni, że jedyne 
wyjście  z  sytuacji  to  budowa  piwnic  mających  służyć  za 
magazyny a gdy zajdzie taka potrzeba za miejsca schronienia. 
Nowe piwnice budowano od spodu czyli wkopywano się albo 
pod Rynek albo pod podwórka. W ten sposób powstało tutaj 
ponad  trzysta  piwnic.  Usytuowano  je  na  trzech  poziomach 
połączonych  obecnie  przejściami  i  schodami. W  ten  sposób 
stworzono prawie czterystumetrową trasę turystyczna. Mury 
piwnic  odświeżono,  w  niektórych  partiach  wymurowano 
nowe  ściany. W XX wieku, gdy stare mury nie wytrzymywały 
próby  czasu  a  do  gruntu  przedostawała  się  zawartość  rur 
kanalizacyjnych,  podjęto  próbę  ratowania  Rynku.  Część  
z  piwnic  zlikwidowano,  część  zalano  betonem,  a  pozostałe 
postanowiono  zachować  i  utworzono  w  nich  trasę,  którą 
dzisiaj podążamy. Aby  jednak nasza wycieczka nie  była  zbyt 
monotonna  wprowadzono  w  poszczególnych  piwnicach 
atrakcje.  Utworzono  zbiór  plansz  przedstawiających 
zmieniający  się  herb  miasta  Rzeszowa  i  zorganizowano 
ekspozycje starych narzędzi czy zbroi. Umieszczono tu repliki 
starych  pistoletów.  A  na  końcu,  tuż  przed  wyjściem 
zorganizowano  małe  muzeum,  w  którym  można  zobaczyć 
takie  rarytasy  jak  oryginalne  opakowanie  „Pomady 
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twarzowej”  wytwarzanej  przez  firmę  J.  Wiśniewskiego, 
służącej  do  usuwania  piegów,  liszaji  (oryginalna  pisownia 
pochodząca  z  etykiety),  pryszczy,  plam, wągrów  i wszelkich 
wyrzutów. Ciekawe  jest zwłaszcza  to ostatnie przeznaczenie. 
Niestety dzisiaj środek ten jest już nieosiągalny. A szkoda. 

Jak  widać  z  powyższego  opisu  okolice  Rzeszowa  są  bardzo 
interesujące,  toteż  warto  poświęcić  kilka  dni  na  ich 
odwiedzanie. 

 
Krzysztof R. Mazurski 
Przewodnik  jako  nauczyciel 
krajoznawstwa 
 

Tylko  pozornie  wydaje  się,  iż  powyższy  tytuł  można 
interpretować  jednoznacznie  i  tylko  w  pozytywnym  ujęciu. 
Problem  jednak  powoduje  zestawienie  terminów  o 
nieustalonym  ostatecznie  zakresie  pojęciowym.  Jego 
rozwikłanie  wypada  rozpocząć  od  ostatniego  członu  – 
aczkolwiek  w  odniesieniu  do  krajoznawstwa  funkcjonuje 
wiele  ujęć  definicyjnych.  Upoważnia  to  autora  do  podania 
własnej definicji, do czego podstawy wynikają z nieprzerwanej 
od 1968 roku działalności krajoznawczej tak praktycznej, jak  i 
teoretycznej.  A  więc,  krajoznawstwo  to  wszechstronne 
poznawanie określonych części przestrzeni i popularyzowanie 
wiedzy o nich. Stąd niekoniecznie – wbrew stanowisku wielu 
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działaczy  krajoznawczych  z  kręgu  Polskiego  Towarzystwa 
Turystyczno‐Krajoznawczego  (do którego  także autor należy) 
– musi ono obejmować swym zainteresowaniem tylko Polskę. 
Tak  się  wydarzyło  w  naszym  kraju,  ale  nawet  i  to  głęboko 
patriotyczne,  narodowe  krajoznawstwo  –  w  typie 
niemieckiego  Heimatkunde  –  musi  ulegać  przeobrażeniu 
wynikającemu  choćby  z  faktu  globalizacji  i  europeizacji  
w  szczególności.  Współczesne  krajoznawstwo  polskie 
powinno  się  rozwijać  –  zachowując  dotychczasowe  twórcze 
tradycje  narodowe  – w  duchu  uwzględniania  powszechnych 
wartości  cywilizacyjnych  i  współodpowiedzialności  za 
kształtowanie  i  przebieg  procesów  na  kontynencie 
europejskim,  zmierzając  do  uformowania  postaw 
nowoczesnego Europejczyka. W  tym aspekcie  rysuje się  jako 
bardzo  ważna  rola  przewodnika,  operującego  na  polu 
turystyki. Krajoznawstwo bowiem może być  traktowane  jako 
sposób  na  rozwijanie  własnej  wiedzy  i  osobowości,  jako 
hobby –  tak właśnie,  jako  ruch  społeczny,  traktują  je polscy 
encyklopedysci  –  ale  też  instrumentalnie,  dla  osiągnięcia 
określonych  celów  –  patriotyzmu  lokalnego,  postaw 
proregionalnych, patriotyzmu narodowego. Dobitnie świadczy 
o tym analiza działań parakrajoznawczych i krajoznawczych w 
ciągu  praktycznie  całych  dziejów  Polski.  W  zestawieniu  z 
turystyką jako zakresem innego działania, krajoznawstwo jest 
samodzielną,  odrębną  dziedziną  aktywności  ludzkiej,  ale  też 
buduje  ofertę  turystyczną  jako  jeden  z  walorów 
turystycznych, którego wykorzystanie z  jednej strony zachęci 
do  skorzystania  z  oferty  i  zainicjuje  wyjazd,  a  z  drugiej  – 
uprzyjemni go. Generalnie bowiem  turystyka nie ma na celu 
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edukacji,  wychowania,  kształcenia  itp.  –  aczkolwiek  owe 
elementy występują,  a  nawet  niekiedy  dominują.  Turystyka 
jest  przecież  zasadniczo  formą  wypoczynku,  rekreacji  i 
odprężenia.  W  tym  więc  wypadku  krajoznawstwo  stanowi 
instrument oddziaływania turystycznego. 

Znacznie  trudniej ustosunkować  się  do pozostałych  członów 
tytułu.  Bycie  nauczycielem  w  Polsce  wynika  z  przepisów 
ustawy „Karta Nauczyciela” z 26.01.1982 roku, z późniejszymi 
licznymi zmianami. Z  jej artykułu 1.1 wynika,  iż mogą  to być 
osoby  zatrudnione  w  zakresie  nauczania,  wychowania  i 
innym,  w  placówkach  oświatowych.  Jest  to  więc  podejście 
rygorystyczne  i  czysto  formalne, w  którym  nie mieszczą  się 
osoby pracujące w oficjalnym systemie lub mogące pracować 
poza nim, jak choćby popularni niegdyś nauczyciele prywatni. 
Jeżeli  trzymać  się  takiej  interpretacji,  to  trzeba  by  było 
przyjąć,  iż  nauczyciel  to  ten  co  naucza,  a  to  znaczy,  że 
nauczanie  może  odbywać  się  tylko  w  obrębie  systemu 
oświatowego. Nie można się z tym zgodzić – nauczanie może 
odbywać  się  wszędzie  i  przez  każdego,  aczkolwiek  poza 
toczącą  się  tu  dyskusją  pozostaje  kwestia  jego  jakości, 
skuteczności, kontrolowania itp. Nauczanie to przecież proces 
przekazywania określonej wiedzy w  intencji przyswojenia  jej 
przez osobę, na którą jest on ukierunkowany. 

Tu  właśnie  dochodzi  się  do  zasadniczego  pytania:  czy 
przewodnik  jest nauczycielem,  czy  nie?  Zauważyć  trzeba,  że 
najstarsze w  języku polskim  tej  turystycznej  funkcji brzmiało 
posłaniec. Wśród pierwszych  znanych  z nazwiska  znani byli  i 
Polacy, jak z Karkonoszy Jerzy Suchodolski, Walenty Grzała czy 
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Jan  Gruszczewski.  O  tym  ostatnim  wiadomo  z  wpisu  do 
pamiątkowej  „Księgi  Śnieżki”  z  Budy  Hampla:  Jan 
Gruszczewski krawiec majster ze Seydorf  (obecnie Sosnówka) 
posłaniec ze z tej wsi roku 1812  listopada. Prowadził on dość 
często,  o  czym  świadczą  dalsze  Jego  wpisy.  Użyte  wobec 
siebie  określenie  było  kalką  z  języka  niemieckiego 
Gebirgsbote,  jak  nazywano wtedy  przewodników.  Zachował 
się wszelako  inny zapis, bliższy istocie omawianej funkcji. Tak 
tedy do wspomnianej „Księgi Śnieżki” wpisał się kilkanaście lat 
później – a mianowicie 16.08.1825 r., student teologii Ludwik 
Schroeder  (sugerowany  jako  polski  ewangelik  z  uwagi  na 
nazwisko,  miejsce  studiów  i  użycie  języka  polskiego,  nieco 
archaicznego  ale  poprawnego),  który  rekomendował  usługi 
prowadzącego go po Karkonoszach Antona Ehrenfrieda. Ten 
ostatni  został  nazwany  prowatkiem,  co  jest  najstarszym 
polskim określeniem współczesnej funkcji przewodnika. Istotą 
więc  owego  usługodawcy,  używając  dzisiejszych  terminów, 
było  bezpieczne  prowadzenie  i,  jak  wynika  z  licznych 
wspomnień oprowadzanych, udzielanie niejakich  informacji  i 
zabawianie opowieściami o charakterze  lokalnym, co zresztą 
miało  miejsce  w  odniesieniu  i  do  tatrzańskich  górali. 
Dotychczasowe  przepisy  o  przewodnictwie  i  projektowane 
nowe  definiują  jednoznacznie,  kto  to  jest  przewodnik, 
ograniczając się do enumeratycznego   określenia  jego funkcji 
poprzez wyliczanie przypisywanych mu zadań. Pod względem 
merytorycznym  na  ich  czele  stoi  informowanie.  Tak  więc 
współczesny – dodać należy: polski –  zasadniczo  zajmuje  się 
informowaniem  turysty  lub  grupy  turystów  o  obiekcie  i 
terenie,  na  którym  wykonuje  swoją  rolę.  Podejście  takie 
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należy  uznać  za  anachroniczne,  kontynuujące 
wczesnodziewiętnastowieczne  podejście  do  funkcji 
przewodnickiej  i  sprowadzające  ją  wyłącznie  niemal  do 
prowadzenia  właśnie  z  elementami  wiedzy  krajoznawczej 
tylko w formie informacji. 

Niezależnie od oceny  takiego podejścia władz państwowych, 
należy  zauważyć,  że  w  praktyce,  zwłaszcza  od  czasów 
transformacji  i  „uwolnienia”  przewodnictwa  Polskiego 
Towarzystwa  Turystyczno‐Krajoznawczego,  występują  dwie 
postawy  czynnych  przewodników:  nauczycielska  i 
informacyjna,  oczywiście  przy  rozmaitej  kombinacji  ich  obu. 
Jest to wynik dopuszczenia do uprawnień osób nastawionych 
tylko  usługowo  i  zarobkowo  oraz  odejścia  z  PTTK  pewnego 
grona,  niezainteresowania  ideowym  traktowaniem  turystyki 
w ogóle,  a przewodnictwa w  szczególności. Wprawdzie przy 
staraniach o dobry poziom merytoryczny  informacji,  ale bez 
zastanawiania  się,  na  ile  one  przekształcą  się  w  wiedzę  i 
pozytywną postawę emocjonalną  turysty,  i  starających  się o 
to,  przekaz  uzupełniany  jest  niemal  wyłącznie  treściami 
bardziej  rozrywkowymi  (których  oczywiście  nie  należy 
wykluczać  w  ogóle  w  podejściu  nauczycielskim)  niż 
edukacyjnymi i technikami dydaktycznymi. Inaczej odbywa się 
to w gronie przewodnictwa PTTK – przynajmniej większej jego 
części. Stało się to dzięki ponad stuletniej tradycji świadczenia 
usług  przewodnickich  przez  wspomniane  Towarzystwo. 
Łączenie  świadczeń  o  wyraźnie  komercyjnym  charakterze  z 
określonymi  ideami  –  w  tym  przypadku  krajoznawczymi  – 
sprawiło,  że  dokonała  się  głęboka  ewolucja  modelu 



  141

przewodnika PTTK: od swoistego wodzireja, zabawiającego w 
trakcie  prowadzenia  grupy  turystów,  do  nauczyciela 
miejscowości  i  regionu.  Zauważyć  tu  trzeba,  iż  wielu 
przewodników z tego grona stało się nimi z pasji, osobistego 
zaangażowania w proces przekazywania krajoznawczej wiedzy 
innym,  edukowania  w  ten  sposób  społeczeństwa.  Obsługę 
turysty traktują oni nie jako przekaz informacji, beznamiętny i 
mechaniczny,  a  jako  okazję  nauczenia  innych  swojej 
miejscowości czy regionu. 

Różnica  więc  między  wspomnianymi  postawami  polega  na 
uwzględnieniu  emocji  (bez  niej  nie  ma  skutecznego 
nauczania)  i  zróżnicowanych metod  i  technik dydaktycznych 
dla  osiągniecia  celu.  Nie  wystarczy  bowiem  podanie  samej 
informacji, np. stylu architektonicznego, nazwiska czy dat, by 
przekształciła  się  ona  w  wiedzę  i  więź  ze  zwiedzanym 
terenem,  nawet  jeżeli  podawana  jest  w  efektownym, 
przyswajalnym  „opakowaniu”.  W  świetle  poprzednio 
przytoczonych  przepisów  nie  można  żadnego  przewodnika 
przymusić do bycia nauczycielem, aczkolwiek postawa  taka  i 
charakter usługi przemawia za  tym  jak najbardziej. Wynika z 
tego  wniosek,  iż  biorąc  pod  uwagę  znaczenie  społeczne 
przewodnictwa – nawet  tego  informacyjnego  ‐ wspominając 
tylko o efektach bezpieczeństwa  fizycznego  turystów, należy 
utrzymać kontrolowany dostęp do tej funkcji czy zawodu, tak 
jak  jest to w większości krajów. Obie postawy mają przy tym 
wiele  wspólnego,  choćby  dążenie  do  przekazu  informacji 
aktualnej.    Tu  zaś  konieczne  jest  stałe  śledzenie  literatury 
naukowej  i  popularnonaukowej,  gdyż wiedza  ulega  stałemu 
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pogłębianiu,  korygowaniu  i  reinterpretacji.  Nie  ma  nic 
gorszego  niż  przewodnik,  który  posługuje  się  wiedzą 
wyniesioną  z  kursu  i  tylko  nieznacznie  wzbogaconą 
informacjami  o  bieżących  wydarzeniach.  Postawą  taką 
odznacza  się  wielu  przewodników  starszej  daty, 
mieszkających w mniejszych ośrodkach (trudniejszy dostęp do 
fachowych  źródeł  –  ale  nie  niemożliwy  obecnie  dzięki 
Internetowi)  i  pozostających  poza  jednostkami 
organizacyjnymi  przewodnictwa  (brak  zorganizowanych 
doszkoleń).  Tymczasem  wiedza  krajoznawcza ma  niezwykle 
rozległy zakres, można by nawet powiedzieć – nie ma zakresu. 
Wszystko,  co  związane  jest  w  jakikolwiek  sposób  z 
określonym  miejscem  w  przestrzeni,  ma  krajoznawczy 
charakter.  Bardzo  trafnie  określił  to  wybitny  polski 
krajoznawca  prof.  Juliusz  Braun  (1904–1990) w  postaci  tzw. 
potrójnej triady. 

Przeszłość  Teraźniejszość  Przyszłość 
Skala lokalna  Skala regionalna  Skala krajowa 
Tematyka 

przyrodnicza 
Tematyka 

gospodarczo ‐ 
techniczna 

Tematyka 
społeczna 

 

Wynika  z  tego,  że  niełatwo  być  przewodnikiem  – 
nauczycielem,  a  przecież  uwzględnić  należy  też  stale 
rozwijane metody  i  narzędzia  dydaktyczne  oraz wiele  zasad 
pedagogicznych.  Na  podstawie  praktyki  autor  może 
stwierdzić,  iż  jednym  z  najczęściej  spotykanych  błędów  jest 
ilość przekazywanych informacji w układzie ekstremalnym: 
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• nieumiarkowana  ilość,  przechodząca  w  słowotok 
sprawiający,  iż  bardzo  szybko  słuchacze  stają  się 
znużeni,  wyłączają  się  z  odbioru  i  w  następstwie 
często  unikają  obsługi  przewodnickiej  –  percepcja 
człowieka,  a w  szczególności  dzieci  i młodzieży,  jest 
ograniczona; 

• ograniczenie się wyłącznie do „obowiązującej” dawki, 
aczkolwiek  nie  oznacza  to  skąpej;  przewodnik  nie 
nawiązuje  z  reguły  kontaktu  z  grupą,  nie  stara  się 
wzbudzić  zainteresowania  i  wyrobienia  osobistego 
stosunku  do  oglądanej  przestrzeni,  a  pozyskana 
wiedza ma charakter encyklopedyczny, zbioru faktów, 
dat  i  ewentualnych  przedstawionych  ocen;  często 
zdarzają  się  tzw.  „puste  przeloty”,  gdy  nie  ma  nic 
specjalnie  ciekawego  do  powiedzenia,  a  przewodnik 
albo  „odpoczywa”,  albo  uważa,  że  inne  działania 
przekraczają  zakres  zleconych  mu  obowiązków  –  
z  takim przypadkiem miał autor do czynienia podczas 
wycieczki po południowym  Egipcie w  końcu 2010  r., 
gdy  podczas  dziesięciogodzinnego  przejazdu  
z  Luksoru  do  Hurghady  przewodnik w  jego  połowie 
oświadczył tylko: „A teraz 10 minut przerwy”. 

Należy dodatkowo mieć na uwadze, że to przewodnik jest dla 
turysty, a nie na odwrót. Jak wcześniej stwierdzono, turystyka 
jest formą wypoczynku, uprawianą dobrowolnie (z wyjątkiem 
niektórych  wycieczek  szkolnych  i  im  podobnych),  turysta 
pragnie odpocząć, zwłaszcza psychicznie, a nie być zamęczany 
przez zalew  informacji  i dyrygowanie przez przewodnika. Ten 



  144

ostatni pracuje przecież za pieniądze (często  i społecznie, dla 
swojej  satysfakcji  i  chęci  szerzenia  wiedzy,  lecz  i  wtedy 
obowiązują  go  podobne  zasady),  często  zapominając  
o realno‐prawnej swojej sytuacji: to klient płaci i wymaga lub 
może wymagać – nawet milczenia przewodnika podczas  jego 
pracy.  Spowodować,  by  usługa  przewodnicka  była 
nauczaniem, nie  jest  łatwo. W grę bowiem wchodzi zarówno 
wiedza  czysto  praktyczna  z  zakresu  turystyki  (w  tym 
przewodnictwa)  i  klasycznie  krajoznawcza,  jak  i  wiedza  
z  zakresu  nauczania,  reprezentowana  przez  pedeutologię,  
a  także  andragogikę,  jako  że  większość  turystów  to  osoby 
dorosłe. 

Osobny –  i  to bardzo obszerny – wątek dotyczy  zagadnienia 
również  związanego  z  obsługą  przewodnicką  i  nauczaniem, 
stanowi go  sprawa wychowania:  czy przewodnik ma być  też 
wychowawcą  wobec  dorosłych?  Wielu  reprezentantów  tej 
profesji  jest  nim,  lecz  omówienie  tego wykracza  poza  ramy 
ustalonego zakresu tekstu. 

Podsumowując, można sformułować następujące wnioski: 

1. w  świetle  obowiązującego  i  projektowanego  prawa 
polskiej  turystyki  przewodnik  jest  jedynie 
informatorem, przekaźnikiem wiedzy do turysty, 

2. mimo  braku  formalnoprawnych  ustaleń,  polski 
przewodnik  praktycznie  może  być  nauczycielem  – 
oczywiście przede wszystkim krajoznawstwa podczas 
wykonywania swojej funkcji, 
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3. ze względów społecznych ważne jest, aby przewodnik 
swoją  pracę  traktował  jako  nauczanie,  związane  ze 
stałym  aktualizowaniem  i  poszerzaniem    posiadanej 
wiedzy  w  zakresie  uzyskanych  uprawnień 
terenowych. 

 

Krzysztof Tęcza 

Regionalna  Konferencja  Wyborcza 
Delegatów na XVIII Walny Zjazd PTTK 

Sobota  22  czerwca  2013  r.  została  wyznaczona  jako  dzień,  
w którym miała odbyć się Regionalna Konferencja Wyborcza 
Delegatów  na  XVIII  Walny  Zjazd  PTTK.  Chyba  nikomu  nie 
trzeba  wyjaśniać  jak  ważne  znaczenie  mają  wybory 
delegatów. To właśnie  ludzie wybrani tu we Wrocławiu będą 
siłą naszego regionu podczas wyborów do Zarządu Głównego 
PTTK w Warszawie. To właśnie tutaj wybrani przedstawiciele 
Dolnego  Śląska  będą  mieli  realny  wpływ  na  skład  nowego 
zarządu  naszego  Towarzystwa,  a  co  za  tym  idzie,  na 
działalność  Towarzystwa  w  kolejnej  kadencji,  ale  także  na 
tworzenie  nowego  wizerunku  naszej  organizacji.  
W  dzisiejszych  czasach,  kiedy  działalność  turystyczno‐
krajoznawcza  jest  coraz  bardziej  rozdrabniana  pomiędzy 
powstające wciąż  nowe,  nieduże  organizacje, ważnym  staje 
się podjęcie działań zmierzających do przywrócenia właściwej 
pozycji  organizacji  z  tak  dużym  doświadczeniem  



  146

w  prowadzeniu  tego  rodzaju  działalności  jakim  przez 
dziesiątki  lat  postrzegane  było  Polskie  Towarzystwo 
Turystyczno‐Krajoznawcze. Nie możemy dłużej tracić czasu na 
jałowe dyskusje, z których nic nie wynika. Musimy znów, tak 
jak dawniej, zacząć działać razem, by nasze Towarzystwo było 
odbierane  jako  ta  organizacja,  która  jest  stawiana  za wzór. 
Jako organizacja, z którą wszyscy będą chcieli współpracować 
i do działań której w końcu, wszyscy będą mieli zaufanie. 

S
Sala obrad powoli zapełnia się delegatami. Foto: Krzysztof Tęcza 

Dobrze zatem się stało,  że ponad 80% wybranych delegatów 
przybyło  do  Wrocławia.  Widać,  że  osobom  tym  zależy  na 
przyszłości  naszego  Towarzystwa.  Jak  zwykle  w  takich 
sytuacjach  byli  obecni  przedstawiciele  ZG:  Roman  Bargieł 
(sekretarz generalny), Marian Hawrysz, Ryszard Wulicz (GKR) i 
Henryk Antkowiak (GSK) oraz Natalia Wojtyra z Biura ZG PTTK. 
Byli  także Honorowi Członkowie PTTK: Marek  Staffa, Henryk 
Antkowiak, Bronisław Zathey, Edward Wiśniewski  i Kazimierz 
Tumski. Konferencje otworzyła  Zofia  Sikora  (Przewodnicząca 
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Porozumienia  Oddziałów  Województwa  Dolnośląskiego), 
przewodniczącym  obrad  został  Andrzej  Mateusiak  a 
sekretarzem  Paweł  Idzik.  Trzeba  przyznać,  że  dzięki 
stanowczości  kol.  Andrzeja  Konferencja  przebiegła  bardzo 
sprawnie. Do Komisji Mandatowej wybrano: Alicję Niewczas 
(przewodnicząca),  Jadwigę  Dyrcz‐Hawrysz  i  Justynę 
Bizunowicz.  Do  Komisji  Wyborczej:  Romana  Jaśniewskiego 
(przewodniczący),  Marka  Krzana  i  Jacka  Potockiego.  Do 
Komisji  Wniosków  i  Uchwał:  Krystiana  Chudobę,  Ryszarda 
Wulicza  i  Ewę  Parafinowicz.  Wybrano  także  Komisję 
Skrutacyjną.  W  jej  skład  weszli:  Krzysztof  Paruch 
(przewodniczący),  Wojciech  Król,  Andrzej  Trybuła,  Anna 
Muzyka i Tadeusz Kozak. 

P
Prezydium Konferencji: Zofia Sikora, Andrzej Mateusiak i Paweł Idzik.  

Foto: Krzysztof Tęcza 

W  trakcie spotkania poruszano wiele spraw,  jednak dyskusje 
zdominowała  sprawa  działalności  Spółki  Sudeckie  Hotele  
i Schroniska  z  Jeleniej Góry. W zasadzie nie było nikogo, kto 
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wypowiadałby  się o jej działalności pozytywnie. Pilnym zatem 
staje się ponowne przeanalizowanie działań, które wywierają 
negatywny  wpływ  na  postrzeganie  PTTK.  Ze  względu  na 
dyskusje jakie trwają w związku z dalszymi losami  schroniska 
„Samotnia” wystosowano apel by przy okazji  zmian ajentów 
nie  zapominano  o  podstawowych  wartościach  jakie  mają 
wpływ na wizerunek PTTK w schroniskach.  

Oczywiście  najważniejszą  sprawą  był  wybór  delegatów. 
Obecne  wybory  miały  bardzo  dramatyczny  przebieg.  Dość 
wspomnieć, że odbyły się aż trzy tury głosowania. Ostatecznie 
na  liście  delegatów  znaleźli  się  (w  kolejności  zdobytych 
głosów): 

Andrzej Mateusiak (33 głosy), Marian Hawrysz (30), Krzysztof 
R. Mazurski (28), Jacek Potocki (25), Zofia Sikora (24), Krystyn 
Chudoba  (24), Marek  Szot  (23),  Paweł  Idzik  (19),  Krzysztof 
Tęcza (19), Ryszard Wulicz (17). 
Mamy  nadzieję,  że  wybrani  dzisiaj  delegaci  staną  na 
wysokości  zadania  i nie  zapomną,  że nie  chodzi  tutaj o nich 
ale  o  dobro  Polskiego  Towarzystwa  Turystyczno‐
Krajoznawczego  czyli  organizacji  dla  której  pracujemy,  a 
poprzez  nią  o  dobro  turystów  i  krajoznawców,  w  tym 
młodzież  i  dzieci.  Musimy  przecież  pamiętać,  że  naszymi 
działaniami  zachęcamy  lub  zniechęcamy  naszych 
ewentualnych następców. 
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