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Delegaci na Walny Zjazd PTTK z Dolnego Śląska na zamku Książ. Foto: Krzysztof 
Tęcza 

Krzysztof Tęcza 
Wprowadzenie 
 

Szanowne Koleżanki i Koledzy.  

Właśnie miało miejsce  najważniejsze wydarzenie w  naszym  Towarzystwie. Odbył 
się XVIII Walny Zjazd PTTK. Delegaci wybrali nowy skład Zarządu Głównego. Mamy 
nowego  prezesa  na  najbliższe  cztery  lata.  Został  nim  Roman  Bargieł.  Miejmy 
nadzieję, że lata te będą pomyślne dla nas wszystkich. Aby jednak tak było musimy 
wszyscy pomóc w tym nowemu zarządowi.   

Teraz  nadchodzi  pora  na  wybory  nowych  składów  do  poszczególnych  komisji 
statutowych. Kończąca się kadencja  to okres  rozliczeń  i podsumowań. To pora by 
zobaczyć czy dokonaliśmy tego wszystkiego co sobie założyliśmy cztery  lata temu. 
To  pora  podejmowania  przez  działaczy  decyzji  o  ich  dalszym  zaangażowaniu  w 
pracy dla dobra PTTK. Musimy być świadomi, że nasze zaangażowanie w społecznej 
w końcu pracy nie wynika  tylko z chwilowego  impulsu, ale  że będzie ono  trwałe  i 
nie  opuści  nas  aż  do  końca  nowej  kadencji.  Inaczej  nie  osiągniemy 
satysfakcjonujących nas wyników. 

W  roku  przyszłym  Towarzystwo  nasze  będzie  promowało  hasło  Turystyka  łączy 
pokolenia.  I  słusznie. Czyż nie  jest przyjemniej  gdy w wycieczce biorą udział  całe 
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rodziny. Gdy obok  rodziców  idą  ich dzieci. Ale nie  tylko o przyjemność  tu chodzi. 
Ważniejszym jest aspekt wychowawczy. Dzieci przecież biorą przykład ze starszych. 
Patrzą na  ich postępowanie  i wyciągają wnioski. Gdy widzą, że  ich rodzice poznają 
swoją Ojczyznę,  że podziwiają  jej piękno,  że  kultywują  tradycje, na pewno będą, 
chociaż w części, ich naśladować.  

Wspomniane  hasło  wypłynęło  z  Komisji  Środowiskowej  dlatego  zamieszczam  w 
nowym  numerze  Krajoznawcy  relację  z  tegorocznego  Ogólnopolskiego  Zlotu 
Oddziałów  i  Kół  Środowiskowych  w  Uniejowie.  Bardzo  ciekawy  jest  tekst  o 
spotkaniu  ułanów.  Jako,  że  mieliśmy  rok  przewodników  turystycznych  ważnym 
wydarzeniem  są  obchody  60‐lecia  Koła  Przewodników  Sudeckich.  Zamieszczam 
także  relację  z kolejnego  seminarium Mijających krajobrazów. Tym  razem odbyło 
się  ono  w  Jeleniej  Górze.  Najważniejszą  jednak  w  tym  numerze  jest  relacja  z 
Centralnego Zlotu Krajoznawców, który odbył się w Supraślu.  Jestem przekonany, 
że spotkanie to było bardzo udane a  jego uczestnicy nie tylko poznali coś nowego 
ale mogli włączyć się do wielu prowadzonych tam dyskusji. Jak zwykle zamieszczam 
wiele  ciekawych  artykułów  opisujących  różne  wydarzenia  krajoznawcze.  Myślę 
zatem, że każdy znajdzie coś co go zainteresuje.  

Życzę przyjemnej lektury.  

Krzysztof Tęcza 

XVIII  Walny  Zjazd  Polskiego  Towarzystwa  Turystyczno‐
Krajoznawczego  

W dniach 14‐15 września 2013 roku w Warszawie odbył się XVIII Walny Zjazd PTTK.  
Ponieważ Towarzystwo nasze liczy ponad 60.000 członków zadanie wyboru nowych 
władz,  mających  poprowadzić  naszą  organizację  przez  kolejne  cztery  lata, 
powierzono  147  delegatom  wyłonionym  na  Regionalnych  Konferencjach  
Oddziałów  PTTK  poszczególnych  województw.  Zważywszy  na  kryzys  w  jakim 
znalazła się gospodarka naszego kraju zadanie to nie będzie wcale takie  łatwe. Złe 
wyniki  gospodarcze  dotyczą  przecież wszystkich  bez wyjątku,  a wiec  także  i  nas. 
Organizacja  tak  duża  jak  PTTK  posiada  spory majątek, w  skład  którego wchodzi 
wiele  schronisk  będących  często  obiektami  wiekowymi.  Trzeba  zatem  nie  tylko 
dostosować  je do obecnych  standardów  ale przede wszystkim utrzymać,  co przy 
rosnących  obciążeniach  nie  jest  proste.  Również  bieżąca  działalność  naszego 
Towarzystwa,  mimo  iż  w  dużej  mierze  prowadzona  jest  społecznie,  to  i  tak  
angażuje  spore  środki  finansowe.  Po  zapoznaniu  się  ze  sprawozdaniem 
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ustępujących władz widać jak trudne będzie to zadanie. Zważywszy jednak na fakt, 
iż  organizacja  nasza wciąż  jest  postrzegana  jako  główny  partner w  prowadzeniu 
działalności  turystycznej  i  krajoznawczej,  musimy  nie  tylko  podtrzymywać  już 
wypracowane wzorce  ale  także  dążyć  do  nowych,  dostosowanych  do  obecnego 
stylu życia. I właśnie tak trudne do realizacji zadania stają przed nowymi władzami. 
Dlatego  my,  kadra  Towarzystwa  ale  także  i  szeregowi  jej  członkowie,  musimy 
zarówno  bacznie  przyglądać  się  poczynaniom  wybranych  władz  ale  i  także 
wszelkimi sposobami im pomagać. Towarzystwo bowiem nasze jest naszą wspólną 
organizacją  i  jako  takie  jest,  a przynajmniej powinno być, bliskie nam wszystkim. 
Nie  wdając  się  zatem  w  szczegóły  podaję  nowy  skład  zarządu  byśmy  wiedzieli 
którzy  z  Koleżanek  i  Kolegów  zostali  obdarzeni  kredytem  zaufania  na  obecną 
kadencję. 

 

Członkowie Zarządu Głównego PTTK XVIII kadencji. Foto: Krzysztof Tęcza 

Zarząd Główny PTTK XVIII kadencji 

Prezes – Roman Bargieł 
Wiceprezesi – Andrzej Gordon, Henryk Miłoszewski, Stanisław Sikora 
Skarbnik – Jerzy Kapłon 
Członkowie – Danuta Cierpisz, Jacek Czober, Jarosław Dąbrowski, Lech Drożdżyński, 
Jerzy Gajewski, Marian  Jurak, Wojciech Koprowski, Edward Kutyła, Paweł Mordal, 
Jakub  Nowak, Waldemar  Osypiuk,  Jacek  Potocki,  Aleksandra  Staszak,  Agnieszka 
Wałach, Andrzej Wasilewski 
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Główna Komisja Rewizyjna  PTTK  XVIII kadencji 

Prezes – Beata Dziduszko 
Wiceprezesi – Tadeusz Harazin, Ryszard Wulicz 
Sekretarz – Elżbieta Moszczyńska 
Członkowie  –  Krystian  Grajczak,  Jarosław  Kaczmarczyk,  Zdzisław  Klose,  Bogdan 
Komorowski,  Sławomir Korpysz, Andrzej Kudlaszczyk, Dariusz Kużelewski, Andrzej 
Michalik, Paweł Miśkowiec, Dariusz Nazarczyk, Józef Rusiecki 

Główny Sąd Koleżeński PTTK XVIII kadencji 

Prezes – Wojciech Tomalak 
Wiceprezesi – Tadeusz Markowski, Wojciech Napiórkowski 
Sekretarz – Jolanta Szulc 
Członkowie – Marcin Husak, Paweł Idzik, Paweł Kamiński, Krystian Korus, Marian 
Kotarski, Stanisław Leśnik, Renata Radomska‐Krenz, Elżbieta Rydel‐Piskorska, Anna 
Teodorczyk, Leszek Warowny, Paweł Zań 

Foto: Krzysztof Tęcza 

Podczas  Zjazdu  nie  zapomniano  o wyróżniających  się w  swojej  społecznej  pracy 
działaczach poprzedniej kadencji. Wielu z nich zostało wyróżnionych odznaczeniami 
państwowymi ale chyba najważniejsze wyróżnienie dla każdego działacza, z których 
niejeden dla Towarzystwa poświęcił niemal  całe  swoje  życie,  to  godność Członka 
Honorowego PTTK. Tym razem obdarzonych tą najwyższą godnością zostało aż 45 
osób. W większości  są  to  Koleżanki  lub  Koledzy,  dla  których  praca  pod  szyldem 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno‐Krajoznawczego, była niezwykle  istotna w  ich 
życiu.  Są  to  osoby,  dla  których  praca  dla  innych,  przede  wszystkim  praca 
skierowana w  stronę dzieci  i młodzieży, była  rzeczą naturalną. Biorąc pod uwagę 
powyższe możemy być pewni,  że dopóki w naszym Towarzystwie będą pracować 
tacy  działacze,  dopóty  będzie  ono  organizacją  darzoną  szacunkiem.  Nam  zaś 
pozostaje tylko brać z nich wzorce.  
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Krzysztof Tęcza 
60. lat Koła Przewodników Sudeckich w Jeleniej Górze 
 

Każdy wykonywany przez człowieka zawód wymaga wiedzy  tak by wykonywać go 
prawidłowo, by nikt nie mógł powiedzieć, że trafił na partacza. Są  jednak zawody, 
które  wymagają  nie  tylko  wspomnianej  wiedzy  ale  także  wiedzy  daleko 
wykraczającej  poza  zakreślone  podstawy.  Do  takich  należy  zawód  przewodnika 
górskiego. Każdy kto podejmuje się wykonywać ten zawód musi nie tylko wiedzieć 
jak  zorganizować  wycieczkę,  jak  ją  przeprowadzić,  na  co  zwrócić  uczestnikom 
uwagę, na co  ich uczulić. Przewodnik bowiem podejmuje  się nie  tylko  rzetelnego 
wykonania  powierzonego  mu  zadania  ale  bierze  na  siebie  całkowitą 
odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo,  a  nieraz  życie  uczestników  prowadzonej 
wycieczki. Dlatego musi  on  znać  zasady  udzielania  pierwszej  pomocy  czy  zasady 
wzywania  pomocy  w  górach.  Musi  wiedzieć  gdzie,  w  zależności  od  aktualnie 
panujących  warunków  pogodowych,  może  zabrać  swoją  grupę.  Bo  to,  że  dana 
grupa chce dotrzeć w określone miejsce nie oznacza,  iż przewodnik musi  ich  tam 
zaprowadzić.  To właśnie  on  decyduje,  na  podstawie  swojego  doświadczenia,  czy 
doprowadzi ich tam bezpiecznie czy nie. Dlatego też musi posiadać szeroką wiedzę 
nie tylko o pogodzie, o jej zmienności w górach, ale także wiedzę o tych górach. O 
ich  geografii,  o możliwościach  dotarcia w  konkretne miejsce,  o  niespodziankach 
jakie  mogą  wystąpić.  Tą  wiedzę  przewodnik  nabywa  tylko  i  wyłącznie  podczas 
swoich wędrówek, nie da  się  jej posiąść w  teorii. Teoria  to bowiem  tylko pewne 
zarysy tego co w górach może się przytrafić. Najważniejsza jest jednak praktyka. To 
właśnie wtedy doświadczamy tych spraw, które nie są możliwe do nauczenia się ich 
w  sali wykładowej,  to właśnie wtedy  zdobywamy  prawdziwą wiedzę  o  górach.  I 
dlatego przewodnicy są  jak wino:  im starsi tym  lepsi. Oczywiście nie mówimy tu o 
wieku  z  metryki.  W  tym  względzie  prawdziwi  przewodnicy  zawsze  są  młodzi. 
Mówimy tu o stażu przewodnickim. Każda z osób prowadzących  innych po górach 
musi  posiadać  sporą  wiedzę  krajoznawczą.  Bo  samo  wyjście  w  góry  może 
oczywiście  przysporzyć  moc  przeżyć,  może  dostarczyć  wystarczającą  dozę 
satysfakcji,  jednak  dodana  do  tego wiedza  krajoznawcza  na  pewno wzbogaci  te 
doznania  o  wartości,  których  uczestnicy  wycieczki  nie  posiedli  by  gdyby  nie 
korzystali  z  usług  przewodnika.  Dlatego  właśnie  organizowane  są  kursy 
przewodnickie.  To  właśnie  podczas  takich  szkoleń  kandydaci  na  przyszłych 
przewodników  poznają  podstawy  tego  zawodu.  To  tam  jest  im  przekazywana 
wiedza  teoretyczna.  Ale  to właśnie w  trakcie  takich  kursów  odbywają  się  liczne 
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wycieczki  szkoleniowe podczas których mogą oni poznać na czym ma polegać  ich 
przyszła  praca.  To  właśnie  wtedy  mogą  doświadczyć  tego  wszystkiego  o  czym 
pisałem powyżej. To wtedy  także  chętni do  zostania  zawodowym przewodnikiem 
dowiedzą się czy  ich kondycja  fizyczna pozwoli  im na wykonywanie wymarzonego 
zawodu.  Nieraz  sam  fakt  otrzymania  zaświadczenia  lekarskiego  o  braku 
przeciwskazań do wykonywania  tego  zawodu nic nie  znaczy. Czasami  jest  tak,  że 
dopiero  podczas  zamieci  śnieżnej  czy  podobnie  ekstremalnych  warunków  jakie 
zastaniemy  w  górach  dany  kandydat może  świadomie  i  odpowiedzialnie  podjąć 
słuszną decyzję. Dlatego  ci, którzy pomyślnie przejdą  szkolenie  i  zdecydują  się na 
podjęcie pracy przewodnika są ludźmi na tyle doświadczonymi, że spokojnie można 
powierzać w ich ręce grupy turystyczne.  

 
Prawie wszyscy przybyli otwarcie wystawy. Foto: Krzysztof Tęcza 

Jelenia  Góra  to  miasto,  do  którego  zawsze  ściągali  turyści  żądni  wrażeń  jakich 
dostarczyć może tylko wypad w góry, w prawdziwe góry. A do takich należy zaliczyć 
Karkonosze.  Są  one  nie  tylko  piękne  ale  szybko  zmieniające  się  warunki 
atmosferyczne  powodują,  że  można  o  nich  powiedzieć,  iż  są  górami 
niebezpiecznymi. A  jak bardzo, wystarczy przejrzeć statystyki wypadków. Niestety 
dla wielu osób wycieczki w Karkonosze były ich ostatnimi w życiu. Dlatego nie ma w 
tym  nic  dziwnego,  że  zaraz  po  zakończeniu  działań wojennych  znaleźli  się  ludzie 
pragnący przywrócić  tutaj  ruch  turystyczny w prawdziwym  tego  słowa  znaczeniu. 
Przejmowano  obiekty  turystyczne,  organizowano  pierwsze  imprezy  ale  także 
myślano o szkoleniu kadry mającej bezpiecznie oprowadzać nieobeznanych jeszcze 
z  górami  turystów.  Podejmowane  początkowo  pojedyncze  inicjatywy  wymagały 
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jakiegoś  ujednolicenia. Należało  określić  kryteria  dla  ludzi,  którym  powierzaliśmy 
życie  innych.  Dlatego  w  dniu  18  października  1953  roku  przy  oddziale  PTTK  w 
Jeleniej Górze powstało Koło Przewodników Górskich obecnie Sudeckich. Od  tego 
czasu  turystyka  a  naszym  terenie  zyskała  nowe  oblicze.  Przez  kolejnych 
sześćdziesiąt  lat  prowadzono  odpowiednie  szkolenia,  ustalono  jednolity  ubiór  po 
którym  z  łatwością można  rozpoznać  osobę  prowadzącą wycieczkę,  zwłaszcza  że 
wykonano dla przewodników stosowne blachy noszone przez nich z pewną dumą. 
Pierwszym przewodniczącym koła został Zygmunt Piotrowski. Wśród kolejnych byli 
m.  in.: Mieczysław Holz,  Leszek Krzeptowski  czy  Jerzy Pokój. Obecnie  środowisku 
przewodnickiemu przewodzi Piotr Gryszel. 

 
Prezes koła Przewodników Sudeckich Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie”  

w Jeleniej Górze Piotr Gryszel. Foto: Krzysztof Tęcza 

Wśród  przewodników  przede wszystkim  byli  tacy,  którzy wykonując  swoją  pracę 
czynili  to dobrze. Byli  jednak  tacy, którzy wyróżniali  się na  tle  innych. Najbardziej 
chyba znanym przewodnikiem do dnia dzisiejszego jest Tadeusz Steć, zwany z racji 
swojej wiedzy  „przewodnikiem przewodników”.  To właśnie wiedza przekazana w 
pisanych  przez  niego  pierwszych  przewodnikach  po  naszych  górach  i  setki 
wycieczek  szkoleniowych  były  podstawą  nadania mu  takiego wyróżnika.  Tadeusz 
Steć był przewodnikiem, którego pasja do gór poparta rzetelną wiedzą, ale  i dozą 
humoru, do dziś wyzwala wiele emocji. Jego nazwisko pojawiło się już w pierwszym 
składzie  Koła w  roku  1953.  Nie  będę  tutaj  oczywiście  starał  się  określić  który  z 
przewodników był  lepszy, a który  jeszcze  lepszy. Nie mnie bowiem to oceniać. Nie 
mogę  jednak  nie wspomnieć  o  nieżyjącym  już Mieczysławie Holzu  prowadzącym 
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przez  wiele  lat  popularne  wycieczki  niedzielne,  w  których  brali  udział  zarówno 
miejscowi  jak  i  przyjezdni. Wiele  z  tych  osób  do  dnia  dzisiejszego wspomina  te 
wyprawy w  góry. Wspomina  o  przewodniku  prowadzącym  ich w  nieznane  ale  o 
przewodniku  potrafiącym  żartować  ze  swojej  osoby.  Ponieważ  kilka  razy 
wędrowałem  z Mieciem mogę  z  całą  odpowiedzialnością  potwierdzić,  iż  był  on 
takim właśnie człowiekiem. 

Przewodnik górski to oczywiście zawód, ale przewodnicy górscy to nie tylko  ludzie 
pracujący w górach, to także, a może przede wszystkim, ludzie niezwykli. To ludzie 
wielu  talentów,  pasjonaci,  poeci, muzycy,  często  gawędziarze  potrafiący  swoimi 
barwnymi opowieściami zarazić innych miłością do gór. Dlatego wielu z nich ma, jak 
byśmy  to  dzisiaj  powiedzieli,  wielu  fanów.  Zawsze  wokół  nich  zbiera  się  spora 
grupka  ludzi  pragnących  czegoś  więcej  niż  zwykłego  wędrowania  po  górach. 
Przewodnicy górscy to osoby, ze względu na wykonywany zawód, bardzo życzliwie 
nastawione do  innych, potrafiące podać pomocna dłoń;  jednak gdy  sytuacja  tego 
wymaga potrafią błyskawicznie  zmienić  się w dyktatorów, nie bacząc na wszelkie 
protesty  uczestników  wycieczki.  Dzięki  takim  właśnie  działaniom  wielokrotnie 
ratowali  oni  życie  nieobeznanych  z  górami  turystów.  Nic  więc  dziwnego,  że 
przewodnicy  sudeccy  mieli  swój  udział  w  powstaniu  Sudeckiego  (obecnie 
Górskiego)  Ochotniczego  Pogotowia  Ratunkowego.  Wielu  z  nich  jest  czynnymi 
ratownikami,  co  przy  ich  znajomości  gór  ma  wielkie  znaczenie  podczas 
prowadzonych akcji ratunkowych.  

Przewodnicy  z  naszego  koła  byli  inicjatorami  utworzenia  Szkoły  Górskiej 
Przewodników  PTTK. Było  to  przedsięwzięcie  niezwykłe  pod wieloma względami. 
Dzisiaj  aż  dziw  bierze,  że  pomysł  Jerzego  Pokoja  i  Mariana  Tworka  został 
zrealizowany.  Bo  czyż  nie  jest  to  niezwykłe,  że  szkoła  taka  powstała  tu  w 
Karkonoszach a nie,  tak  jak  sugerowało wielu oponentów,  tam w Tatrach. Dzięki 
jednak  uporowi  późniejszego  prezesa  Jerzego  Pokoja  udało  się  doprowadzić 
wszystko do końca.  

Również  z  inicjatywy  Koła  Przewodników  Sudeckich  udało  się  doprowadzić  do 
utworzenia  Symbolicznego  Cmentarzyka  Ludzi  Gór  w  Kotle  Łomniczki.  Powstało 
miejsce,  w  którym  zaczęto  upamiętniać  ludzi  związanych  z  górami,  ludzi 
zakochanych  w  górach,  ludzi  którzy  swoje  życie  zakończyli  w  górach,  często  w 
tragicznych  okolicznościach.  Wśród  upamiętnionych  tam  osób  wielu  to 
przewodnicy sudeccy z naszego koła.  
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Ponieważ brać przewodnicka to bardzo duża grupa osób, ze względu na charakter 
pracy,  nie  mająca  na  co  dzień  ze  sobą  bliskiego  kontaktu,  z  inicjatywy  Koła 
Przewodników  Sudeckich  zorganizowano  w  1981  roku  spotkanie  na  Śnieżce. 
Ustalono, że odtąd w dniu 10 sierpnia na najwyższym szczycie Karkonoszy  odbywać 
się  będzie  Święto  Przewodników.  Mimo  iż  początkowo  dotyczyło  to  tylko 
przewodników,  z  czasem  zaczęli  przychodzić  wszyscy  ludzie  związani  z  górami. 
Obecnie  jest  to  święto międzynarodowe. Przychodzą  tutaj „ludzie gór” zarówno z 
polskiej  jak  i  czeskiej  strony  Karkonoszy.  Rangę  święta  podkreśla  fakt  udziału w 
spotkaniu  prezydentów  Polski  i  Czech  oraz  biskupów  z  obu  krajów,  którzy 
odprawiają w  kaplicy  św. Wawrzyńca mszę  świętą w  intencji  zgromadzonych  tu 
osób. 

O  działalności  i  osiągnięciach  członków  Koła  Przewodników  Sudeckich  Oddziału 
PTTK  „Sudety  Zachodnie”  w  Jeleniej  Górze można  by  jeszcze  długo  opowiadać, 
jednak  zainteresowanych  odsyłam  do  publikacji  jaka  ukaże  się  w  związku  z 
jubileuszem  60‐lecia.  To  właśnie  w  niej  zostaną  zamieszczone  teksty  autorstwa 
wielu  z  naszych  Koleżanek  i  Kolegów,  którzy  podzielą  się  z  nami  swoja wiedzą  i 
wspomnieniami.  Osoby  zainteresowane  działalnością  przewodnicką  na    naszym 
terenie  zapraszam  w  imieniu  organizatorów  na  sesję  naukową  zaplanowana  na 
09.11.2013 roku.  

Ze  względu  na  rozciągniecie  w  czasie  obchodów  60‐lecia  Koła  Przewodników 
Sudeckich zorganizowano w dniu 27.09.2013 r. wernisaż wystawy pt. „Powojenne 
przewodnictwo  na  Ziemi  Jeleniogórskiej  1945–2013”.  Patronat  honorowy  nad 
wystawą objął Przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego, Pan Jerzy Pokój, a wystawę 
zorganizowano  w Muzeum  Karkonoskim.  Część  eksponatów  użyczyło  Archiwum 
Państwowe we Wrocławiu – Oddział w  Jeleniej Górze,  resztę przewodnicy. Dzięki 
temu można  zobaczyć  jak  ubierali  się  oni w  okresie  powojennym  i  jak  ich  ubiór 
ewoluował do znanego dzisiaj wszystkim czerwonego sweterka. Wystawa obejmuje 
eksponaty  dotyczące  historii  Koła,  historii  Szkoły  Górskiej  oraz  osoby  Tadeusza 
Stecia  i  Mieczysława  Holza.  Największym  eksponatem  a  zarazem  najbardziej 
obleganym  był  plakat  ze  zdjęciami  wszystkich  adeptów  kursów  przewodnickich. 
Ciekawość  oglądających  ten właśnie  zbiór  fotek wywołana  była  nie  tylko  tym  by 
zobaczyć kto z przewodników kończył kolejne kursy ale przede wszystkim by poznać 
na zamieszczonym zdjęciu samego siebie. Wszak zdjęcia te pochodzą nawet z przed 
kilkudziesięciu  lat. Można więc  zobaczyć  jakimi pięknymi  i młodymi osobami byli 
kiedyś. Aby wszyscy zainteresowani mogli tego dokonać wystawa będzie czynna do 
grudnia tego roku. 
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Wystawę otworzył obecny prezes kol. Piotr Gryszel. Przypomniał on wiele faktów z 
życia  kolejnych  pokoleń  przewodników,  zaprezentował  osiągnięcia    koła  na 
przestrzeni  60‐ciu  lat  oraz  uświadomił  wszystkim  jak  ważną  rolę  pełni  dobrze 
wyszkolony przewodnik w bezpiecznym poznawaniu naszych gór. Skróconą historię 
koła przedstawił Andrzej Mateusiak wiceprezes Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” 
w  Jeleniej  Górze.  On  też  podziękował  wszystkim,  którzy  przyczynili  się  do 
zorganizowania wystawy.  Są  to m.in.:  Jerzy Pokój, Gabriela  Zawiła, Aneta  Sikora‐
Firszt, Natalia Kryszpin, Wiktor Staszak, Ivo Łaborewicz, Olga Danko, Zdzisław Gasz, 
Zenon Kędziora, Wiesław Marcinkowski, Edmund Rakowski, Bartłomiej Ranowicz.  

Na sali były obecne osoby, które na co dzień pracują dla turystyki, i które wiedzą jak 
ważną  rolę  odgrywa  przewodnik  górski.  Były  osoby  wspierające  działania 
turystyczne oraz  te, dla  których działalność w  turystyce  to  coś ważnego. Przybyli 
m.in.:  Jerzy  Pokój  –  Przewodniczący  Sejmiku  Dolnośląskiego,  Marcin  Zawiła  – 
Prezydent Miasta  Jelenia Góra, Aleksandra Wochnal z biura poselskiego pani????, 
Agnieszka Łętkowska – Zespół Parków Krajobrazowych „Doliny Bobru”, Przemysław 
Ćwiek  –  Prezes  GOPR  Grupy  Karkonoskiej,  Olaf  Grembowicz  –  Naczelnik  GOPR 
Grupy  Karkonoskiej,  Ivo  Łaborewicz  –  Dyrektor  Archiwum  Państwowego  we 
Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, Jerzy Pleskot, Irena Kempisty, Piotr Jędrzejas – 
Dyrektor Teatru  i Gabriela Zawiła – Dyrektor Muzeum Karkonoskiego.   Oczywiście 
byli  sami przewodnicy,  zarówno  ci  starsi  jak  i młodsi.  Jedni  jak  i drudzy nie mieli 
problemów ze znalezieniem wspólnego języka. 

Prezydent Miasta Jelenia Góra Pan Marcin Zawiła przekazując kilka miłych zdań pod 
adresem przewodników obdarował  ich wielkim albumem Dolnego Śląska,  żartując 
że to na wypadek gdyby się zgubili. Oczywiście rozbawiło to towarzystwo. 

Kończąc chciałem ponownie zaznaczyć jak ważną rolę odgrywa przewodnik górski w 
poznawaniu naszych pięknych gór  jednak po wysłuchaniu słów  jakie wypowiedział 
Jerzy Pokój postanowiłem to zmienić. Otóż Kol.  Jerzy mówiąc o dawnych czasach, 
kiedy  zaczynał  swoją  przygodę  z  przewodnictwem,  czasach  jego młodości,  kiedy 
uczył  się  gór,  kiedy  poznawał  nowych  ludzi,  z  których  wielu  zostało  jego 
przyjaciółmi powiedział, że był to najpiękniejszy fragment  jego życia. Był ale wciąż 
jest,  wciąż  trwa.  Myślę,  iż  odnosi  się  to  do  każdego  chodzącego  po  górach, 
przewodnika i turystę. I właśnie niech to będzie zakończeniem. Bo właśnie tak czuje 
niejeden z nas. 
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Szymon Bijak 

Nowe polskie wpisy na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO  

Na  odbywającej  się  w  dniach  16–27  czerwca  2013  r.  w  Phnom  Penh  37.  sesji 
Komitetu  Światowego  Dziedzictwa  podjęto  między  innymi  decyzję  o  wpisaniu 
kolejnych  polskich  obiektów  na  Listę  Światowego  Dziedzictwa  Kulturalnego  i 
Przyrodniczego.  Komitet  postanowił  rozszerzyć  wpis  kopalni  soli  w  Wieliczce  o 
Zamek  Żupny  i  kopalnię w  Bochni. Na  Liście  znalazło  się  też  osiem  drewnianych 
cerkwi z południowo‐wschodniej części kraju. Wpis ten Polska dzieli z Ukrainą, gdyż 
jednocześnie  wpisano  także  i  osiem  obiektów  znajdujących  się  po  wschodniej 
stronie naszej granicy. Warto  zauważyć,  że obie  kopalnie  i  zamek oraz większość 
cerkwi znajdują się także w Kanonie Krajoznawczym Polski. 

Kopalnie w Bochni i Wieliczce oraz wielicki Zamek Żupny tworzą więc jeden wpis o 
wspólnej nazwie Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce  i Bochni. Oba nowe obiekty 
wpisano na podstawie kryterium  IV mówiącego o  tym,  że dany  zabytek powinien 
przedstawiać  szczególny  przykład  typu  budowli,  zespołu  architektonicznego  lub 
technologicznego  albo  krajobrazu  ilustrującego ważny  etap  (lub  etapy) w  historii 
ludzkości. Na  listę zostały  też wpisane drewniane cerkwie w polskim  i ukraińskim 
regionie  Karpat.  Po  polskiej  stronie  wpis  obejmuje:  cerkiew  św.  Paraskewy  w 
Radrużu,  cerkiew  Narodzenia  Przenajświętszej  Bogurodzicy w  Chotyńcu,  cerkiew 
św. Michała Archanioła w Smolniku  i cerkiew św. Michała Archanioła w Turzańsku 
(woj. podkarpackie) oraz  cerkiew  św.  Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku, 
cerkiew Opieki  Bogurodzicy w Owczarach,  cerkiew  św.  Paraskewy w  Kwiatoniu  i 
cerkiew  św.  Michała  Archanioła  w  Brunarach  Wyżnych  (woj.  małopolskie). 
Podstawą wpisu  były  kryteria  III  (przedstawianie  unikatowego  albo  przynajmniej 
wyjątkowego  świadectwa  tradycji  kulturowej  lub  istniejącej  albo  minionej 
cywilizacji) oraz  IV  (szczególny przykład  typu budowli,  zespołu architektonicznego 
lub  technologicznego  albo  krajobrazu  ilustrującego  ważny  etap  (lub  etapy)  w 
historii ludzkości). 

Na liście „oczekujących” znajduje się pięć innych polskich obiektów. Są to zgłoszony 
jeszcze w 2005  r. Gdańsk  jako miasto pamięci  i wolności oraz Kanał Augustowski 
(przykład  arcydzieła  sztuki  hydrotechnicznej)  i  Przełom  Dunajca  jako  obiekt 
przyrodniczy.  W  2006  r.  postulowano  także  rozszerzenie  wpisu  Puszczy 
Białowieskiej, ale w związku  z zawirowaniami  związanymi z Białowieskim Parkiem 
Narodowym  dalsze  losy  tej  propozycji  mogą  być  różne.  Kolejnym  polskim 
zgłoszeniem na  listę  jest pochodząca  z  tego  roku  inicjatywa wpisania  zabytkowej 
kopalni ołowiu  i  srebra w Tarnowskich Górach wraz  z  jej podziemnym  systemem 
odwadniającym. 
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Krzysztof Tęcza 

Sierpniowy spacer krajoznawczy 2013 – do Pieczary Liczyrzepy 

Korzystając  z  ładnej  pogody  znowu  wyruszyliśmy  na  spacer  krajoznawczy.  Tym 
razem wybraliśmy  się na  trasę  już w pierwszą  sobotę  sierpnia  czyli 03.08.2013  r. 
Spotkaliśmy  się  na  przystanku  Agnieszkowska  w  Jagniątkowie.  Już  po  wyjściu  z 
autobusu było widać,  że przepowiadacze pogody nie pomylili  się.  Zapowiadał  się 
niezły  upał. W  sumie  to  dobrze,  zwłaszcza  dla  rosnących  na widocznym  zboczu 
winorośli.  Przemykamy  koło  ciekawej  kapliczki  wystawionej  w  intencji  kobiet 
chorych na raka piersi i docieramy do miejsca wypoczynkowego utworzonego zaraz 
przy  wejściu  do  Karkonoskiego  Parku  Narodowego.  Oczywiście  robimy  tu  mały 
odpoczynek. Nie wszyscy jedli jeszcze śniadanie.  

  

Skały z pieczarą Liczyrzepy. Foto: Krzysztof Tęcza 
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Gdy nabraliśmy sił a plecaki były nieco lżejsze ruszyliśmy pod górę tak jak prowadzi 
szlak  turystyczny    koloru  czarnego.  Dzisiaj mieliśmy  pójść  bardzo  ciekawą  drogą 
leśną o nazwie „Droga na Dwa Mosty”. Nie jest ona wykorzystywana przez turystów 
a  szkoda. Naprawdę  idzie  się nią bardzo  lekko a widoki  jakie  z niej  się  roztaczają 
powodują,  iż co chwilę stajemy by nasycić nimi swoje oczy. Gdy tylko opuściliśmy 
znakowany  szlak  prowadzący  do  Petrovki wydawało  nam  się,  że  słyszymy  szum 
wody płynącej w niewidocznym potoku. Po chwili  jednak nie byliśmy  tego pewni. 
Może  to  jednak  wiatr  wiejący  w  koronach  drzew?  Chociaż  gdy  dotarliśmy  za 
pierwszy zakręt drogi słyszalny szum zaczął wyraźnie się nasilać. Docierał on jednak 
wyraźnie  z  dołu.  Po  chwili  dostrzegliśmy  odbijające  się w małym  oczku wodnym 
promienie  słoneczne.  To  powinien  być  Sopot  –  myślimy.  Ale  gdzie  on  jest? 
Podchodzimy do  zbocza  jednak nie widzimy  żadnego  cieku wodnego. Dopiero po 
około stu metrach dostrzegamy pojawiającą się wodę pomiędzy skałami leżącymi w 
nikłym korycie, którym powinien płynąć porządny strumyk. Może to przez te upały. 
Pewnie obniżył się poziom wód gruntowych. Wszystko to jednak jest jakieś dziwne, 
takie mało wyraźne. Wcale nie wygląda to na górski potok, nawet w okresie suszy. 
Nieco dalej, za kolejnym zakrętem, wszystko wyjaśnia się. To oczywiście nie Sopot. 
To  jego  dopływy.  Takie  ledwo  sączące  się  strumyczki.  Jeden  jest  prawie 
niewidoczny, a drugi bardziej daje nam znać o  swoim  istnieniu  szumem wody. W 
miarę zbliżania się do niego słyszymy  jak woda  ścieka po głazach  tworzących  jego 
koryto. To jednak nie to!  

Idziemy  zatem  dalej  tą  przyjemną  leśną  drogą,  chociaż  może  powinienem 
powiedzieć  leśnym duktem? Wsłuchujemy się w śpiewy dochodzące gdzieś z góry. 
To ukryte w koronach drzew ptaki postanowiły umilić nam nasz spacer. Nie trwa to 
jednak zbyt długo. Wkrótce słyszymy szum wody. Tym razem jest on wyraźny, a w 
miarę podchodzenia coraz mocniejszy. Chociaż jeszcze nie widzimy tego to musi to 
być  coś  większego.  Natężenie  hałasu  jest  coraz  większe.  Wszyscy  wypatrują 
przyczyny   już prawie huku. Każdy chce być pierwszym, który powie: No  i jest! Nie 
mniej  prawie  wszyscy  dostrzegli  równocześnie  płynący  strumyk.  Jest  spory.  To 
spadająca  nim  woda,  przetaczająca  się  po  powalonych  drzewach  i  głazach 
powoduje taki hałas.  

Docieramy do betonowego mostku ułożonego na kamiennych podporach. Resztki 
metalowych barierek zwisające nad wodą  świadczą o  tym,  że niejeden samochód 
zwożący  drzewo  musiał  o  nie  zahaczyć.  Tuż  przed  mostkiem  dostrzegamy 
potężnego  buka,  który  dosłownie  rozpołowił  się  a  jego  główny  pień  wypadł  ze 
środka. Teraz porośnięty hubami  leży wzdłuż drogi. Pozostałe kikuty pnia stoją na 
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swoim miejscu  i ukazują  jak wielka musiała to być siła, która rozerwała drzewo na 
strzępy. 

Muszę zdradzić, iż zaraz za mostkiem odchodzi w prawo pod górę, bardzo wyraźna 
ścieżka.  To właśnie w nią często zapuszczają się niewprawieni turyści, którzy po raz 
pierwszy próbują dojść do chatki AKT, korzystając ze skrótu. Oczywiście wychodzą 
nią w zupełnie innym miejscu, zwłaszcza że nie jest to to jeszcze ta właściwa droga, 
w którą należało skręcić.  Ale nie ma w tym nic złego. Z reguły kończy się to tak, że 
turyści  ci,  umęczeni  i  przemoczeni,  docierają  ponownie  do  czarnego  szlaku.  Nic 
więc im nie zagraża. A taka „przyjemność” to nauka na przyszłość by gdy się nie zna 
terenu nie zbaczać z oznaczonych szlaków turystycznych.  

Dalej  idzie  się  nam  bardzo  fajnie  gdyż  wszędzie  leży  mnóstwo  trocin 
amortyzujących nasze kroki. Ale to oczywiście tylko do kolejnego zakrętu, za którym 
następuje  pełne  zaskoczenie.  Można  tutaj  przeżyć  prawdziwy  szok.  Oto  na 
krzyżówce z lewej do dołu prowadzi asfaltowa droga. Nie ma na niej żadnych dziur 
czy  łat.  Jej  nawierzchnia  jest  nienaganna.  Coś  niesamowitego.  Może  warto 
korzystać  z  tej  drogi  w  okresie  zimowym,  zwłaszcza  że  obok  na  drzewie 
przymocowano  tabliczki  jakimi  oznacza  się  narciarskie  trasy  biegowe.  Gdy 
ochłoniemy  zauważymy,  że  szum  wody  przechodzi  tutaj  w  szum  wiatru,  który 
wiejąc w  konarach drzew, początkowo nastraja nas przyjemnie,  jednak  z  czasem 
swoją  siłą wywołuje pewne obawy o pogodę. Najlepiej  jednak nie  zwracać na  to 
uwagi tylko przyglądać się kwitnącym na poboczach pięknym kwiatom.  

Mijamy kolejną ścieżkę odchodzącą w prawo  i dalej podążamy wyraźnie pod górę. 
Nie  jest  to  jednak  taka stromizna  jak na Petrovkę więc nie zmęczymy się zbytnio. 
Zwłaszcza, że stracimy chwilę na obejrzenie pięknych widoków jakie z tego miejsca 
rozciągają  się  na  kotlinę.  Pośrodku  widać  Jelenią  Górę.  Oczywiście  widać 
nieśmiertelne  kominy  po  Celwiskozie.  Widać  Góry  Sokole  ale  i  kolejne  pasma 
górskie  otaczające  kotlinę.  Podzielę  się  w  tym miejscu  pewnym  sekretem.  Jeśli 
wyruszymy  z  Jagniątkowa  odpowiednio  wcześnie  to  możemy  w  tym  miejscu, 
patrząc w prawo, dostrzec księżyc  idący  już  spać ale  jeszcze  (albo  już) oświetlony 
pierwszymi  promieniami  słonecznymi.  Niesamowity  to widok  i  choćby  dla  niego 
warto tu przyjść. 

Idąc dalej dochodzimy do potoku Czerwień, który płynie Doliną Czerwieni. Po chwili 
osiągamy Kozacką Dolinę gdzie spotykamy ludzi zbierających jagody. Zaglądając do 
ich wiaderek aż im zazdrościmy. Nie mamy jednak czasu by się do nich przyłączyć. A 
i pewnie im wcale na tym nie zależy. Z za zakrętu wyłaniają się jakieś barierki. Gdy 



16 
 

do nich dochodzimy widzimy betonowy most wsparty na metalowych szynach. Nad 
nim  na  wprost  znajduje  się  Garb  (1087  m  n.p.m.)  ze  skałką  o  nazwie  Bielec. 
Oczywiście  stąd  ich  nie  widać.  W  dniu  dzisiejszym  jest  to  najwyżej  położone 
miejsce,  do  którego  dotarliśmy.  Teraz  będziemy  szli  już  tylko  w  dół.  Niektórzy 
sądzą, że ów most to  jeden z dwóch tytułowych. Mają rację. Jednak nie do końca. 
Jest to bowiem pierwszy a nie drugi z tych mostów. Nie można przecież liczyć tego 
pierwszego  oddalonego  stąd  o  dobry  kawałek  drogi.  Gdybyśmy  go  liczyli  to 
wyszłoby nam razem trzy mosty  i wtedy moglibyśmy powiedzieć tytułem znanego 
filmu „O jeden most za daleko”. 

Ruszamy dalej  świadomi  tego,  że po przekroczeniu Czerwieni wyjdziemy z  terenu 
miasta Jelenia Góra do gminy Podgórzyn. Zaraz za zakrętem osiągamy kolejny most 
położony  na  dopływie  Czerwieni.  I  tak  oto  dochodzimy  do  końca  „Drogi  na Dwa 
Mosty”.  Dalej  pójdziemy  Celną  Drogą,  przy  której  zobaczymy  kilka  kamieni  z 
wyrytymi na nich datami. Pierwszy znajduje się w niewielkiej odległości od mostku. 
Posiada  on wyrytą  datę  1926.  Zanim  jednak  udamy  się  tą  drogą  idziemy  starym 
korytem strumienia do miejsca, w którym jego wody skierowano sztucznie w nowy 
ich  bieg.  Robimy  sobie  tutaj  mały  odpoczynek.  Niektórzy  zdejmują  buty  by 
wymoczyć w zimnej wodzie nogi. Ciekawe czy dadzą  radę założyć  je z powrotem. 
Podchodzimy kilka kroków wyżej by napić  się czystej wody  ze  strumyka.  Jest ona 
chłodna  i  nieco  goryczkowata.  Zdradzę,  że  z  tego  miejsca  odchodzi  niedawno 
oczyszczona  ścieżka  prowadząca  skrótem  do  niebieskiego  szlaku  wiodącego  do 
Odrodzenia. Na jej przejście będziemy potrzebowali około piętnastu minut. 

Po zjedzeniu śniadania i deseru (świeże jagody) ruszamy wspomnianą Celną Drogą, 
przy której odszukujemy kolejne kamienie z umieszczonymi na nich datami. Mimo 
iż schodzimy Doliną Czerwieni szum wody nią płynącej szybko zanikł.   Słyszymy za 
to wiejący wiatr. Po drugiej  stronie doliny widzimy Bażynowe Skały  rozłożone na 
Hutniczym Grzbiecie. Droga ma taki spadek, że nawet nie wiemy kiedy  dochodzimy 
do  szlaku koloru niebieskiego. Spotykamy  tu  turystów  schodzących  z Odrodzenia. 
My skręcamy w prawo do  lasu  i bardzo słabo widoczną  ścieżką  idziemy do  leśnej 
krzyżówki, na której stoi spory paśnik.  Jest  to znak,  że gdy podążymy prowadzącą 
od  niego  drogą  leśną  dotrzemy  do  „Pieczary  Liczyrzepy”.  Zanim  jednak  ją 
zobaczymy idziemy na skraj lasu by zobaczyć wspaniały widok jaki rozpościera się z 
tego miejsca. Najważniejsze  jest  jednak  to,  że oglądając    Pielgrzymy  i  Słonecznik 
możemy dokładnie prześledzić trasę wycieczki planowanej na jutrzejszy dzień.  

Ponieważ słońce wciąż przygrzewa (mamy ponad 30 stopni) jesteśmy już nieco tym 
zmęczeni. Robimy się ociężali i idziemy nieco wolniej. Schodzimy zatem zboczem na 
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dół  w  stronę  potoku  Podgórna.  Docieramy  do  utworzonego  w  wodzie  sporego 
wypłycenia, w  którym można  się  ochłodzić. Widzimy  stąd  potężne  skały  gdzie w 
pieczarze  chronił  się  Liczyrzepa.  Postanawiamy  zrobić  sobie w  tym wyjątkowym 
miejscu  pamiątkowe  zdjęcie.  Gdy  to  uczyniliśmy  nagle  jedna  z  uczestniczek 
wycieczki  osuwa  się  na  ziemię. Myśląc,  że  to  przez  panujący  upał,  cucimy  ją  i 
chłodzimy wodą.  Jako prowadzący  zastanawiam  się  co dalej  robić.  Jednak gdy  ta 
odzyskawszy  przytomność  twierdzi,  że  takie  sytuacje  przydarzają  jej  się  często 
postanawiam  iść  dalej.  Biorę  ją  pod  pachę  i  bardzo  ostrożnie  idziemy  ścieżką w 
stronę wodospadu na Podgórnej. Tam w razie czego powinna dojechać karetka. Nie 
jest mi  lekko  zważywszy,  że  po  drodze  znalazłem  piękny  pasiasty  kamień,  który 
wsadziłem  do  plecaka.  Jakoś  jednak  sobie  radzę.  Niestety  gdy  już  prawie 
osiągnęliśmy  wysokość  mostku  przy  żółtym  szlaku  zauważyłem,  że  moja 
podopieczna robi się jakaś dziwna. Gdy sadzałem ją na skale ta ponownie zrobiła się 
wiotka. Z pomocą będących najbliżej mnie turystów położyłem ją na ścieżce tak by 
jej  nogi  były  nieco  wyżej  niż  głowa.  Tym  razem  podjąłem  decyzję  o  wezwaniu 
pomocy. 

Gdy uczestnicy wycieczki przynosili  ze  strumienia  zimną wodę, którą  chłodziliśmy 
nieprzytomną wezwałem  ratowników.  Dyżurny  odbierający  telefon  stwierdził,  że 
udzielana do  tej pory pomoc  jest właściwa  i  kazał  spokojnie  czekać na przybycie 
ekipy  ratunkowej. Ponieważ na wycieczce było kilkanaście osób  zwróciłem  się do 
najlepiej  obeznanych  z  górami  by  zabrali wszystkich  i  poszli  do  znajdującego  się 
niedaleko  lokalu o nazwie „Biały Miś”  i tam czekali na nas, lub jeśli nadejdzie pora 
odjazdu  jedynego  jaki  nam  został  autobusu,  by  pojechali  do  domu.  Ja  z  kilkoma 
bezpośrednio zaangażowanymi w udzielanie pomocy osobami czekałem na pomoc. 
O  dziwo,  nie  wiem  czy  to  jest  norma,  ale  ratownicy  z  Górskiego  Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego Grupy Karkonoskiej zjawili się w ciągu dwudziestu minut. 
Nie spodziewaliśmy się  tak szybkiego  ich przybycia. Co prawda poszkodowana  już 
odzyskała  przytomność,  jednak  tym  razem  nie  pozwoliłem  jej wstać.  Pierwszy  z 
przybyłych był wyposażony w odpowiedni sprzęt  i zaraz po  jej zbadaniu  i podaniu 
tlenu przygotował ją do transportu. W chwilę później pojawili się kolejni ratownicy. 
Ponieważ  teren  był  zbyt  trudny  na  transport  mechaniczny  szybko  zapakowano 
poszkodowaną na nosze  i wyniesiono  ją przez mostek na drugą stronę Podgórnej 
gdzie kilkaset metrów dalej czekał samochód. W  tym momencie wiedzieliśmy  już, 
że  jest ona bezpieczna. Wtedy  jednak okazało się  jak wielkie emocje towarzyszyły 
nam podczas całego zajścia. Byliśmy wypompowani. Nie mogłem jednak patrząc na 
to  pozostawić  oczekujących  na  nas  turystów  samych  sobie.  Ruszyliśmy  zatem w 
stronę  umówionego  miejsca.  Nawet  nie  podziwialiśmy  po  drodze  wspaniałego 
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wodospadu.  Szybko  wdrapaliśmy  się  pod  stromą  górę  i  już  byliśmy  w  „Białym 
Misiu”.  Byli  tam  wszyscy.  Spokojnie  czekali  na  nas.  Mogliśmy  teraz  ochłonąć  i 
uzupełnić płyny. Nie  trwało  to  jednak zbyt długo gdyż  zaraz mieliśmy autobus do 
Jeleniej Góry. 

Tym  razem  wszystko  skończyło  się  dobrze.  Mam  jednak  na  przyszłość  apel  do 
uczestników naszych wycieczek.  Jeśli macie  jakieś problemy  zdrowotne a pogoda 
wyraźnie  je  pogarsza  zastanówcie  się  poważnie  nad  wyruszeniem  w  góry,  a 
przynajmniej  uprzedźcie  o  tym  prowadzącego.  W  tym  wypadku  byliśmy  blisko 
cywilizacji ale gdybyśmy byli w bardziej dzikich warunkach, a pogoda by nam nie 
sprzyjała,  mielibyśmy  spory  kłopot.  Wiadomo,  że  prowadzący  zajmie  się  osobą 
potrzebującą pomocy ale nie może pozostawić bez opieki  pozostałych turystów. 

 

Stanisław Dziuba 

Katowicki Pomnik Historii – Nikiszowiec 

Blisko centrum Katowic, właśnie w Nikiszowcu,  zachowało  się unikatowe   osiedle 
robotnicze. Zostało ono wybudowane przy dawnej kopalni  Giesche w dwu etapach, 
tj.  w  latach  1908–1915  i  1920–1924.  Swoim  wyglądem,  zaprojektowane  przez  
architektów  Emila  i  Georga  Zillmanów,  odbiega  od  innych  robotniczych  osiedli 
znajdujących  się na Górnym  Śląsku.   Osiedle Nikiszowiec  składa  się    z dziewięciu  
różnej wielkości bloków. Niezwykle urokliwe są bramy wiodące do poszczególnych 
podwórek. Warto  też  zwrócić  uwagę  na  detale  architektoniczne  powodujące,  że 
każdy budynek jest inny. 

Ulice  robotniczego osiedla Nikiszowiec zbiegają się na centralnym placu. Tu skupia 
się  życie  osiedla.  W  każdą  niedzielę  pobożni  Ślązacy,  udają  się  do  pięknego, 
neobarokowego  kościoła  p.w.  św.  Anny,  górującego  swoją  kopułą  nad  okolicą.   
Obok kościoła, w budynku dawnej   gospody  zagościła  się   obecnie poczta. Wyżej 
wspominano, o pięknych detalach architektonicznych. Również  i na  tym budynku  
znajduje  się  piękna mozaika  przedstawiająca  czerwone  róże.  Natomiast  na  dwu 
pionowych  pasach  nad  wejściem  urzekają  imitacje  wstążek  jakimi  śląskie 
dziewczyny ozdabiały swoje wianki. W pobliżu tej dawnej gospody znajdowała się 
pralnia publiczna. W budynku tym na parterze znajdowały się koryta z kranami. Do 
prania  brudnej  bielizny  czy  ubrań  wykorzystywano  ciepłą  wodę  z  kopalni.  Po 
upraniu  w  korytach  gotowało  się  bieliznę  w  specjalnych  elektrycznych  kotłach. 
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Następnie  pranie wędrowało  na  piętro  do  suszarni.  A  potem  do magla. W  tym 
czasie można  się  było wykąpać w  łaźni.  Kąpały  się  zarówno  kobiety  jak  i  dzieci. 
Górnicy   kąpali się w  łaźni kopalnianej. W domach  łazienek nie było. Dodajmy,  że  
pralnia  to  nie  tylko miejsce  prania  bielizny  czy  ubrań.  To  także miejsce  spotkań 
górniczych  żon,  a  przecież  to  kobiety.  Jak  tu  żyć  bez  poplotkowania.  Ale  
prowadzono też poważne rozmowy na temat wychowania dzieci. Opowiadano, co 
wydarzyło się w Nikiszowcu. No i tak jak dzisiaj – narzekano na ciężkie czasy. 

Wiadomo.  Przyszły  przemiany  w  życiu  nas  wszystkich.  Na  Nikiszowcu  też  takie 
przemiany nastąpiły.  Istniejąca  tu KWK  „Wieczorek”  zrezygnowała  z prowadzenia  
Zakładowego  Domu  Kultury.  Suszarnie  przeznaczono  na  Galerię  ,,Magiel”. 
Urządzono  tu  też  lokalne    muzeum.  Od  2003  r.  obiekt  ten  jest  we  władaniu 
Muzeum  Historii  Katowic.  Po  wyremontowaniu  mieścić  się  tu    będzie      Dział 
Etnologii   Miasta,  będący  oddziałem Muzeum  Historii  Katowic.  Poza wystawami 
twórczości malarskiej Mistrzów Grupy J. Janowskiej w muzeum odtworzono dawne 
mieszkanie  górnicze.  Będzie  też  rekonstrukcja  starej  pralni  i  magla. W  dniu  14 
stycznia  2011  prezydent  RP  Bronisław  Komorowski  wpisał  górnicze  osiedle 
Nikiszowiec na listę pomników historii. 

Myliłby się  te, kto by  twierdził: Nie ma po co  jechać do Katowic. Co  tam zobaczę. 
Pomnik  Powstańców,  Spodek  i  trochę  nowoczesnych  blokowisk.  No  ewentualnie  
piękną Ślązaczkę w stroju  ludowym. Dzisiejsze Katowice,  to  już nie miasto węgla  i 
stali.  Katowice  to  dynamicznie  rozwijające  się  polskie  miasto  z  nowoczesną  
infrastrukturą,  to  duży  ośrodek  akademicki  z  18‐toma  wyższymi  uczelniami,  to  
prężny  ośrodek  kultury,  z  najlepszą  w  Polsce  orkiestrą  symfoniczną,  kilkoma 
teatrami,  filharmonią.  Katowice  to  miasto  wielu  festiwali,  konkursów,  imprez 
sportowych  w  Spodku.  To  nowoczesne  lodowisko  ,,Jantor”    właśnie  koło  
Nikiszowca.  I  wreszcie  sam  NIKISZOWIEC.  Jest  to  miejsce  spotkania  z  historiąi 
tradycją  Górnego  Śląska.  Nic  więc  dziwnego,  że  Nikiszowiec  jest  obecnie 
odwiedzany prze turystów z całej  Europy.  

Odwiedzajcie   Nikiszowiec, pochodzicie po podwórkach, zajrzyjcie do kościoła  św. 
Anny,  Muzeum.  Przekonajcie  się  jak  tu  jest  naprawdę.  Zanim  jednak  tu 
przyjedziecie  to może znajdziecie w wypożyczalni video  i obejrzycie  filmy, których 
akcje właśnie tutaj umieścił Kazimierz Kutz. A są to  filmy z Tryptyku Śląskiego: Sól 
ziemi  czarnej  (walki  w  czasie  II  Powstania  Śląskiego),  Perła  w  koronie  (strajk 
górniczy w 1934 r.) i Paciorki jednego różańca  (emerytowany górnik sprzeciwia się 
wyburzaniu górniczych domów). A może sięgniecie po książkę Małgorzaty Szejnert  
Czarny ogród (ZNAK, Kraków 2007).   
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Tekst  ten  dedykuję  mieszkańcom    Nikiszowca  i  ich  potomkom,  by  podkreślić 
ważność  pielęgnowania  i  zachowania  górniczych  tradycji  Górnego  Śląska.  Sam 
przecież jestem synem górnika, który na  kopalni węgla kamiennego, wprawdzie nie 
w  Nikiszowcu,  a  Dąbrowie Górniczej przepracował trzydzieści trzy lata.  

Szczęść Boże  Górnicy ! 

Krzysztof Tęcza 

Ogólnopolski Zlot Oddziałów i Kół Środowiskowych PTTK  
w Uniejowie 

W dniach 4–6 października 2013 roku odbył się w Uniejowie XIV Ogólnopolski Zlot 
Oddziałów  i Kół  Środowiskowych PTTK. Komisja  Środowiskowa Zarządu Głównego 
PTTK zleciła jego zorganizowanie Oddziałowi PTTK „Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy. Od 
razu, uprzedzając wydarzenia powiem,  że był  to strzał w dziesiątkę. Spotkanie nie 
dość,  że  zorganizowano wzorcowo,  to  przygotowano  tyle  atrakcji,  iż  nie  sposób 
było się nudzić. W ciągu kilku dni nie tylko, że poznaliśmy wiele atrakcji, mogliśmy 
skorzystać z wielu form turystyki czy wreszcie odpocząć na Termach Uniejowskich, 
to  najważniejszym  wydaje  się  był  fakt  uświadomienia  nam,  że  to  wszystko  co 
zobaczyliśmy  leży  na  ziemi  łódzkiej.  Pokazano  nam  jak  region  ten  jest  bogaty w 
walory  krajoznawcze.  Jadąc  tutaj  nie  spodziewaliśmy  się  takiej  różnorodności. 
Dzięki temu nie dało się nudzić. Do tego wszystkiego za sprawą znanego wszystkim 
diabła  Boruty  zapewniono  wspaniałą  pogodę.  Dosyć  jednak  tych  pochwał, 
przejdźmy do konkretów.  

Uroczystego  otwarcia  Zlotu  dokonano  w  sali  rycerskiej  uniejowskiego  zamku. 
Prezes oddziału PTTK w Łęczycy kol. Paweł Czarnecki po przywitaniu uczestników  i 
zaproszonych  gości  zaprezentował  swój  oddział.  Opowiedział  o  organizowanych 
imprezach  i  ich  uczestnikach.  Przedstawił  także  komandora  tegorocznego  zlotu 
Jacka  Ziółkowskiego.  Najważniejszym  momentem  było  oczywiście  oficjalne 
otwarcie.  Nie  można  jednak  było  tego  dokonać  bez  stosownych  atrybutów. 
Najważniejszym  jest  dzwoneczek,  który  przywiózł  tutaj  przedstawiciel  Oddziału 
PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, organizatora zeszłorocznego spotkania. 
Był nim, piszący te słowa, Krzysztof Tęcza – wicekomandor XIII Zlotu w Karpaczu u 
podnóża  Karkonoszy.  Teraz  już  nic  nie  stało  na  przeszkodzie  by  usłyszeć  dźwięk 
dzwoneczka  i  słowa:  XIV  Ogólnopolski  Zlot  Oddziałów  i  Kół  Środowiskowych 
uważam  za  otwarty.  Krzysztof  Tęcza  przekazał  organizatorom  także  księgę 
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pamiątkową  i  przeczytał  zamieszczone  w  niej  życzenia  od  komandora  XIII  Zlotu 
Andrzeja Mateusiaka. 

 
Ryszard Kunce (przewodniczący Komisji Środowiskowej ZG PTTK), Paweł Czarnecki 
(prezes Oddziału PTTK „Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy), przyjmujący z rąk Krzysztofa 
Tęczy (wiceprezesa Oddziału „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze) dzwoneczek i 
księgę pamiątkową oraz Jacek Ziółkowski (komandor zlotu). Foto: Krzysztof Tęcza 

Oczywiście głos zabrał także Ryszard Kunce przewodniczący Komisji Środowiskowej 
ZG  PTTK.  Przypomniał  on,  iż  komisja  obchodzi  40‐lecie  swojej  działalności  i  w 
związku  z  tym  szykowane  jest  specjalne  wydawnictwo.  Dlatego  też  prosi  o 
przesyłanie  posiadanych materiałów  tak  by  udokumentować  w  jak  największym 
stopniu  dokonania  komisji  przez  te  cztery  dekady.  Chodzi  także  o  to  by 
przypomnieć  sylwetki  działaczy,  którzy  przyczynili  się  do  obecnej  pozycji  komisji. 
Niejednokrotnie byli to przecież wspaniali  ludzie. Chodzi zatem by zachować  ich w 
naszej pamięci. Miłym akcentem było odczytanie  listu od Romana Bargieła, nowo 
wybranego  prezesa  ZG  PTTK.  Również  przybyły  Andrzej  Gordon  (wiceprezes) 
przekazał bardzo  ciepłe  słowa, nie  tylko  zachęcające do dalszej  pracy  ale  przede 
wszystkim uczulające na to by być zadowolonym z realizowanych zadań. 

Po tak miłym spotkaniu i wykonaniu pamiątkowego zdjęcia zostaliśmy przekazani w 
ręce  Tomasza  Wójcika,  który  powiódł  nas  na  wieczorny  spacer  po  Uniejowie 
będącym  najmłodszym,  a  zarazem  pierwszym  termalnym  uzdrowiskiem w  kraju. 
Wydobywana  z  głębokości  dwóch  kilometrów  gorąca  woda  o  temperaturze  68 
stopni musi  być  nieco  schłodzona  zanim wpuści  się  ja  do  basenów  kąpielowych. 
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Dlatego mieszkańcy mogą  cieszyć  się,  iż  ich  kaloryfery oddają  ciepło pochodzące 
właśnie z  tej wody. Do wielu mieszkań doprowadzono rurociągi z wodą  termalną. 
Mają  więc  oni  swoje  domowe  sanatorium.  Po  minach  kolegów  z  Kołobrzegu 
wyraźnie  było  widać,  że  nie  dowierzają  wiadomości  o  wielokrotnie  większym 
działaniu  tutejszych  wód  na  organizm  niż  podczas  wypoczynku  nad  Bałtykiem. 
Niemniej tak jest. 

Przechodząc  kładką na drugą  stronę Warty dowiedzieliśmy  się dlaczego akurat w 
tym miejscu powstała osada. Przecież  to  tutaj znajdował się bród, czyli miejsce w 
którym można było bezpiecznie przedostać się przez rzekę. Tutaj zatem pobierano 
opłaty za przeprawę. Siłą rzeczy miejsce to służyło do wypoczynku. Podążający tędy 
kupcy musieli gdzieś przenocować. Wszystko to przyczyniło się do powstania małej 
osady,  która  z  czasem  rozrosła  się  do  całkiem  okazałej  miejscowości.  Dla 
zapewnienia bezpieczeństwa wzniesiono w połowie  XIV wieku  zamek. Było  to  za 
czasów arcybiskupa gnieźnieńskiego Jarosława Bogorii.  

Działa strzegące przeprawy przez Wartę. Foto: Krzysztof Tęcza 

Dochodząc  do  drugiego  brzegu Warty,  gdzie  ustawiono  dwie  armaty  strzelające 
gorącą wodą, dostrzegliśmy w wodzie machającą do nas rękę topielca. Tak nam się 
początkowo wydawało. Wszak zapadał już zmrok. Po dokładniejszym przyjrzeniu się 
stwierdziliśmy  jednak,  że  to  tylko głupi  żart. Ktoś umocował w wodzie wypchaną 
rękawicę. Ta poruszana wirami rzecznymi sprawiała wrażenie, że ktoś się topi. 
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P
amiątkowe zdjęcie uczestników XIV OZOiKŚ PTTK przed zamkiem w Uniejowie. Foto: 

Krzysztof Tęcza 

Naszą uwagę zwróciły nietypowe białe cegiełki używane w budownictwie. Okazało 
się,  iż  ten wapienny  budulec  używany  tu  od  lat  to  doskonały materiał  dający w 
domach chłód w lecie a ciepło zimą. Dzięki temu nie trzeba stosować styropianu, a  
wygląd budowli wzniesionych z tego materiału jest miły dla oka.  

Ze  względu  na  ogarniające  nas  ciemności  wróciliśmy  do  Domu  Pracy  Twórczej, 
pełniącego  rolę  naszej  bazy.  Najpierw  jednak  podczas  obrad  plenarnych 
zorganizowanych  w  zamku  zabawiliśmy  się  podzieleni  na  grupy  w  wymyślenie 
propozycji  imprez  na  nadchodzący  rok. Miały  one  być  organizowane  zgodnie  z 
oficjalnym hasłem „Turystyka  łączy pokolenia”. Okazało  się,  że pomysłów  jest  tak 
wiele, iż trudno będzie je wszystkie zrealizować.  

Gdy  udaliśmy  się  na  kolację wydawało  nam  się,  że  posilimy  się,  odpoczniemy  i 
spokojnie pójdziemy  spać. Okazało  się  to  jednak  tylko marzeniem. Organizatorzy 
jeszcze  w  trakcie  posiłku  rozdali  śpiewniki  turystyczne.  Rozbrzmiały  pierwsze 
dźwięki muskanych przez gitarzystę strun. Początkowo śpiewy nie kleiły się, jednak 
po kilku piosenkach towarzystwo tak się rozruszało, że w zasadzie nie potrzebny już 
był  prowadzący. Nie  dość,  że wiele  osób  przyłączyło  się  do  zabawy  to  niektórzy 
prezentowali  zupełnie  nowe  piosenki,  których  słowa  w  mig  podchwytywali 
pozostali. Atmosfera zrobiła się tak przyjemna, że nikt nie chciał iść spać. A przecież 
z samego rana mieliśmy ruszyć na prawie 200‐kilometrowy objazd.  
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No udało się, przespaliśmy kilka godzin. Wstaliśmy bardzo wcześnie. Powietrze jest 
takie rześkie. Tym razem na  śniadanie  idziemy do starej zagrody. Trzeba nisko się 
ukłonić wchodząc przez drzwi by nie uderzyć głową w futrynę. Jest bardzo ciasno, 
ale dzięki  temu przyjemnie. Każdy wspomina wczorajszy dzień, myśląc  jak będzie 
dzisiaj.  Niebawem  przekonamy  się  o  tym.  Ruszamy w  stronę  oczekujących  koło 
term  autobusów.  Słyszymy  jak  osiołek  z miejscowego  zwierzyńca  daje  głos.  Nie 
wiedzieliśmy tylko czy robi tak bo się z nami wita czy po prostu śmieje się z nas. 

Mimo,  iż  historia  tych  ziem  sięga  początków  naszej  państwowości  pierwszym 
obiektem  jaki  dzisiaj  zwiedzamy  jest  niemiecki  obóz  zagłady  w  Chełmnie  nad 
Nerem.  Ponieważ  ziemie  te  zostały włączone w  skład  Rzeszy  był  to  jedyny  obóz 
zagłady w  jej granicach. Miejsce to położone przy resztkach pałacu nie oddaje tak 
naprawdę  grozy  wydarzeń  jakie  się  tu  rozegrały.  Mimo,  iż  to  właśnie  tutaj 
zaganiano  do  specjalnych  samochodów  ciężarowych,  przywiezionych  więźniów, 
którzy byli zagazowywani spalinami z doprowadzonej do wnętrza rury wydechowej, 
cały wydźwięk  tej  tragedii ma  swój  koniec  kilka  kilometrów  dalej,  na  polanie w 
pobliskim  lesie.  To  właśnie  tam  zakopywano  (tak  to  trzeba  określić)  zwłoki 
pomordowanych więźniów. Gdy ich  liczba była zbyt duża i gdy nastały letnie upały 
rozkładające  się  ciała  zagroziły  wybuchem  zarazy.  Niemcy  postanowili  wówczas 
spalać  kolejnych  mordowanych.  Ponieważ  zwłoki  ludzkie  nie  jest  tak  łatwo 
spopielić, pozostawały niedopalone kości. Wtedy zbudowano wielką maszynkę do 
mielenia kości  ludzkich, które  składowano na wspomnianej polanie. Same prochy 
pakowano  i  sprzedawano  jako nawóz do  kwiatków. Dzisiaj,  siedemdziesiąt  lat od 
zaprzestania bestialskich mordów  jakich dokonywali Niemcy na naszym narodzie, 
chodząc  po  ziemi  gdzie  składano  ich  prochy  wciąż  widzimy  niedopalone  kości 
ludzkie. Zginęło tu ponad 200.000 ludzi, przeważnie Żydów, dla których taka śmierć 
to  utrata  szansy  na  powstanie w  dniu  ostatecznym  i  podążenie  z mesjaszem  do 
nieba. Jedynym pocieszeniem dla oka na tej wielkiej polanie są rosnące tutaj piękne 
sosny, będące wyrazem nowego życia wśród bezmiaru śmierci. 

W Krośniewicach odwiedziliśmy dom aptekarza Jerzego Dunin‐Borkowskiego. Był to 
człowiek niezwykły. Choć można różnie o tym myśleć. Przez całe swoje życie zbierał 
w zasadzie wszystko.  Jego dom przypominał muzeum,  jeśli można  tak powiedzieć 
oczywiście.  Bo  tak  naprawdę  rzadko  które muzeum może  pochwalić  się  tyloma 
eksponatami. Podczas swojego długiego życia (zmarł w 1992 roku) zgromadził wiele 
tysięcy ciekawych przedmiotów, w tym wiele bardzo cennych. Ponieważ jego matka 
była  z  domu  Bacciarellich,  a  ojciec  był  spokrewniony  z  gen.  Władysławem 
Sikorskim, część eksponatów dotyczy tamtych rodzin. Niektóre z nich są jedynymi w 
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swoim  rodzaju.  Jerzy  Dunin‐Borkowski  za  swoje  zasługi  dla  kolekcjonerstwa 
otrzymał  tytuł  Hetmana  Kolekcjonerów  Polskich,  a  po  śmierci  całą  kolekcję 
przekazał testamentem narodowi polskiemu.  

Po obejrzeniu tych wspaniałych zbiorów nasuwa się jednak pewna refleksja. Czy w 
tym  muzeum  czas  się  zatrzymał?  Jest  tutaj  wiele  pięknych  zegarów,  jednak 
wszystkie one uparcie milczą. Ich mechanizmy nie wydzwaniają godzin i minut. Nie 
słychać  przyjemnego  cykania  mechanizmów  zegarowych.  A  może  by  je  tak 
nakręcić?! 

Bardzo  ciekawym  jest  pałac  w  Kutnie,  położony  na  końcu  alei  prowadzącej  do 
miast.  Zaraz  za  nim  rozpościerają  się  tereny  parku  przypałacowego,  w  którym 
nawet mało dociekliwy turysta zauważy, że  wiele rosnących tu drzew ma podwójne 
pnie.  My  jednak  szybko  docieramy  do  kaplicy  grobowej  Walentyny  i  Feliksa 
Mniewskich. To właśnie  tutaj znajduje się Muzeum Bitwy nad Bzurą w Kutnie. Co 
prawda niektórzy mówią o bitwie pod Kutnem ale to dotyczy raczej okresu I wojny 
światowej. Dzisiaj wiemy, że bitwa nad Bzurą była największą bitwą zaczepną wojsk 
polskich podczas wojny obronnej w 1939  roku. Mimo,  iż  z  góry wiadomo było o 
nieuchronnej  przegranej,  to  jednak  podjęto  ją  po  to  by  jak  najbardziej  opóźnić 
dotarcie wroga  do  stolicy.  Nie wdając  się w  rozmyślania  czy  było  to właściwe  i 
potrzebne posunięcie  zacytuję napis umieszczony w  środku kaplicy. „Przechodząc 
koło  grobów  żołnierskich  nad  Bzurą  niech  przyszli  nasi  dowódcy  sprawiedliwie 
wspomną, że  leżą tu  jedni z tych, którzy starali się wykonać niewykonalny w 1939 
roku obowiązek obrony Polski. Gen. Dyw. T. Kutrzeba”.  

Prawdziwą  perełką  na  trasie  dzisiejszej wycieczki  okazał  się  zamek w Oporowie. 
Niektórzy mówią, że  jest to perła architektury gotyckiej. Coś w tym  jest. Otoczony 
fosą zamek prezentuje się wspaniale. Zwłaszcza w jesiennych barwach rosnących tu 
drzew. Oprowadzający  nas  Piotr Machlański    pokazuje  nam  ukryte w  skarbczyku 
prawdziwe  cacuszko.  To  maselniczka,  jeden  z  elementów  serwisu  łabędziego 
wykonanego przez mistrzów miśnieńskich w latach 1737‐41. Zaraz ktoś powie a cóż 
takiego wyjątkowego w tym niepozornym pudełeczku. Otóż to. To małe cacuszko to 
jeden  z  elementów  serwisu  przewidzianego  na  tysiąc  osób.  I  tylko  on  się  tutaj 
znajduje. 
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Z
amek w Oporowie. Foto: Krzysztof Tęcza 

Niestety  całe  nasze  uniesienie  podczas  podziwiania  wyposażenia  tego  obiektu 
uleciało w momencie kiedy postanowiliśmy skorzystać ze stojącego tu automatu do 
kawy. Bardzo szybko skończyła się w nim woda. Obsługa tego urządzenia nie była 
przygotowana na przybycie turystów. 

Walewice  poznaliśmy  zanim  jeszcze  do  nich  dojechaliśmy.  Poznaliśmy  je  gdy 
ujrzeliśmy wspaniałe stado koni, które gdy wysiedliśmy z autobusu zaraz podchodzą 
do ogrodzenia by dać się pogłaskać no i oczywiście byśmy mieli okazję poczęstować 
ich  czymś  smacznym.  Przybyliśmy  tu  jednak  nie  dla  tych  koników,  które  mają 
wytyczone  specjalne  drogi,  na  których  wprowadzono  zakaz  poruszania  się 
pojazdów mechanicznych,  ale  dla  historii  pięknej miłości.  Któż  nie  słyszał  o  pani 
Walewskiej  i Napoleonie. Wszyscy  jednak wspominając  ich mówią o  romansie, o 
sprawach polskich, mało kto przyznaje, że było to prawdziwe uczucie. A przecież ich 
miłość zrodziła owoc – syna Aleksandra.   

Gdy wreszcie przybyliśmy do Piątku dotarliśmy do geometrycznego  środka Polski. 
Było się z czego cieszyć, choć nie do końca wiadomo czy ten wyznaczony punkt jest 
prawdziwym  środkiem  naszego  kraju.  Przecież  ostatnio  sąsiedzi  oddawali  nam 
nieco ziemi, więc może ma  to wpływ na pomiary. Nie zastanawialiśmy  się  jednak 
nad  tym,  gdyż  zaproszono  nas  do  Zespołu  Szkół  Mechanizacji  Rolnictwa  gdzie 
czekała  na  nas  grochówka.  Ponieważ  podano  ją  nam  gorącą  smakowała 
wyśmienicie. Ta mała chwila wytchnienia była nam bardzo potrzebna. 
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Jadąc dalej nareszcie trafiamy na ślady pobytu naszego Boruty. A już się baliśmy, że 
nie  trafimy na niego.  Pierwszy  ślad  to  góra  św. Małgorzaty.  To  jedyne w okolicy 
wzniesienie  według  legendy  powstało  z  błahego  powodu.  Wynikało  ono  z 
nieodwzajemnionej  miłości.  Otóż  diabeł  Boruta  zakochawszy  się  w Małgorzacie 
pragnął  ja poślubić. Ta oczywiście,  jako osoba święta, nie mogła się na to zgodzić. 
Dlatego szybko usypała wielką górę, by ta zasłoniła zamek w Łęczycy, gdzie mieszkał 
Boruta. Miała  nadzieję,  że  jak  diabeł  straci  ją  z  oczu  zapomni  o  niej.  Tak  też  się 
stało. 

Drugi  ślad  bytności  diabla  Boruty  zobaczyliśmy  w  Tumie.  To  właśnie  tutaj  w 
kamieniu  murów  Archikolegiaty  ujrzeliśmy  odciśnięte  czarcie  palce.  Ponoć 
próbował  on  zburzyć  budowlę  gdy  dowiedział  się,  że  ma  być  ona  świątynią. 
Niestety ponieważ sam pracował przy jej budowie (myśląc, że buduje karczmę) nie 
dał  rady.  I  tak oto kościół  istnieje  już ponad 850  lat. Równie wiekową  jest  rzeźba 
Chrystusa, która wróciła po 8 latach konserwacji. Podczas pobytu w Tumie mieliśmy 
niewątpliwą przyjemność wysłuchania koncertu „Mistrzowie baroku w romańskiej 
perle  architektury”. Pierwsze utwory były  jakby nieco nieporadne  ale okazały  się 
one wstępem do wspaniałego wykonania kolejnych. Trzeba było tylko nastroić się 
odpowiednio. 

No  i wreszcie dotarliśmy do  Łęczycy.  Jesteśmy na  zamku wzniesionym w  czasach 
panowania króla Kazimierza Wielkiego. To tutaj Władysław Jagiełło podjął decyzję o 
rozpoczęciu  wojny  z  Zakonem  Krzyżackim.  Niszczony  przez  wieki  zamek 
zabezpieczono przed całkowitą ruiną w latach 30‐tych XX wieku. Była to inicjatywa 
Starosty  Łęczyckiego  i  Polskiego  Towarzystwa  Krajoznawczego.  Później 
przeprowadzono odbudowę według projektu Henryka Jaworowskiego. Gdy staliśmy 
na  dziedzińcu  wsłuchani  w  słowa  naszego  przewodnika  zauważyliśmy  cienie 
przesuwające się nad naszymi głowami. To wielkie ptaszyska próbowały dotrzeć do 
gniazd ulokowanych w otworach na wieży. Było ich tak dużo, że momentami można 
było  poczuć  dreszczyk  emocji  podobny  jak  przy  oglądaniu  filmu  „Ptaki”  Alfreda 
Hitchcocka.  

Obecnie najciekawszym obiektem w Łęczycy jest bez wątpienia nieczynne od 2006 
roku więzienie. Mieści się ono przy najdłuższej ulicy w mieście. Jak ktoś tutaj wszedł 
to  często  wychodził  dopiero  po  25  latach.  Początkowo  obiekt  ten  służył 
Dominikanom. Gdy ich zlikwidowano władze pruskie rozbudowały budynek tworząc 
więzienie. Następna rozbudowa miała miejsce po przejęciu obiektu przez Rosjan. Ci 
mieli większe potrzeby. Za naszych czasów przetrzymywano tu m.  in.: Władysława 
Gomułkę  i Władysława  Frasyniuka.  Sam  obiekt  znany  jest  z  filmu  „Vabank”  czy 
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„Papusza”. Kręcono tu także I  i VII odcinek serialu „Paradoks”. W 2010 roku dzięki 
zorganizowaniu tu międzynarodowego pleneru fresków mury więzienia ozdobiono 
wieloma ciekawymi obrazami. Pozwoliło to choć trochę przesłonić odpadający tynk. 
Chociaż opiekun  tego miejsca ma na  to  inne wytłumaczenie. Zasłyszane pytania o 
fatalny stan  techniczny kieruje do materiałów budowlanych użytych podczas prac 
remontowych. Cegła odpowiada, że była czerwona i taka pozostała, piasek twierdzi, 
że jest odpowiedniej gradacji według specyfikacji, natomiast cement mówi,  iż jego 
tam nie było i prosi by nie mieszać go w te sprawy.   

Najciekawsze co nam się przydarzyło podczas pobytu w więzieniu to moment kiedy 
je opuszczaliśmy. Gdy przewodnik  zgasił  światła  rozległ  się przeraźliwy  krzyk. Ale 
tam został mój ślubny! Nie było wyjścia, nasz opiekun użył gwizdka by zorientować 
marudera w którym kierunku ma iść. Po dłuższej chwili zaczęliśmy podejrzewać, że 
zaginiony  specjalnie  pozostał  by  urwać  się  żonie.  Gdy wreszcie  go  zobaczyliśmy 
groźne spojrzenie małżonki było bardzo wymowne. Kolejna niespodzianka spotkała 
nas podczas próby otwarcia furtki w bramie głównej. Niestety mechanizm zawiódł i 
wyglądało na to, że utkniemy tam na stałe. Zapanowała głucha cisza. Nagle rozległ 
się przeraźliwy zgrzyt. To po przełączeniu mechanizmu  ruszyła brama główna.  Jak 
tylko powstała mała szpara wszyscy ruszyli by przedostać się na zewnątrz. Ponieważ 
tak uśmiechniętych i radosnych min jak w tym momencie nie widzieliśmy już dawno 
postanowiliśmy uwiecznić je na wspólnej fotografii. 

  

No i wreszcie brama więzienia została otwarta. Foto: Krzysztof Tęcza 
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Trzeba przyznać, że dzisiejszy dzień był tak bogaty w atrakcje,  iż wszyscy byli radzi 
gdy ujrzeli termy w Uniejowie. Pozostało nam tylko odświeżyć się i ruszyć do miasta 
na poszukiwania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie mieliśmy spotkać się 
na  kolacji,  która  była  tylko  przyczynkiem  do  dalszej wspólnej  zabawy. Na  scenie 
pojawili się chłopaki z zespołu „Grzmiące półlitrowy”.  Intrygująca nazwa – prawda? 
Początek  ich  występu  był  spokojny.  Rozpoczęli  od  znanych  wszystkim  piosenek 
turystycznych. Później jednak w miarę jak wszyscy się rozkręcali prezentowali coraz 
szybsze  kawałki.  Były  one  na  tyle  melodyjne,  że  momentami  na  parkiecie 
brakowało  miejsca.  Wszyscy  bawili  się  świetnie  próbując  tutejszego  specjału, 
którym jest odpowiednio przyrządzana gęsina. Zespół „grzmiał” tak donośnie, że aż 
dziw  bierze,  iż  okoliczni mieszkańcy  nie mieli  pretensji  o  rozchodzący  się  hałas. 
Widocznie urzekła ich jego melodyjność.  

Nazajutrz  część  grupy  ruszyła na wycieczkę  rowerową,  część  popłynęła  z nurtem 
Warty na  kajakach, a pozostali udali  się na  termy. Trzeba bowiem było  zobaczyć 
jakie  przygotowano  tu  atrakcje.  I  mimo,  iż  było  sporo  osób  to  nie  czuło  się 
specjalnego  tłoku.  Zwłaszcza,  że  oprócz  basenów  wewnętrznych  i  zewnętrznych 
odwiedziliśmy  jeszcze  sauny  i  śnieżną komorę. Wszyscy byli bardzo  zadowoleni o 
czym świadczył uśmiech na naszych twarzach. 

W końcu nadeszła  chwila  rozstania. Najpierw  jednak  spotkaliśmy  się w  zamku by 
oficjalnie zakończyć nasz zlot. Były słowa podziękowań dla naszych gospodarzy, były 
prezenty, były przemówienia, były wspomnienia. Niektórzy wzruszyli się do łez. Nie 
było jednak powodu do wstydu, przecież to normalna ludzka rzecz, zwłaszcza wśród 
braci  turystycznej. Teraz pozostało nam  tylko powiedzieć  jedno, do zobaczenia za 
rok. 

Krzysztof Tęcza 

Biuletyn Nr 3 Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego 2013  

Podczas  rozpakowywania  przywiezionych  z  kolejnego  wyjazdu  publikacji  moją 
uwagę  zwrócił  Biuletyn  Nr  3  wydany  przez  Podkomisję  Kolekcjonerstwa 
Krajoznawczego. Gdy wziąłem go do ręki wydał mi się jakiś taki chudy. Pomyślałem 
sobie, że jeśli wpadł mi już w ręce to może zajrzę do środka i zobaczę czy jest w nim 
coś  ciekawego.  W  końcu  Wojciech  Kowalski  z  Lublina,  który  przygotował  ten 
biuletyn, w bezpośredniej  rozmowie  robi wrażenie  człowieka owładniętego pasją 
zbieractwa. Często tacy ludzie posiadają bardzo bogate zbiory a ich wiedza jest tak 
rozległa, że nie możemy w to uwierzyć.  
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Otwieram  zatem  broszurkę  i  już  na  drugiej  stronie  okładki  widzę  zamieszczone 
wzory krajoznawczych odznak kolekcjonerskich. Wśród nich dostrzegam Plakietkę 
Zbiorów  Krajoznawczych  oraz  Exlibris  Krajoznawcy  Bibliofila.  Przecież  gdzieś  na 
półce muszą  leżeć u mnie  takie  same – zaświtało mi w głowie. Rozglądam  się po 
swojej bibliotece  i dostrzegam  żółte  kartonowe pudełeczko. Otwieram  je  i  cóż w 
nim  znajduję.  Jest  tam  cały plik  Exlibrisów. Obok  leży duża metalowa blacha.  To 
wspomniana plakietka. Ma ona na odwrocie wybity nr 222. Zaczynam zastanawiać 
się  kiedy  zdobyłem  te wyróżnienia.  Kojarzę,  że musiało  to  być  jeszcze w  latach 
siedemdziesiątych  zeszłego  stulecia.  Wtedy  to  zaczynałem  gromadzić  swoją 
kolekcję. Wtedy też bawiłem się w zdobywanie różnych odznak PTTK‐owskich. Coś 
mi jednak zaświtało, że do odznak tych muszą być jeszcze jakieś papiery. Wiem, że 
podczas rozpakowywania kartonów po ostatniej przeprowadzce miałem je w ręku. 
Niestety ponieważ jeszcze nie ułożyłem swojej biblioteki jak należy nie mogę tak na 
szybko znaleźć odpowiedniej teczki. Ale z czasem się do niej dokopię.  

Na kolejnych stronach publikacji widzę aktualny regulamin Krajoznawczych Odznak 
Kolekcjonerskich oraz wzór wniosku o  ich przyznanie.  Jest  też  opracowany przez 
Mieczysława Kołodziejczyka  zbiór dobrych  rad dotyczących  konserwacji, napraw  i 
sposobów  przechowywania  znaczków  metalowych.  Niektóre  rady  są  nawet 
ciekawe.  

Patrzę jeszcze na przedostatnia stronę okładki gdzie pokazano blachy Przewodnika 
Sudeckiego oraz  ich miniaturki. Nie wiedziałem,  że było  ich aż  tyle. Te na  zdjęciu 
pochodzą  ze  zbioru  Ryszarda  Zwierzyny  z  Lubawki.  Na  ostatniej  stronie  okładki 
Wojciech  Kowalski  zamieścił  zdjęcie  kolekcji  metalowych  znaczków 
Ogólnopolskiego  Indywidualnego  Rajdu  Pieszego  z  lat  1967‐1987.  Gdy  tylko  je 
ujrzałem  znowu  coś  mnie  tknęło.  Musiałem  już  kiedyś  spotkać  się  z  tak 
nietypowymi  w  formie  znaczkami.  Zacząłem  dokładnie  im  się  przyglądać  i 
sięgnąłem  na  półkę  po  pożółkłą  papierową  teczkę, w  której  ukryłem  plansze  ze 
znaczkami  rajdowymi z  imprez, w których kiedyś uczestniczyłem. Cóż  się okazało. 
Jeden  z  posiadanych  przeze  mnie  znaczków  jest  identyczny  ze  znaczkiem 
oznaczonym numerem dziewiątym  i podpisanym Kraków. Tak był to  IX Rajd, który 
odbywał się w okresie od 1.V. do 30. X. 1975 roku. Jakież to odległe czasy. Byłem 
wtedy owładnięty wycieczkami we wszelkich możliwych imprezach. Przypomniałem 
sobie,  że nawet zapisywałem sobie  ich  trasy w kalendarzu. Na szczęście zachował 
się on i mogłem przejrzeć poczynione w nim notatki. I co. I znalazłem! Oczywiście w 
tym momencie nie ważne  jest gdzie wtedy wędrowałem. Ważnym  jest  informacja 
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mówiąca,  że  impreza w  której  brałem  udział  nazywała  się  IX  Indywidualny  Rajd 
Pieszy pod hasłem „Rok Zabytków”. 

Jeszcze  raz  spojrzałem na  trzymany w  ręku Biuletyn. Tym  razem moje  spojrzenie 
było  już  zupełnie  inne.  Przecież  te  kilka  kartek  przywołało  we  mnie  miłe 
wspomnienia.  Zmusiło  mnie  do  poszperania  w  moich  zbiorach.  Na  chwilę 
zapomniałem o kłopotach bieżącego czasu. Było miło.  

Dziękuję Drogi Wojciechu za  tyle pozytywnych wzruszeń. Oczywiście wiem,  że nie 
to było Twoim  celem  ale  czasem  czyny przez  ciebie niezamierzone  są dla  innych 
bardzo  miłe.  Czekam  zatem  na  kolejny  Biuletyn  Podkomisji  Krajoznawstwa 
Kolekcjonerskiego. Może znowu się wzruszę. 

Krzysztof Czerepowicki 

… pozostały ślady ułańskich podków 
 

 
Jak  powszechnie  wiadomo,  za  sprawą  kawalerzystów  –  absolwentów  Centrum 
Wyszkolenia  Kawalerii,  w  okresie  międzywojennym  Grudziądz  nosił  miano 
kawaleryjskiej  stolicy  Polski. W  1920  roku  w  Grudziądzu  –  jednym  z  większych 
polskich  garnizonów  –  powstała  Centralna  Szkoła  Jazdy,  która  później 
funkcjonowała  jako Centralna Szkoła Kawalerii, Obóz Szkolny Kawalerii, a od 1928 
roku do wybuchu wojny  jako Centrum Wyszkolenia Kawalerii. W ramach centrum 
funkcjonowała również Szkoła Podchorążych Rezerwy Kawalerii, której absolwenci 
później  trafiali  do  różnych  jednostek.  Również  do  18.  Pułku Ułanów  Pomorskich 
stacjonującego w grudziądzkiej cytadeli.  

 
Jak więc widać Grudziądz ma wielkie kawaleryjskie tradycje, które są kultywowane. 
W  Grudziądzu  od  wielu  lat  odbywają  się  coroczne  Zjazdy  Kawalerzystów  II 
Rzeczypospolitej  Polskiej.  Zjazdy  te  organizowane  są  przez  Fundację  na  Rzecz 
Tradycji  Jazdy  Polskiej,  kierowaną  przez  panią  rotmistrz  Karolę  Skowrońską. 
Tegoroczny  Zjazd,  nad  którym  patronat  honorowy  objął  Prezydent  RP  Bronisław 
Komorowski odbył się już po raz 25.  A więc mały jubileusz.  W pierwszym Zjeździe 
Kawalerzystów  II  RP,  który  odbył  się  w  1989  roku  uczestniczyło  prawie  300 
kawalerzystów.  Na  kolejnych  spotkaniach  było  ich  coraz  mniej,  gdyż  ułańskie 
szeregi  z  każdym  rokiem  przerzedzały  się.  Jednak  co  roku  w  zjazdach  licznie 
uczestniczą  rodziny,  zarówno  żyjących,  jak  i nieżyjących  już  kawalerzystów,  które 
podtrzymują  tradycje  swoich  ojców  i  dziadków.  Każdego  roku  do  organizatorów 
zgłaszają  się  nowi  członkowie  rodzin  kawalerzystów,  którzy  nie mieli  dotychczas 
możliwości, by wziąć udział w dorocznym zjeździe. Według słów szefowej  Fundacji 
na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej jest to budujące, że dla kolejnych pokoleń tradycje 



32 
 

kawaleryjskie  są  szalenie ważne  i  chcą  oni  je  podtrzymywać. Według  informacji 
uzyskanej w  Fundacji na Rzecz Tradycji  Jazdy Polskiej w  chwili obecnej w Polsce, 
Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych żyje jeszcze 22 oficerów kawalerii. 
 
W  dniach  od  23  do  25  sierpnia  2013  roku  Grudziądz  ponownie  stał  się  stolicą 
polskiej  kawalerii.  W  tych  dniach  odbywał  się  bowiem  XXV  Jubileuszowy  Zjazd 
Kawalerzystów II RP. 23 sierpnia 2013 roku do Grudziądza przyjechali mieszkający w 
różnych miejscach  świata  oficerowie  kawalerzyści  –  płk  Emil Mentel  z  1.  Pułku 
Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego i Pułku Ułanów Karpackich, Kawaler Orderu Virtuti 
Militari, uczestnik walk m.in. o Tobruk i Monte Cassino, ppłk Zbigniew Makowiecki z 
1.  Pułku  Szwoleżerów  Józefa  Piłsudskiego  i  3.  Pułku  Strzelców  Konnych,  Prezes 
Zrzeszenia Kół Pułkowych w Londynie, rtm. Tadeusz Bączkowski z 19. Pułku Ułanów 
Wołyńskich,  rtm.  Jerzy  Brzozowski  z  4.  Pułku  Ułanów  Zaniemeńskich,  por.  Józef 
Adamczyk z 7. Pułku Ułanów Lubelskich AK „Jeleń” oraz por. Wacław Warenczuk z 
grudziądzkiego 18. Pułku Ułanów Pomorskich. 

Wśród  kawalerzystów,  którzy  przybyli  do  Grudziądza  był  stulatek  –  rotmistrz 
Tadeusz Bączkowski. Na zjazd miał przybyć jeszcze jeden oficer liczący sto wiosen ‐ 
ppłk Marian Michniewicz    z  5.  Pułku  Ułanów  Zasławskich,  ale  niestety  odwołał 
swoją  obecność.  Pozostali  kawalerzyści,  który  zaszczycili  Grudziądz  swoją  osobą 
liczyli 97, 96 i 95 lat.  

W tym roku łącznie z głównymi bohaterami imprezy, do Grudziądza przybyło ponad 
350  członków  rodzin  absolwentów  Centrum  Wyszkolenia  Kawalerii  i  innych 
zaproszonych  gości,  wśród  których  byli m.in.  przedstawiciel  Prezydenta  RP  pan 
Waldemar  Strzałkowski,  wicemarszałek  Senatu  pan  Jan  Wyrowiński, 
parlamentarzyści, przyjaciele  i członkowie kół Pułkowych Kawalerii a także  jeźdźcy 
klubów kawaleryjskich z różnych stron kraju. 

Doroczne  zjazdy  kawalerzystów  za  każdym  razem mają  inną oprawę. Tegoroczne 
uroczystości  rozpoczęły  się w  piątek  23  sierpnia wizytą w  koszarach  im.  księcia 
Józefa Poniatowskiego, gdzie dawniej mieściło się Centrum Wyszkolenia Kawalerii. 
W  trakcie  zjazdu  kawalerzyści  złożyli  kwiaty  przy  obelisku  Szkoły  Podchorążych 
Rezerwy Kawalerii, na grobie pierwszego komendanta kawaleryjskiej „Alma Mater” 
‐ gen. dyw. Stefana de Castenedolo Kasprzyckiego  znajdującym  się na Cmentarzu 
Wojskowym  przy  ul.  18.  Pułku  Ułanów  Pomorskich,  przed  obeliskiem  gen.  dyw. 
Tadeusza  Bora  Komorowskiego  –  ostatniego  komendanta  CWK,  a  także  przed 
pomnikami  Żołnierza Polskiego  i Marszałka  Józefa Piłsudskiego,  rozkazem którego 
powołane zostało do życia CWK.  
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Przed pomnikiem Żołnierza Polskiego. Foto: Jakub Czyż 

Jak przystało na  jubileuszową  imprezę była ona wyjątkowa. Tym razem nowością  i 
najbarwniejszą  częścią  zjazdu  była  sobotnia  defilada  oddziałów  konnych 
reprezentujących wszystkie pułki oraz  rycerzy  z  różnych  epok.  Takiej defilady nie 
było  w  Grudziądzu  od  1938  roku.  Przez  miasto  przemaszerowało  około  110 
jeźdźców  na  koniach  reprezentujących  Szwadron  Kawalerii Wojska  Polskiego,  16 
kawaleryjskich  klubów  jeździeckich  kultywujących  tradycje  dawnych  pułków 
ułańskich,  dwie  chorągwie  Chorągiew  Husarska  Marszałka  Województwa 
Pomorskiego  z Gniewu  i  Chorągiew Husarska  Ziemi Chełmińskiej  z Chełmna  oraz 
cztery oddziały  rekonstrukcyjne.  Kawalerzyści  i  konni  rycerze przejechali  z  koszar 
CWK  przy  ul.  Hallera  przez wiadukt,  ul. marsz.  Focha,  al.  23  Stycznia  na  Błonia 
Nadwiślańskie, gdzie odbyły  się pokazy  jeździeckie  i musztry paradnej oraz pokaz 
pojazdów historycznych. Sobotni dzień zjazdu zakończyła uroczystość jubileuszowa 
w  Centrum  Kultury  Teatr,  podczas  której  wyświetlono  film  o  Zjazdach 
Kawalerzystów  II  RP w  Grudziądzu  odbywanych w  latach  1889  ‐2013, wręczono 
odznaczenia,  podziękowania  i  wyróżnienia,  a  także  wysłuchano  koncertu 
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.  
 
Niedzielna  część  zjazdu  rozpoczęła  się mszą  świętą  koncelebrowaną  w  Bazylice 
Kolegiackiej. Po mszy odprawionej w intencji kawalerzystów i osób, które kultywują 
tradycje ułańskie, w grudziądzkim Muzeum  im. ks. dr. Władysława  Łęgi dokonano 
otwarcia wystawy  kolekcji Aleksandra  Kazimierza Wyrwińskiego  ‐  nieżyjącego  już 
kolekcjonera  różnorodnych przedmiotów mających związek z kawalerią, miłośnika 
uzbrojenia  kawalerzystów,  uczestnika  pierwszego  i  wielu  kolejnych  zjazdów 
absolwentów  CWK.  Ekspozycję  liczącą  ponad  600  eksponatów,  wśród  których 
znalazły się m.in. szable kawalerzystów z czasów I RP, zbiory kawaleryjskich odznak 
pułkowych, a  także  czapki oraz  rozmaite pamiątki po kawalerzystach podarowała 
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grudziądzkiemu muzeum wdowa po kolekcjonerze pani Anna Stefania Wyrwińska. 
Na  muzealnym  dziedzińcu  można  było  również  obejrzeć  wystawę  ponad 
czterdziestu  fotografii  autorstwa  pana  Macieja  Przybyłka,  wykonanych  podczas 
zjazdów kawaleryjskich oraz w trakcie rekonstrukcji słynnej szarży pod Krojantami.  

 

 

18. Pułk Ułanów Pomorskich w szarży. Foto: Krzysztof Czerepowicki 

Jeśli już przytoczyłem pojęcie „szarża”, to jestem zobowiązany do rozszerzenia tego 
pojęcia. Otóż  szarża  to ostatnia  faza gwałtownego ataku kawalerii prowadzonego 
na wojska przeciwnika.  

Szarża,  a  w  szczególności  szarża  pod  Krojantami  w  ścisły  sposób  wiąże  się  z 
Grudziądzem,  z  18.  Pułkiem  Ułanów  Pomorskich,  z  wydarzeniami,  które  zostały 
opisane  powyżej.  Prowadzenie  szarży w  programie  nauczania mieli  kawalerzyści 
szkoleni w Centrum Szkolenia Kawalerii. Nabytą podczas szkolenia teorię, kampania 
wrześniowa  pomogła  kawalerzystom  wcielić  w  życie.  W  całej  kampanii 
przeprowadzono  łącznie 17 szarż przeciw Niemcom, z których  żadna nie miała na 
celu atakowanie nieprzyjacielskich czołgów, jak to niejednokrotnie przedstawiano z 
uśmieszkiem  i  deprecjonowano  ich  wartość.  Celem  szarż  podejmowanych  przez 
ułanów bowiem były najczęściej  ataki na piechotę, niemiecką  kawalerię,  tabory  i 
obozowiska. W  kilku przypadkach  szarże podjęto  również w  celu przedarcia  się  z 
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okrążenia. Wbrew obecnym wyobrażeniom większość z przeprowadzonych w 1939 
roku  szarż polskich ułanów  zakończyła  się  sukcesem.  Jedna  ze  słynniejszych  szarż 
kawaleryjskich,  to  szarża pod Krojantami. Dokonały  jej  szwadrony  grudziądzkiego 
18. Pułku Ułanów Pomorskich na nacierający batalion piechoty niemieckiej, w celu 
osłonięcia wycofujących  się  ku  rzece  Brdzie  oddziałów  piechoty  polskiej  z Grupy 
Operacyjnej Czersk.  

Aby uczcić to wydarzenie i kultywować tradycje od 12 lat każdego roku w pierwszą 
niedzielę  września  na  polach  pod  Krojantami  organizowane  są  uroczystości 
upamiętniające  szarżę  18.  Pułku  Ułanów  Pomorskich.  Głównymi  organizatorami 
tego najstarszego  i największego w Polsce kawaleryjskiego widowiska historyczno‐
militarnego o charakterze patriotycznym są Gminny Komitet Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa w Chojnicach, Fundacja „Szarża pod Krojantami” a także żołnierze 16. 
Dywizji  Zmechanizowanej  z  Elbląga  oraz  przedstawiciele  Polskiego  Klubu 
Kawaleryjskiego. W tym roku układ kalendarza spowodował, że uroczystości odbyły 
się w  dniu  1 września,  co  jeszcze wzmocniło  ich  patriotyczny  przekaz.  Zgodnie  z 
przyjętym  zwyczajem,  upamiętnienie  szarży  ułanów  z  Grudziądza,  składa  się  z 
uroczystości patriotyczno‐religijnej, pod pomnikiem 18. Pułku Ułanów Pomorskich 
nieopodal Krojant oraz widowiska historyczno‐militarnego „Szarża pod Krojantami 
2013” realizowanego na polach w pobliżu miejsca historycznej bitwy. 

Jako,  że  uroczystość  patriotyczno‐religijna  miała  oprawę  wojskową  realizowaną 
przez  żołnierzy  16.  Dywizji  Zmechanizowanej  w  Elblągu,  pierwsza  jej  część 
rozpoczęła  się  od  meldunku  złożonego  dowódcy  Wojsk  Lądowych  gen.  broni 
Zbigniewowi  Głowience  oraz  wciągnięcia  flagi  państwowej  na  maszt.  Gen. 
Głowienka  był  jednym  z  dziewięciu  generałów Wojska  Polskiego  przybyłych  pod 
Krojanty. Orkiestra wojskowa odegrała hymn państwowy i hymn ułański. Następnie 
prowadzący  uroczystość  powitał  zaproszonych  gości,  wśród  których  był  jedyny 
uczestnik szarży pod Krojantami – por. Wacław Warenczuk. W  trakcie  trwania  tej 
części przemówienia wygłosili wójt gminy Chojnice dr Zbigniew  Szczepański, pani 
Kazimiera Szark opiekun  Izby Pamięci 18. Pułku Ułanów Pomorskich przy Zespole 
Szkół w Nowej Cerkwi oraz gen. Zbigniew Głowienka, a także minister  ‐ kierownik 
Urzędu  do  Spraw  Kombatantów  i  Osób  Represjonowanych  –  Pan  Jan  Stanisław 
Ciechanowski. On też, za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach 
w walce  o  niepodległość  Polski  podczas  II wojny  światowej  i  po  jej  zakończeniu, 
wręczył  kilku  osobom  Medal  „Pro  Memoria”.  Następnie  przedstawiciele 
kawaleryjskich  klubów  jeździeckich  kultywujących  tradycje  dawnych  pułków 
ułańskich  złożyło  por.  Warenczukowi  raporty  o  przybyciu  na  uroczystość.  Po 
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pomnikiem  18.  Pułku  Ułanów  Pomorskich  zgodnie  z  ceremoniałem  wojskowym 
odbył  się  apel  poległych.  Na  zakończenie  tej  części młodzież  z  Zespołu  Szkół  w 
Nowej Cerkwi wystąpiła z krótkim programem artystycznym.  

W dalszej kolejności nastąpiła uroczysta polowa msza święta, którą odprawił ksiądz 
biskup Piotr Krupa. Wśród duchownych, którzy przybyli na tą uroczystość był także 
ojciec  paulin  z  Jasnej  Góry.  Przywiózł  on  ryngraf  z  medalami  płk.  Kazimierza 
Mastalerza dowódcy kawalerzystów, który walczył i zginął pod Krojantami.  

Po mszy polowej uczestnicy uroczystości przeszli na pole  szarży, gdzie odbyła  się 
druga część uroczystości patriotycznych, czyli kawaleryjskie widowisko historyczno‐
militarne. Składało się ono z kilku elementów. Była prezentacja uczestniczących w 
pokazach  klubów  jeździeckich, a  także pokaz bryczek  i powozów. W  tym miejscu 
można  było  zobaczyć  wzbudzający  duże  wrażenie  pokaz  musztry  ponad  120 
konnego szwadronu kawalerii składającego się ze współczesnych  jeźdźców klubów 
kultywujących tradycje ułańskie. W ramach pokazu przedstawili oni regulaminową 
szarżę  kawalerii.  Oprócz  kawalerzystów,  na  polach  pod  Krojantami,  wystąpili 
również  piechurzy  ‐  rekonstruktorzy  wraz  z  towarzyszącym  im  wyposażeniem  i 
sprzętem  wojskowym  z  epoki.  Dla  uczestników  widowiska  żołnierze  z  Elbląga  i 
Międzyrzecza przygotowali pokaz współczesnego sprzętu wojskowego. Największą 
atrakcją  były  dwa  kołowe  transportery  opancerzone  „Rosomak”  ‐  wozy  bojowe 
wykorzystywane przez polskich żołnierzy uczestniczących w misjach poza granicami 
Polski.  

Kulminacją  części  plenerowej  uroczystości  były  jednak  dwie  inscenizacje  walk 
prowadzonych  przez  ułanów  w  1939  roku.  Pierwszą  z  nich  był  „Bój  polskiej  i 
niemieckiej  kawalerii  pod  Krasnobrodem”.  W  tym  boju  w  dniu  23  września  1 
szwadron 25. Pułku Ułanów Wielkopolskich zaatakował szarżą szwadron kawalerii 
niemieckiej 17. pułku Rajtarów Bamberskich. Niemcy zostali zmuszeni do odwrotu. 
Polscy  ułani  podczas  pościgu  dostali  się  jednak  w  krzyżowy  ogień  karabinów 
maszynowych,  w  wyniku  czego  szwadron  odniósł  duże  straty.  W  starciu  zginął 
dowódca  polskiego  szwadronu  por.  Tadeusz  Gerlecki.  Drugą  część  stanowiło 
kulminacyjne  i  tytułowe  przedsięwzięcie  –  rekonstrukcja  sławetnej  „Szarży  18. 
Pułku  Ułanów  Pomorskich”  na  pododdziały  niemieckiego  Wermachtu.  Jedną  z 
atrakcji  inscenizacji  był  udział  120  koni,  których  widok  pędzących  galopem  na 
przeciwnika  i  tętent  przypominał  chwałę  polskiej  kawalerii.  Użyte  w  trakcie 
inscenizacji walk  żołnierskich  środki  pirotechniczne w  istotny  sposób  „podniosły” 
temperaturę widowiska i przyczyniły się do zwiększenia ich realności.   
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Reasumując, w roku 2014 Grudziądz na pewno będzie gościł kawalerzystów, którzy 
spotkają się na kolejnym XXVI Zjeździe Kawalerzystów II Rzeczypospolitej Polskiej, a 
podchojnickie Krojanty  znowu przypomną potomnym o chwale polskiej kawalerii. 
Obydwie  imprezy  na  dobre  wpisały  się  już  w  kalendarz  ułańskich  świąt 
przyczyniając  się    do  kultywowania  pięknych  tradycji  kawalerzystów  II  RP.  To 
wszystko dzieje się dzięki zaangażowaniu bardzo wielu ludzi, wśród których czołową 
rolę  odgrywają  dwie  panie,  przewodnicząca  zarządu  Fundacji  na  Rzecz  Tradycji 
Jazdy Polskiej  ‐ pani Karola Skowrońska  z Grudziądza oraz  ‐ opiekun  Izby Pamięci 
18. Pułku Ułanów Pomorskich przy Zespole Szkół w Nowej Cerkwi ‐ pani Kazimiera 
Szark  z  Nowej  Cerkwi. W  uznaniu  zasług  ponoszonych  na  tym  polu  obie  panie 
uchwałą  Zarządu Oddziału  PTTK  im.  ks.  ppłk.  dr. Władysława  Łęgi w Grudziądzu 
zostały odznaczone Honorową Odznaką Krajoznawczą „Szlakiem 18. Pułku Ułanów 
Pomorskich”. 

Zapraszamy do Grudziądza i pod Krojanty za rok. 

Krzysztof Tęcza 

Seminarium „Mijające krajobrazy Ziemi Jeleniogórskiej 2013” 

W  sobotę 12 października 2013  roku miało miejsce  III Ogólnopolskie Seminarium 
„Mijające krajobrazy Ziemi Jeleniogórskiej”. Spotkanie to zostało zorganizowane w 
ramach  cyklu  „Mijające  krajobrazy  Polski”,  którego  pomysłodawcą  jest  Komisja 
Krajoznawcza  Zarządu  Głównego  Polskiego  Towarzystwa  Turystyczno‐
Krajoznawczego.  Bezpośrednim  organizatorem  spotkania  jest  piszący  te  słowa  – 
Krzysztof  Tęcza  –  przewodniczący  Komisji  Krajoznawczej  przy  Oddziale  PTTK 
„Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, a zarazem członek KK ZG PTTK w Warszawie. 

Zmiany w krajobrazie jakich jesteśmy świadkami dotyczą tak wielu dziedzin naszego 
życia, że nie sposób ich nie zauważyć. Bez niektórych z nich nie wyobrażamy sobie 
dalszego  funkcjonowania.  Choćby  zmiany  w  systemie  komunikacji.  Dlatego 
postanowiłem znaleźć człowieka, który mógłby nam o tych planowanych zmianach 
opowiedzieć.  Nie mniej  istotne  są  dla  nas  zmiany  planowane  na  terenie  lasów 
miejskich w okolicach Borowego  Jaru. Niektóre  ze  zmian  jakie  zaszły w ostatnim 
okresie mogą  być  odbierane  przez mieszkańców  jako  nieistotne,  ale  czy  aby  na 
pewno  tak  jest. Bo  czyż wpisanie przez  Prezydenta Rzeczpospolitej  Polskiej  Pana 
Bronisława Komorowskiego zespołu zabytków pod wspólną nazwą „Pałace  i parki 
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krajobrazowe  Kotliny  Jeleniogórskiej”  na  listę  Pomników  Historii  to  rzecz  mało 
istotna. Przecież zespół ten to kilkanaście przywróconych do życia obiektów, które 
ściągają na naszą ziemię tysiące turystów. Nie można zatem powiedzieć, że  jest to 
pusty  gest.  To,  że  obiekty  te  znów  tętnią  życiem  przekłada  się  na  nowe miejsca 
pracy,  na  zastrzyk  gotówki  w  naszej  miejscowej  gospodarce.  Ma  zatem  jak 
najbardziej  wpływ  na  nasze  życie  i  pociąga  niejako  kolejne  potrzebne  do 
funkcjonowania  zmiany.  Choćby  właśnie  komunikacyjne.  Również  mimo,  iż 
wydawałoby się to na pierwszy rzut oka mało istotne, przywrócenie do życia starej 
kopalni, w tym wypadku Św. Jan koło Krobicy, to bardzo pozytywna zmiana, która 
na pewno przyczyni  się do kolejnych  zmian w otaczającym  ją  terenie. Oczywiście 
pod określeniem przywrócenie do życia nie miałem na myśli funkcji wydobywczych 
lecz funkcje turystyczne.  

Osoby występujące z referatami: Krzysztof Tęcza (organizator seminarium), Witold 
Szczudłowski, Jerzy Bigus, Jacek Potocki, Agnieszka Łętkowska, Stanisław Firszt, 

Michał Sibilski i Henryk Magoń. Foto: Krzysztof Tęcza 

Czasami  zachodzące  zmiany  są  wynikiem  podjętych  decyzji,  które  miały  służyć 
zupełnie  innym  celom.  Bo  czyż  przeniesienie  zbiorów  przyrodniczych  do  nowego 
(starego) obiektu nie było szczęśliwą decyzją pociągającą za sobą kolejne, również 
niezamierzone  zmiany.  Prace  remontowe  zakrojone  na  dużą  skalę  zaniedbanego 
przez  lata  obiektu  pozwoliły  na  odkrycie  i  odsłonięcie  z  pod  tynków  pięknych 
fresków pokrywających kiedyś ściany. Kto wie czy ten nowy walor krajoznawczy nie 
będzie odtąd podstawowym powodem by odwiedzić to miejsce. 
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Zmiany o których wspominałem powyżej  zaszły w  ciągu ostatnich  lat  lub  zajdą w 
najbliższym  czasie. Czyż  jednak  zmiany, które miały miejsce  lat  temu kilkadziesiąt 
nie przyczyniły się do zmiany życia na tym terenie. Czyż powstanie linii kolejowych 
łączących  Jelenią Górę z  innymi miastami nie miało wpływu na rozwój przemysłu, 
na osiedlanie  się  tu  coraz większej  liczby  ludności. Czy wreszcie budowa nowych 
wiaduktów  i  tuneli  nie  miała  wpływu  na  sam  krajobraz.  Oczywiście,  że  miała. 
Dlatego  ciekawym  jest  przypomnienie  jak  rozwijała  się  kolej w  naszym  regionie. 
Równie ważnym był fakt budowy kolejowych  linii górskich  łączących miasta  leżące 
po obu stronach otaczających nas gór. Trzeba wiedzieć, że nie było to wcale takie 
łatwe.  Musiano  sprowadzić  tu  ludzi,  których  wiedza  pozwalała  na  wymyślenie 
nowych,  czasami  zupełnie  nowatorskich  rozwiązań. Niektóre  zrealizowane wtedy 
pomysły  do  dnia  dzisiejszego  budzą  nasz  zachwyt  i  wywołują  słowa  uznania 
dzisiejszych projektantów i konstruktorów.  

Trzeba  jednak  powiedzieć  jasno,  że  niektóre  znane  od  dawna  prawdy  o 
otaczającym  nas  świecie,  o  tym  jak  on  funkcjonuje,  nie  docierają  do  kolejnych 
pokoleń. Widać to doskonale po każdej większej powodzi. Wtedy to dopiero mówi 
się,  że  np.  budując  kolejne  osiedla  na  terenach  zalewowych,  nie  przestrzegamy 
podstawowych  zasad,  którymi  rządzi  się  przyroda.  Wiadomo  przecież,  że 
spływająca woda musi  gdzieś  się  podziać. Nie można  zatem wznosić  budowli  na 
trasie  jej  spływu  czy  wręcz  w  miejscu  naturalnie  stworzonym  jako  jej  odbiór. 
Dotyczy  to  oczywiście  nie  tylko  spraw  związanych  z  wodą.  Znane  są  wypadki 
naruszania skarp podczas budowy przy nich osiedli mieszkaniowych itp.   

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  do  udziału  w  III  już  seminarium  w  Jeleniej  Górze 
pozwoliłem sobie zaprosić Agnieszkę Łętkowską, Stanisława Firszta, Jerzego Bigusa, 
Henryka Magonia, Michała Sibilskiego, Witolda Szczudłowskiego i Jacka Potockiego.  

Stanisław  Firszt  dyrektor  Muzeum  Przyrodniczego  wygłosił  referat  pt.  „Nowo 
odkryte freski w zespole pocysterskim w Jeleniej Górze Cieplicach  jako dodatkowa 
atrakcja  muzeum  przyrodniczego”.  Przede  wszystkim  podzielił  się  znaną  już 
wszystkim wiadomością o tym, że muzeum wraca do swojej dawnej siedziby. Prace 
remontowe dobiegają końca  i wszystkie siły zostaną skierowane do organizowania 
kolejnych wystaw  tak  by  przeniesione  zbiory  znowu mogły wywoływać  zachwyt 
wśród  zwiedzających.  Wszyscy  wiemy,  że  muzeum  przeniesiono  do  zespołu 
pocysterskiego, ale  jak obiekt  ten dostał się w  ręce Schaffgotschów? Otóż gdy po 
przegranej wojnie król pruski musiał zapłacić stosowną kontrybucję dokonał kasaty 
zakonów  i  przejął  ich majątki. Wtedy  właśnie  ród  Schaffgotschów  nabył  zespół 
klasztorny cystersów w Cieplicach. Połowę obiektu oddano miejscowej parafii, a w 
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drugiej połowie umieszczono ich zbiory biblioteczne przywiezione tu z Sobieszowa. 
Ponieważ  na wszystkich  ścianach  znajdowały  się  freski  o  tematyce  religijnej  nie 
mogły  one  pozostać. Na  szczęście  nie  zniszczono  ich wtedy,  a  jedynie  przykryto 
cienką warstwą  tynku. Przez  lata  zapomniano o nich aż do  lat 30‐tych XX wieku, 
kiedy  to po  raz pierwszy natrafiono na nie.  Jednak dopiero  kiedy miasto podjęło 
decyzję  o  przeniesieniu  tu  zbiorów  i  rozpoczęto  remont  okazało  się  jak  wiele 
fresków kryje się pod tynkami. Zaczęto je systematycznie odsłaniać i  dzisiaj jest to 
największe  ich  skupisko na naszym  terenie. Mamy  zatem  jeszcze  jedną,  zupełnie 
wyjątkową  atrakcję  w  zbiorach,  które  teraz  trzeba  będzie  tak  eksponować  by 
nawiązywały one choć trochę do zdobiących ściany fresków. 

Jerzy Bigus zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze 
przedstawił  nam  planowane  „Zmiany w  systemie  komunikacji  na  terenie miasta 
Jelenia  Góra”.  Ponieważ  obecnie  cały  ruch,  zarówno  turystyczny,  miejski  jak  i 
tranzytowy wiedzie środkiem miasta stwarza to wiele problemów dla mieszkańców. 
Dlatego też czynione są próby jego przekierowania poza granice zabudowy. Pozwoli 
to  na  wyciszenie  poszczególnych  ulic.  Niestety  koszty  jakie  trzeba  ponieść  na 
planowane zmiany są tak wielkie, że prace te muszą zostać rozłożone na wiele  lat. 
Nie mniej nie oznacza  to,  iż będą one odkładane w bliżej nieokreśloną przyszłość. 
Każdy widzi przecież nowo zbudowane odcinki obwodnic Jeleniej Góry. Teraz trzeba 
tylko realizować kolejne ich odcinki tak by jak najszybciej stworzyć jednolity system 
komunikacyjny omijający nasze miasto. Będzie budowany kolejny odcinek oddanej 
obwodnicy, która dotarła  już do ul. Sudeckiej. Dalej poprowadzi ona przez ogródki 
działkowe  by  po  wyjściu  z  dwóch  tuneli  wydrążonych  pod  górą  Złomy  zostać 
podzieloną  na  dwie  odnogi,  z  których  jedna  dotrze  specjalną  estakadą  do  ulicy 
Spółdzielczej, natomiast druga przez Malinnik w rejon ulicy Podgórzyńskiej. Dzięki 
wybudowaniu tych tras odciążony zostanie ruch samochodów m.  in. na ul. Wojska 
Polskiego, którą dzisiaj przejeżdża ponad 12 tysięcy pojazdów na dobę. Planowane 
jest  również ominięcie Maciejowej co na pewno pozwoli odetchnąć mieszkańcom 
tych terenów. Myśli się oczywiście o naszym lotnisku. Jednak ze względu na obecne 
przepisy regulujące ruch na takich obiektach są to niezwykle kosztowne inwestycje. 
Aby  lotnisko  w  Jeleniej  Górze  spełniało  konieczne  normy  należy  przesunąć  ul. 
Wincentego Pola oraz dokonać wyburzeń wielu istniejących tam budynków.  

Dzięki pokazaniu wizualizacji planowanych  inwestycji wszyscy obecni zobaczyli  jak 
w przyszłości będzie wyglądał nowoczesny system komunikacyjny wyprowadzający 
pojazdy z Jeleniej Góry. Trzeba przyznać, że wygląda to  imponująco. Oby tylko  ich 
realizacja nie przeciągała się w czasie. 
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Henryk  Magoń  opowiedział  nam  o  linii  kolejowej  na  trasie  Szklarska  Poręba  – 
Jakuszyce – Tanvald. Dzięki pracy  jako maszynista miał on okazję wykonania zdjęć 
miejsc  już nieistniejących oraz upamiętnienia na  fotografii  takich sytuacji, których 
my nigdy nie mielibyśmy okazji poznać. Dzięki temu zobaczyliśmy nieistniejący  już 
budynek  dworcowy  w  Jakuszycach  czy  sposób  załadunku  na  wagony  kamienia 
dowożonego ciężarówkami z pobliskiej kopalni. Niektóre z pokazywanych zdjęć, jak 
chociażby  ukazujące  wjeżdżający  pociąg  do  Sobieszowa  z  widocznymi  nad  nim 
górami,  powstawały  przez  kilka  lat.  Choć  dzisiaj  nie możemy  w  to  uwierzyć,  to 
trafienie  na wjazd  przy  dobrej widoczności  nie  było wcale  takie  łatwe.  Trasa  do 
Tanvaldu wymusiła wykonanie aż czterech tuneli a ponieważ  prowadziły one przez 
litą  skałę  dociekliwi mogą  zobaczyć,  że w  jednym  z  nich  obudowę  posiada  tylko 
wlot  i wylot.  Reszta  to  goła  skała.  Kolejne  ze  zdjęć  ukazało  niepozorny  dworzec 
Harrachov. Nie wszyscy  jednak wiedzą,  że  do  1958  r.  były  to  polskie  Tkacze.  Ze 
względu  na  stromość  zboczy  na  których  układano  tory  –  po  polskiej  stronie  28 
promili,  po  czeskiej  58  promili  –  na  trasie  z  Korenova  do  Tanvaldu  zastosowano 
listwę zębatą. Bez niej bowiem żadna lokomotywa nie byłaby w stanie się poruszać. 
W Republice Czeskiej jest to jedyne takie rozwiązanie. U nas nie ma ich wcale. 

Agnieszka  Łętkowska,  Zastępca  Dyrektora  Dolnośląskiego  Zespołu  Parków 
Krajobrazowych,  zaprezentowała  referat  „Borowy  Jar  –  przyroda,  historia, 
krajobraz”. Borowy Jar to najważniejsza część Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. 
I  to  nie  tylko  z  nazwy  ale  przede wszystkim  z  racji  jego  usytuowania względem 
Jeleniej Góry. Dzięki bowiem takiemu a nie innemu położeniu przez wiele lat teren 
ten był wykorzystywany  jako  strefa odpoczynku dla mieszkańców naszego grodu. 
To  właśnie  tutaj  wytyczano  i  budowano  ścieżki  spacerowe.  To  tutaj  wznoszono 
niewielkie budowle ułatwiające odpoczynek czy upiększające krajobraz. Tworzono 
wiele punktów widokowych  i  zabezpieczano  je barierkami ochronnymi.  Stawiano 
ławeczki  dla  zmęczonych  spacerowiczów  ale  także wykuwano w  skałach  stopnie 
ułatwiające  wejście  na  nie.  Niestety  w  okresie  powojennym  prawie  wszystkie  z 
istniejących  obiektów  małej  architektury  zostały  zniszczone.  Nieutrzymywane 
ścieżki bardzo  szybko  zarosły  chaszczami  i  stały  się nieatrakcyjne. Dzisiaj w dobie 
odtwarzania wielu ciekawych obiektów stało się koniecznością przyjrzenia się  tym 
terenom pod  tym właśnie kątem. Dlatego podejmowane  są działania  zmierzające 
do  odtworzenia  wielu  z  dawnych  punktów  widokowych,  odbudowy  ścieżek 
spacerowych,  które  wytyczone  jako  nowe  szlaki  turystyczne  pozwolą  na  ich 
ponowne  przemierzanie.  Wszystkie  te  prace  są  czynione  we  współpracy  z 
Eugeniuszem  Gronostajem  (wyjątkowym  znawcą  tego  terenu)  oraz  z  Oddziałem 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno‐Krajoznawczego „Sudety Zachodnie” w Jeleniej 
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Górze  –  stowarzyszeniem,  którego  członkowie  jak  nikt  maja  wprawę  w 
projektowaniu i wytyczaniu szlaków turystycznych. 

Michał  Sibilski przybliżył historię powstawania  i  rozbudowy  kolei prowadzącej do 
naszego miasta.  Jelenia  Góra  nie  była  pierwszym miejscem,  do  którego  dotarła 
kolej. Wynikało  to  przede wszystkim  z  jej  położenia wymuszającego  realizację  o 
wiele  droższych  rozwiązań  potrzebnych  dla  dostosowania  terenów  górskich  do 
możliwości  technicznych  ówczesnego  taboru.  Trzeba  było  budować  wiele 
wiaduktów,  drążyć  długie  tunele,  czy  przebijać  się  przez  zbocza.  Doskonale 
prezentuje to zdjęcie stacji Szklarska Poręba Górna, dla realizacji której trzeba było 
ściąć kawał skalnego wzniesienia. Nic więc dziwnego, że budowę  linii kolejowej do 
Jeleniej Góry potraktowano jako budowę trasy bocznej. Pierwszy projekt linii Berlin 
– Wiedeń przewidywał właśnie poprowadzenie jej przez Jelenią Górę. W roku 1865 
kolej dotarła do Rybnicy, by rok później osiągnąć  Jelenią Górę  i po kolejnym roku 
dotrzeć do Wałbrzycha. Nie będę tutaj przytaczał całej historii przedstawionej przez 
Michała  Sibilskiego  dotyczącej  rozbudowy  kolei,  jej  elektryfikacji  czy  w  końcu 
deelektryfikacji  jak miała miejsce po  II wojnie światowej (na mocy porozumienia z 
ZSRR).  Wspomnę  tylko,  bo  to  jest  niezwykłe,  o  niezrealizowanym  projekcie 
poprowadzenia linii kolejowej z Karpacza na Śnieżkę!!! Ciekawą była też informacja 
o powołaniu spółki  Jeleniogórska Kolejka Dolinna, czyli naszych tramwajów. 

Witold  Szczudłowski,  Dyrektor  biura  Związku  Gmin  Karkonoskich  w  Pałacu 
Bukowiec  swój  referat  zatytułował następująco:  „Chichot historii – pałace  i parki 
krajobrazowe  Kotliny  Jeleniogórskiej  jako  Pomniki  Historii  Polski”.  Wszyscy 
doskonale  wiemy  jak  szybko  i  skutecznie  odnowiono  zespoły  rezydencjonalne 
położone  nieopodal  Jeleniej Góry.  Chyba  nigdzie w  Polsce  nie  dokonano  takiego 
dzieła. Nic  zatem  dziwnego,  że włożona  tu  praca  została  doceniona  i  obiekty  te 
zostały  wpisane  na  listę  Pomników  Historii  Prezydenta  Rzeczpospolitej  Polskiej. 
Oczywiście  takie  uznanie  nie  kończy  rozpoczętych  tu  prac.  Może  ono  jedynie 
powodować  tworzenie  nowych  pomysłów  tak  by  jeszcze  bardziej  uatrakcyjnić  te 
wspaniałe obiekty. Najważniejszym  jednak wynikiem przeprowadzonych prac  jest 
doprowadzenie do  tchnienia  życia w  stare mury. Organizuje  się  tu przecież wiele 
imprez dla turystów. Organizuje się koncerty  i przedstawienia historyczne. Patrząc 
na wszystko czego tutaj dokonano należy z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że 
uratowano  te  obiekty  przed  ich  całkowitą  zagładą.    Jeśli  chodzi  o  ten  „Chichot 
historii” w tytule wystąpienia to wynika on z tego, że zabytki będące kiedyś chlubą 
narodu  niemieckiego  dzisiaj  są  chlubą  narodu  polskiego,  a  tak  naprawdę  są  one 
chlubą zjednoczonej Europy. 
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Krzysztof Tęcza. Foto: Piotr Lewaszkiewicz 

Krzysztof Tęcza zaprezentował nowy produkt turystyczny, którym jest kopalnia św. 
Jan w Krobicy. Historia tego miejsca rozpoczęła się około 570 mln lat temu kiedy w 
płytkim morzu zaczęły osadzać się iły i piaskowce. Z czasem, w wyniku poddania ich 
w  długim  okresie  czasu  ciśnieniu  i  temperaturze  powstały  z  nich  łupki,  które 
zawierały  cynę.  Dlatego  już  w  1567  roku  rozpoczęto  ich  wydobycie.  Drążone 
korytarze,  z  których  wydobywano  urobek  były  bardzo  wąskie  i  ciasne.  Po 
zaprzestaniu  eksploatacji  w  1816  roku  kopalnia  została  opuszczona  i  z  czasem 
zasypywana  śmieciami  oraz  w  wyniku  naturalnych  zmian  zachodzących  w 
górotworze znikła z powierzchni ziemi. Tak się przynajmniej wszystkim wydawało. 
W  roku  2010  dr  Maciej  Madziarz  postanowił  jednak  odszukać  to  miejsce  by 
udostępnić je dla ruchu turystycznego. Rozpoczęte wówczas prace przygotowawcze 
ukończono w lecie 2013 roku i od tej pory możemy podziwiać piękno tego miejsca. 
Oczywiście może ktoś się zapytać cóż pięknego  jest w kopalni. Otóż to. Każdy wie 
jak wygląda prawdziwa kopalnia. Jednak nie ta. Kopalnia św. Jan jest tak kolorowa, 
jej ściany tak się mienią, że nie sposób będąc w niej nie wyrazić swojego zachwytu. 
Doprawdy zwiedzając ją nie chce się wychodzić na powierzchnie. Mimo, że szyb jest 
wyjątkowo  ciasny, momentami prowadzi po  łuku,  a do  tego  jeszcze potrafi mieć 
nachylone pod kątem ściany, pobyt tutaj należy uznać za coś wspaniałego. Nie dziwi 
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zatem, że pomimo,  iż kopalnia czynna  jest tylko w soboty  i niedziele odwiedziło  ją 
już  ponad  2500  osób.  Biorąc  to  wszystko  pod  uwagę  należy  uznać,  że 
zainwestowane  tu  pieniądze  zostały  dobrze  wydane.  Cieszy,  że  Gmina  Mirsk 
odważyła  się na  taką  inwestycję,  że wykorzystała  fundusze unijne  i namówiła do 
zainwestowania innych.  

Jacek  Potocki  przygotował  wystąpienie  pt.  „Przemiany  krajobrazu  a  powódź”. 
Wspomagał  go  w  tym  Zbigniew  Piepiora.  Autorzy  od  razu  zaskoczyli  wszystkich 
podając urzędową definicję powodzi: „Powódź jest to czasowe pokrycie przez wodę 
terenu,  który w  normalnych warunkach  nie  jest  pokryty wodą,  (…)  powodujące 
zagrożenie  dla  zdrowia  i  życia  ludzi,  środowiska,  dziedzictwa  kulturowego  oraz 
działalności gospodarczej”. Prawda jakie to proste? Życie jednak wcale nie jest takie 
proste na  jakie wygląda. Bo przecież mimo,  że powódź można w dużym  stopniu 
przewidzieć  to  ludzie  mimo  wszystko  są  nią  zaskoczeni.  Oczywiście  budujemy 
specjalne zbiorniki do gromadzenia wody powodziowej, o których stan później nie 
dbamy. Budujemy zapory wodne. Budujemy wały, których jakość za każdym razem 
weryfikuje  wielka  woda.  Regulujemy  rzeki,  czyniąc  to  w  dziwny  nie mający  nic 
wspólnego  z  logiką  powodziową  sposób. W  końcu  planujemy wydzielając  tereny 
zalewowe, w których później pozwalamy wznosić różne budowle. No i gdy przyjdzie 
dzień wielkiej wody wtedy jesteśmy całkowicie zaskoczeni jej skutkami. Powinniśmy 
zatem zastanowić się czy wszystko co czynimy by zminimalizować negatywne skutki 
powodzi czynimy poprawnie.  

F
Foto: Krzysztof Tęcza 

Na  koniec  naszego  spotkania  pozwoliłem  sobie  przybliżyć  obecnym  nieco 
wiadomości  o  Odznace  Krajoznawczej  Polski.  Jest  to  odznaka  PTTK wymagająca 
wielkiego wysiłku przy  jej zdobywaniu. Daje ona  jednak osobie, która  ją zdobędzie 
ogromną wiedzę o naszym kraju. Dlatego najwyższy stopień OKP w stopniu złotym z 
szafirem zawsze jest wręczany uroczyście. W dniu dzisiejszym w imieniu KK ZG PTTK 
miałem  zaszczyt  wręczyć  tą  najbardziej  pożądaną  odznakę  kol.  Henrykowi 
Sławińskiemu z Lubania, który jest jej 49. zdobywcą w historii. 
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Wręczenie Henrykowi Sławińskiemu OKP w stopniu złotym z szafirem. Foto: Piotr 
Lewaszkiewicz 

Mam nadzieję, że tegoroczne tematy były na tyle  interesujące,  iż za rok ponownie 
spotkamy się by porozmawiać o kolejnych zmianach w krajobrazie. Dodam tylko, że 
jak co roku spotkałem się z  życzliwością dyrekcji Książnicy Karkonoskiej w  Jeleniej 
Górze, która użyczyła nam lokum. 

Witold Kliza 

Syfon Kłodnicy 

Na  terenie  Kędzierzyna‐Koźla,  w  dzielnicy  Lenartowice  znajduje  się  jedna  z  2 
unikatowych  budowli  hydrotechnicznych  w  Polsce.  Jest  to  tzw.  syfon  Kłodnicy. 
Kłodnica – rzeka w południowej Polsce, prawostronny dopływ Odry. Rzeka płynąca 
dotąd wzdłuż kanału jest skierowana pod nim by dalej już płynąć do swojego ujścia 
do  rzeki Odry. W Polsce są  tylko 2  takie miejsca gdzie "bezkolizyjnie" krzyżują się 
dwa  cieki  wodne;  rzeka  Kłodnica  z  Kanałem  Gliwickim  a  drugie  to  akwedukt 
Fojutowo na Wielkim Kanale Brdy. 

Syfon Kłodnicy znajduje się około 2 km poniżej śluzy nr 2 w Nowej Wsi. W pobliżu 
zachowały  się  przyczółki,  niedokończonego  w  czasie  wojny,  mostu  w 
Lenartowicach.  Ze  Zdzieszowic  można  tam  dojechać  dwoma  drogami.  Jedna  to 
trasa  przez  Raszową,  Łąki  Kozielskie  do  dzielnicy  Kędzierzyna,  Cisowa  i  dalej  na 
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głównym skrzyżowaniu w prawo w stronę Kędzierzyna. Tuż przed  lasem skręcamy 
w wąską  drogę  asfaltową,  i  tą  drogą  dojeżdżamy  do  Lenartowic.  Przy  końcu  tej 
drogi  znajdziemy  się w  pięknej  dębowej  alei. W  Lenartowicach  kierujemy  się w 
stronę kanału,   gdzie są   relikty starej drogi  i przyczółki wiaduktu nad doliną rzeki 
Kłodnica. Wałem kierując się w dół biegu wody, dojdziemy do syfonu. Druga trasa, 
dla  zmotoryzowanych,  to  jadąc  z  Kędzierzyna  do  Sławięcic,  zjeżdżamy  z  głównej 
drogi  w  stronę  Lenartowic.  Następna  trasa  dojazdu  Fachowy  termin  "syfon" 
oznacza  w  tym  przypadku  dwupoziomowe  skrzyżowanie  wód,  które  warto 
zobaczyć.  Kanał Gliwicki  jest w  tym miejscu  szerokim  akweduktem, wzniesionym 
ponad korytem rzeki Kłodnicy. Aby tę ciekawostkę obejrzeć, należy, jadąc np. drogą 
krajową nr 40 od strony Ujazdu, minąć most na kanale, stację paliw  i supermarket 
Lidl w kędzierzyńskim Osiedlu Piastów, po czym skręcić w prawo w uliczkę Mieszka 
I. Skrajem lasu, a potem wzdłuż kanału dotrzemy po ok. 900 m do syfonu. 

 

 

K
łodnica przed syfonem. Foto: Witold Kliza 

 

 

Kłodnica po syfonie. Foto: Witold Kliza 
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Krzysztof Tęcza 

Podsumowanie IV edycji projektu Moja Mała Ojczyzna 2013 

W dniu 26 czerwca 2013 roku polana przy DW Lubuszanin w Sosnówce zapełniła się 
młodzieżą przybyłą na Wielki Piknik MMO. Spotkanie  zostało  zorganizowane  jako 
podsumowanie  IV edycji projektu Moja Mała Ojczyzna. Przygotowano  co prawda 
dla wszystkich  pieszy  spacer  z  Karpacza,  a  na  zakończenie  kolejny  do  Sosnówki, 
jednak tym razem pogoda pokrzyżowała te plany. Lało ta mocno, że uczestnicy od 
razu  zostali przywiezieni na miejsce  spotkania. Ponieważ w projekcie brała udział 
młodzież  z  kilku  szkół,  uczestników  było  tak  wielu,  że  w  zadaszonych  szałasach 
zrobił  się  niezły  tłok.  Niestety  trzeba  było  zrezygnować  z  wielu  zaplanowanych 
konkurencji. Nie było np. chętnych do rozegrania meczu piłki siatkowej. Szkoda, że 
nie zamieniono tego na np. ślizg na trawie, który pewnie wyszedłby wspaniale.  

Nie ma to jak ognisko w deszczowy dzień. Foto: Krzysztof Tęcza 

Deszcz nie  przeszkodził w  rozegraniu  innych  konkurencji.  Zarówno  rzut podkową 
jak  i  rzut  bulami,  dostarczyły wielu  emocji.  Zwłaszcza  rzucanie  podkową  do  celu 
okazało się czynnością wielce skomplikowaną. Trzeba było wiele razy próbować, by 
wreszcie  zrobić  to prawidłowo. Niestety  gdy   uczestnicy nabrali wprawy  konkurs 
dobiegał  już do końca. Najbardziej podczas całego spotkania obleganym miejscem 
była  specjalna wiata,  pod  którą  rozpalono  ognisko.  Każdy  chciał  się  zagrzać  przy 
cieple  bijącym  od  niego. Dużym  powodzeniem,  choć  nie  od  początku,  cieszył  się 
konkurs  piosenki.  Jak  zwykle  pierwsze  podejścia  były  bardzo  nieśmiałe. 
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Przedstawicieli poszczególnych szkół momentami  trzeba było zachęcać do wzięcia 
udziału w tym konkursie. Ale tylko do czasu. Gdy wystąpiła pierwsza reprezentacja, 
kolejnych wykonawców  opuściła  trema  i  następne  śpiewy  były  coraz milsze  dla 
ucha. 

Z
espół muzyczny z „Mechanika”. Foto: Krzysztof Tęcza 

Jako pierwsi zaśpiewali przedstawiciele, a właściwie przedstawicielki, Zespołu Szkół 
Ekonomicznych.  Osiem  dziewcząt  udowodniło,  że  mają  bardzo  mocne  glosy. 
Zaśpiewały one „Tyle słońca w całym mieście, nie widziałeś  tego  jeszcze…”.  Jakże 
słowa  tej piosenki kontrastowały  z mającym właśnie miejsce ulewnym deszczem. 
Uczniowie z Gimnazjum nr 1 wykonali piosenkę z własnym tekstem. To naprawdę 
była  prawdziwa  piosenka  rajdowa,  której  słowa  zachęcały  do  wyjścia  w  góry. 
Przedstawiciele  Handlówki  ułożyli  słowa  do  starej,  znanej  wszystkim muzyki. W 
strugach deszczu do naszych uszu docierały poszczególne wersy: „… krótkie spodnie 
i plecak; bo ja mam tylko jeden świat; i nic mnie więcej nie obchodzi; bom turystą 
się urodził”. Najlepsze w tym wszystkim było zaśpiewanie tekstu po wojskowemu a 
następnie  tak  jak w  szkole wypada.  Różnica  była  niesamowita.  Przedstawicielka 
Chemika  zaśpiewała  smętną  piosenkę  o  niebie,  które  nosi  w  kieszeni.  Za  to 
dziewczyny z Elektronika zaprezentowały piosenkę o swojej szkole: „…Prosty świat, 
elektronik zawsze z tobą”. 

Aby  rozruszać  towarzystwo  prowadzący  imprezę  zarządził  wspólną  zabawę.  O 
dziwo  po  pierwszych  oporach  pomysł  został  zaakceptowany. Wszyscy  poskakali, 
pokręcili swoim ciałem, pośpiewali. Zrobiło się wesoło i luzacko. Okazało się,  iż był 
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to  świetny pomysł. Po  takiej  rozgrzewce zaproszono wszystkich na posiłek. Ciepły 
bigosik  z herbatką  to było  to o  czym w  tym momencie wszyscy marzyli. Od  razu 
widać  było  jak  młodzieży  poprawiły  się  humory.  Większość  z  niej  zrobiła  się 
odważniejsza i bardziej rozmowna. Nic więc dziwnego, że gdy rozpoczął się występ 
zespołu muzycznego  uczniów  z Mechanika widzowie  szybko  powrócili  na  scenę. 
Zespół  grając  to  co młodzi  lubią  zrobił  furorę. Czworo  gitarzystów,  klawiszowiec, 
dwie wokalistki  i wymiatająca perkusistka nie poddawali się żądaniom o bisy tylko 
wciąż grali nowe utwory. 

Koncert  ten  pozwolił  jurorom  na  podsumowanie  wyników  i  okazało  się,  że  w 
konkursie  piosenki  rajdowej  pierwsze  miejsce  zajęli  przedstawiciele  Mechanika, 
drugie Ekonoma, trzecie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych.  

I  tak  oto  nadeszła  długo  oczekiwana  przez  wszystkich  chwila.  Dyrektor  Zespołu 
Szkół  Ekonomiczno‐Turystycznych    Joanna  Marczewska  zarządziła  wręczanie 
dyplomów  i  wyróżnień.  Pomagały  jej  w  tym  Alicja  Raczek  (dyrektor  Książnicy 
Karkonoskiej),  Janina  Hobgarska  (dyrektor  BWA)  i  Julita  Zaprucka  (dyrektor 
Muzeum  Miejskiego  „Dom  Gerharta  Hauptmanna”).  Miłym  zaskoczeniem  dla 
uczniów,  którzy  zdobyli odznaki MMO w  stopniu  zielonym była przekazana przez 
Anetę  Firszt wiadomość,  że uprawnia  ich  to do darmowego wstępu do Muzeum 
Karkonoskiego  przez  cały  najbliższy  rok.  Również  Muzeum  Miejskie  ogłosiło 
bezpłatny wstęp na swoje imprezy dla zdobywców odznaki MMO w stopniu złotym. 
Natomiast  Biuro  Wystaw  Artystycznych  zaprasza  wszystkich  bez  wyjątku  na 
organizowane wystawy.  Pani  Alicja  Raczek  przekazała  podziękowania wszystkim, 
którzy  przyczynili  się  do  sprawnego  przebiegu  tegorocznej  edycji  projektu Mojej 
Małej Ojczyzny oraz osobom najbardziej  zaangażowanym w pracy przy projekcie. 
Były to: Julita Zaprucka, Edyta Rząsa z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, Małgorzata 
Pawlak z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, Aneta Palińska z Zespołu 
Szkół  Technicznych  „Mechanik”,  Klaudia  Ostojewska  z  Zespołu  Szkół 
Elektronicznych,  Jolanta  Łukasiewicz z Liceum Ogólnokształcącego nr 1  i Krzysztof 
Raczek  z  Zespołu  Szkół Rzemiosł Artystycznych. Do  tych wszystkich podziękowań 
powinno  się  dodać  jeszcze  jedno  dla  głównego  koordynatora  projektu  pani 
Kazimiery Pitery. Bez jej zaangażowania nie byłoby tego wszystkiego.   

Ponieważ  powrót  do  domu  miał  nastąpić  dopiero  za  jakiś  czas,  rozpoczęła  się 
prawdziwa zabawa. Młodzież była w swoim  żywiole.  I nie wiadomo było  tylko czy 
rozgrzali się prawie do czerwoności z powodu rytmicznej muzyki i szaleńczego tańca 
czy było to wynikiem żaru bijącego od ogniska. 
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Krzysztof R. Mazurski  
Nieco o Ewangelicyzmie 
 

Początki chrześcijaństwa 

W niedługim czasie po śmierci Chrystusa doszło do pierwszego rozłamu wśród Jego 
wyznawców:  na  judeochrześcijan  nawiązujących  nadal  do  tradycji  i  przekazu 
Starego  Zakonu,  a więc  Żydów  z pochodzenia,  i  chrześcijan  z  kręgu pogańskiego, 
głównie  tradycji hellenistycznych. Zaczęły  się  też ujawniać  różnice w  interpretacji 
przekazu Nowego Zakonu, czemu usilnie przeciwdziałał św. Paweł, tworzący zasady 
kultu  według  swoich  przekonań.  Sytuację  kształtującej  się  nowej  wiary 
skomplikowało pozorne jej zwycięstwo uznania przez cesarza Konstantyna w 313 r. 
jako oficjalnej religii i to dynasty. Ośmieleni tym biskupi rzymscy zaczęli odtąd dążyć 
do rugowania innych wyznawców i wzmacniania swojej pozycji jako dominującej w 
chrześcijaństwie.  Zaczęło  ono  nabierać  charakteru  dogmatycznego  bez  oparcia  o 
nauki  Chrystusa  z  coraz  większym  znaczeniem  samego  rytuału.  Z  tego  powodu 
dochodziło do powstawania odrębnych wspólnot, zwalczanych także przy pomocy 
władzy  świeckiej.  Odmienne  od  Rzymu  podejście  teologiczne  zwano  herezją  lub 
schizmą,  co  z  reguły  oznaczało  okrutne  prześladowania.  W  1054  r.  (data 
symboliczna)  doprowadziło  to  do  oddzielenia  się  Kościołów  wschodnich,  przede 
wszystkim  prawosławia.  Także  i  później  nie  brakowało  ruchów  wewnątrz 
chrześcijaństwa  zachodniego,  związanego  z  papieżem  i  Rzymem,  pragnących 
odrzucić naleciałości późniejszych teologów i dogmatyków, a zbliżyć się do czystych 
zasad Pisma Świętego. Szczególny wstrząs wywarli albigensi (katarzy) i waldensi we 
Francji w XII–XIV w. przeciwko którym organizowano eksterminacyjne krucjaty oraz 
husyci w Czechach na początku XV w.,  jednakowo tępieni przez władze kościelne  i 
świeckie.  Przemiany  gospodarczo‐ustrojowe  musiały  w  tej  sytuacji  zachwiać 
egzystencją  formalną  Kościoła  zachodniego,  a  dążenia  dostojników  kościelnych  – 
wzorujących się na władcach świeckich – do dorównania feudałom, prowadziły do 
naruszenia  autorytetu  duchowieństwa  i  czystości  zasad  ewangelicznych.  Coraz 
więcej też ludzi wyzwalało się od doktrynerskiego i nieracjonalnego myślenia wielu 
teologów, bazując na odkryciach naukowych  i poznawaniu możliwości  rozumu. W 
ten sposób szykował się grunt pod następne wielkie wydarzenia, które wstrząsnęło 
Kościołem zachodnim, a mianowicie Reformacji. 
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Przyczyny i początki protestantyzmu 

Wśród duchowieństwa katolickiego, które  z niepokojem obserwowało  sytuację w 
Kościele zachodnim i próbowało znaleźć wyjście, był też Marcin Luter (1483–1546), 
mnich  augustiański  z  Eisleben, profesor  teologii w Wittenberdze.  Jego  krytycyzm 
wobec  upadku  moralnego  duchowieństwa,  odejście  od  nauk  Chrystusowych  i 
rozbudowana  sfera  dogmatyczna  osiągnął  punkt  kulminacyjny  w  momencie 
rozwijania akcji dominikanina Tetzela, który ze Śląska ruszył na zachód ze sprzedażą 
odpustów. Dla  uzyskania  środków  finansowych  na  budowę  bazyliki  św.  Piotra w 
Rzymie papież Leon X zezwolił bowiem na rozpowszechnienie przez bank Fuggerów 
tzw.  listów  odpustowych,  których  nabywca  uzyskiwał  odpuszczenie  grzechów  w 
proporcji  do  ceny  odpustu.  Nie  mogąc  się  z  tym  pogodzić  wittenberski  teolog 
ogłosił  95  tez w  sprawie  odpustów  i  życia  duchowego  chrześcijanina,  przy  czym 
legendarnie  przypisuje  się  mu  przybicie  ich  31.10.1517  r.  na  drzwiach  kościoła 
zamkowego  (stąd  Święto  Reformacji  Kościołów  ewangelicko‐luterańskich  w  tym 
dniu).  Momentalnie  zyskały  one  duże  grono  odbiorców,  wyraźnie  podważając 
autorytet papieski. Mimo to Luter, ciągle uważający się za katolickiego mnicha, nie 
nawoływał, ani nie miał  zamiaru  tego  czynić, do  zerwania  z Kościołem  rzymskim, 
jedynie  pragnąc  naprawić  poprzez  reformę  chrześcijaństwo  zachodnie.  Stąd  też 
wyrosły  na  tym  gruncie  ruch  kościelny  zyskał  nazwę  Reformacji.  Legat  papieski 
próbował  skłonić  Lutra  do  odwołania  tez,  zyskując  jedynie  ugodę  w  1518  r.  o 
zaprzestaniu  działań  z  obu  stron.  Jednakże  wiosną  następnego  roku  dr  Eck  z 
Uniwersytetu w  Ingolstadt wymusił  publiczną  dysputę w  Lipsku, w  czasie  której 
zarzucił  Lutrowi  „czeskie  kacerstwo”  (czyli  husytyzm). W  następstwie  tego  Luter 
zajął  się  bliżej  sprawą  spalenia  na  stosie  Jana  Husa w  1415  r.,  a  to  ostatecznie 
podważyło  jego  wiarę  w  nieomylność  soboru  powszechnego,  a  co  za  tym  idzie 
autorytet  Kościoła  instytucjonalnego  (papieskiego).  Wysnuł  więc  wniosek,  że 
chrześcijaństwo może uratować jedynie gruntowna zmiana samego Kościoła. Ciągle 
jeszcze  poczuwał  się  do  więzi  z  Kościołem  rzymskokatolickim,  gdyż  formalnie 
postulował  jeszcze niewiele odmienności. W 1521  r. doszło wszakże do  zaburzeń 
religijnych, spowodowanych przez tzw. proroków ćwikawskich, w związku z którymi 
Luter zdecydował się wprowadzić inne formy obrzędowości, jak zniesienie celibatu 
duchowieństwa  (ożenił  się  zresztą  następnie  z  byłą  zakonnicą),  dwupostaciową 
komunię,  zniesienie  ślubów  zakonnych  itp.  Sprawy  doktrynalne  Luter  odłożył  na 
później i stopniowo do nich dochodził, przy czym wielką rolę odegrał młodszy odeń, 
ale  wkrótce  uznany  za  jednego  z  filarów  protestantyzmu,  wybitny  filozof  i 
humanista Filip Melanchton.  
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W  tym  czasie  luteranizm,  albo  też Nowa Wiara  (w  przeciwieństwie  do  Starej,  tj. 
katolickiej), miał  już  wielu  zwolenników,  ale  też  równie  wielu  przeciwników. W 
obronie  prawa  do  swobody  wyznania  i  sumienia  doszło  na  sejmie  Rzeszy  w 
Augsburgu do wygłoszenia 25.06.1530 r. słynnego Augsburskiego Wyznania Wiary 
(Confessio  Augustiana)  oraz  jego  obrony,  świetnie  ułożonych  przez  Filipa 
Melanchtona. Rozpowszechniała  się  równocześnie druga  jej nazwa, a mianowicie 
protestantyzm. Nazwa ta zrodziła się na Sejmie w Spirze w 1529 r., który zabronił 
szerzenia nauk reformacyjnych, co zostało stanowczo oprotestowane przez książąt i 
miasto skłaniające się do reformy. 

W tym samym czasie dokonywała się Reformacja w Szwajcarii, zapoczątkowana w 
1519 r. przez proboszcza z Zurychu Ulryka Zwinglego. Jego poglądy zostały w 1523 
r.  zaakceptowane  przez  Radę Miejską. W  odróżnieniu  od  bardziej mistycznego, 
wykształconego wszak w klasztorze Lutra, Zwingli reprezentował podejście bardziej 
racjonalne  w  sprawach  wiary.  W  1531  r.  poległ  on  jako  kapelan  w  bitwie  z 
oddziałami  katolickimi,  próbującymi  wytrzeć  Reformację  w  tej  części  Szwajcarii. 
Jego dzieło podjął  Jan Kalwin, który dwa  lata później dał wyraz swoim radykalnym 
poglądom doktrynalno‐moralnym, schroniwszy się w Bazylei. Genewa, skąd został 
wydalony,  w  1541  r.  wezwała  go  w  celu  odnowy  duchowej  mieszkańców. 
Wydźwignął miasto  z upadku moralnego na poziom bardzo wysokiej pobożności, 
moralności  i  pracowitości.  Zaowocowało  to  zresztą  rozkwitem  gospodarczym 
Genewy.  Idee Kalwina przenikały też po całej Europie, przy czym  ich zwolenników 
we Francji zaczęto nazywać hugenotami. 

Mimo  dysput  między  Lutrem  a  Kalwinem  nie  udało  się  obu  reformatorom 
wypracować  wspólnych  poglądów,  bez  większego  powodzenia  czynił  też  w  tym 
kierunku  starania  Melanchton.  Ostatecznie  zaczęły  się  rozwijać  dwa  nurty 
protestanckie, które zyskały określenie ewangelickich od dążenia do przywrócenia 
czystości  ewangelicznej  życia  kościelnego  i  religijnego w ogóle. Był  to  luteranizm 
(wyznawcy to luteranie) i kalwinizm (Kościół ewangelicko‐reformowany, wyznawcy 
to kalwiniści lub ewangelicy reformowani), do których dołączył na początku XVIII w. 
ruch  metodystyczny  (Kościół  ewangelicko‐metodyczny),  na  kontynencie 
europejskim  mniej  popularny.  Te  trzy  Kościoły  uznawane  są  za  tzw.  „pierwszą” 
Reformację,  ponieważ  od  XVIII  w.  pojawiają  się  kolejne  nurty  odstępujące  od 
Kościoła rzymskokatolickiego, a nawet także ewangelickiego, zaliczane do „drugiej” 
Reformacji (najbardziej znane to baptyści i adwentyści). Ogólne określenie Kościoły 
protestanckie  –  protestantyzm  odnosi  się  do  tych  wszystkich  wyznań 
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zachodniochrześcijańskich,  które  odłączyły  się  od  doktryny  i  dominacji 
rzymskokatolickiej. 

Duży wpływ na krystalizację doktryny ewangelickiej, a w szczególności luteranizmu, 
wywarło wydanie w pięćdziesiątą  rocznicę Augsburskiego Wyznania Wiary  zbioru 
ksiąg  symbolicznych,  nazwanego  Księgą  Zgody.  Obejmuje  ona  symbole 
starokościelne  (apostolskie,  nicejsko‐konstantynopolitańskie  i  atanazjańskie), 
Wyznanie Augsburskie, Obronę Wyznania  Augsburskiego,  Artykuły  Szmalkaldzkie, 
Mały  i Duży Katechizm dra Marcina Lutra  i Formułę Zgody, napisaną w klasztorze 
Bergen koło Magdeburga (stąd zwaną też Księgą Bergską) w 1577 r. Na dłuższy czas 
zapanował  w  środkowej  Europie  spokój,  opierający  się  na  przyjętej  na  sejmie 
augsburskim  zasadzie, ujętej w  tzw. pokoju  augsburskim:  cuius  regio,  eius  religio 
(czyja  władza,  tego  religia).  Dawała  ona  przede  wszystkim  prawa  władcom 
ewangelickim  do  pozostawania  przy  nauce  luterańskiej,  jak  też  poddanym,  bez 
przymuszania  wszakże  (były  to  nader  nieliczne  przypadki)  katolików  do  zmiany 
wyznania – w przeciwieństwie do księstw katolickich. 

Wydarzenia  te  zmusiły papiestwo do podjęcia  innych,  skuteczniejszych kroków w 
zwalczaniu  Reformacji.  Doprowadziło  to  zwołania  soboru  w  Trydencie,  który 
obradował  od  1545  do  1563  r.  Uchwalił  on  wiele  decyzji  wewnątrzkościelnych, 
skutkujących  agresywnością wobec  protestantów. W  ten  sposób  rodziła  się  kon‐
trreformacja i powstał grunt dla okrutnej wojny trzydziestoletniej (1618–1648). 

Podstawy teologiczne luteranizmu 

Spośród Kościołów ewangelickich najbardziej w świecie i w Polsce (ok. 70 tys., przy 
czym  statystyka  obejmuje  tylko  wiernych,  opłacających  składki  w  parafiach, 
zwanych  zborami  –  zbór  to  ludzie,  nie  świątynia!)  rozpowszechniony  jest 
luteranizm. Jego zasady doktrynalne opierają się na Piśmie Świętym, z odrzuceniem 
apokryfów i dogmatów, nie mających potwierdzenia i uzasadnienia w Biblii. Zostały 
one  zawarte  we  wspomnianej  Księdze  Zgody.  Jeśli  chodzi  o  najkrócej  ujęte 
podstawy, to opierają się one na trzech sformułowaniach Lutra: 

- sola fides, oznaczającej zbawienie chrześcijanina tylko dzięki wierze; 
- sola gratia, gdyż dzięki Łasce Bożej można mieć wiarę; 
‐ sola scriptura, bo tylko poprzez Pismo Święte dociera do wiernego Słowo Boże. 

Dodaje  się  też  czwartą  zasadę  sola  Christus  –  tylko  z  Chrystusem  jako  jedynym 
Zbawicielem  i  jedynym  pośrednikiem  do  Boga.  Swoje  przekonania  luteranie 
deklarują poprzez wyznanie wiary według formuły nicejsko‐konstantynopolitańskiej 
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i  apostolskiej.  Nie  ma  więc  w  protestantyzmie  kultu  świętych,  choć  uznaje  się 
świętych pierwszych chrześcijan, zaś duchowni są jedynie sługami wiernych, głosząc 
im  Pismo  Św.  i  udzielając  sakramentów  (wyłącznie  chrztu  i  komunii). W  Polsce 
przysługuje im tytuł księdza, natomiast w niektórych kręgach i regionach używa się 
też  dodatku  pastor  o  charakterze  tylko  zwyczajowym.  Maria  jest  tylko  matką 
Jezusa, stanowi przykład wiary, pokory i pobożnego życia, ale nie posiada udziału w 
zbawieniu wiernych. Nic ma  też  kultu obrazów  i  figur oraz  cudów,  indywidualnej 
spowiedzi  (czasami na  życzenie) oraz pojęcia kościoła  jako domu Bożego –  jest  to 
miejsce  sprawowania  czynności  kultowych,  liturgicznych.  Komunia  nie  jest 
powtórzeniem  ofiary  Chrystusa,  lecz  jej  przypomnieniem,  dlatego  opłatek  i wino 
komunijne nie posiadają  takich  atrybutów,  jak w Kościele  katolickim. Odrzucenie 
zasług  (zwłaszcza  ofiarodawstwa,  które  przyczyniło  się  do  zbudowania  potęgi 
Rzymu) jako czynnika zbawienia wpływa też bez wątpienia na większą popularność 
luteranizmu w mniej zamożnych warstwach społecznych, których nie było stać na 
fundację  kościołów,  klasztorów  i  ich  uposażeń,  decyduje  sama wiara  i  zgodność 
życia z przykazaniami Bożymi. Także i stąd bierze się zdecydowanie większy wpływ 
wiernych  na  życie  kościelne  i  parafialne,  a  w  szczególności  krajową  organizację 
protestantów  bez  władzy  ponadnarodowej  i  demokracja  między  wszystkimi 
wiernymi (łącznie z duchownymi). Proboszczowie są wybierani przez zborowników 
w  trakcie  spotkań  kandydatów,  z  których  każdy ma  ukończone  studia wyższe w 
Chrześcijańskiej Akademii  Teologicznej w Warszawie,  biskupów  diecezjalnych  (do 
niedawna  zwanych  seniorami)  i  biskupa  Kościoła  wybierają  synody  z  dużym 
udziałem  świeckich)  na  określone  kadencje,  przy  czym  nie  ma  biskupstw  jako 
miejscowości  i  katedr  jako  najważniejszych  kościołów  w  diecezji.  Większa 
racjonalizacja  zasad  wiary  (na  gruncie  oczywiście  Pisma  Świętego)  i  życia 
kościelnego  wywołała  bardziej  racjonalny  stosunek  do  życia.  Objawiło  się  to 
wyeliminowaniem dewocji  i płytkiej  religijności na co dzień, pozwalając skupić się 
na  sprawach  bytowych,  tj.  nauce  i  pracy. Nieprzypadkowo  najlepiej  gospodarczo 
rozwinięte  kraje  Europy:  państwa  skandynawskie,  północne  Niemcy,  Szwajcaria, 
Holandia, Wielka Brytania, to kraje protestanckie. 

O  ile początkowo  luteranie przyjmowali wyposażenie kościołów katolickich wraz z 
Nową  Wiarą,  to  stopniowo,  w  miarę  uregulowania  się  nauki  Lutra  oraz 
oddziaływania  purytanizmu  kalwińskiego,  pozbyli  się  (niestety,  niektórych  bez 
poszanowania dla wartości kultowych uznawanych przez katolików i artystycznych) 
wystroju świątyń. Z czasem ukształtował się model prostych,  jednoprzestrzennych 
budowli  dla  zapewnienia  dobrej  słyszalności  księży  (słowo  –  szczególnie  Pisma 
Świętego,  odgrywa  w  tym  kulcie  najważniejszą  rolę,  a  nie  teatralno‐bizantyjski 
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rytuał o pogańskiej w większości proweniencji) o minimalnej ilości dekoracji, wśród 
których najczęściej występują obrazy Chrystusa  (ale nie  jako przedmiot adoracji!), 
lub  z  boku  –  Lutra,  Melanchtona  czy  Kalwina,  niekiedy  jako  rzeźby  (np.  we 
wrocławskim  kościele  Opatrzności  Bożej).  Nie  oznacza  to  jednak,  że  sztuka  i  to 
wysokiej  klasy  jest  w  świątyniach  nieobecna,  czego  dowodzą  choćby  kościoły 
Pokoju  i do  II wojny światowej kościoły Łaski na Śląsku. Charakterystyczne  jest też 
istnienie tylko jednego ołtarza, a poza nim – ambony i chrzcielnicy. 

W  czasie  liturgii  księża  noszą  czarne  togi  z  befką  będącą  jakby  zewnętrznym 
kołnierzykiem  z dwiema długimi wypustkami. W niektóre uroczyste dni  zakładają 
białą albę. Biskupie  togi  lamowane są  fioletowo. Duchowni Kościoła ewangelicko‐
reformowanego  używają  dodatkowo  dość  szerokich  biretów. W  protestantyzmie 
nie ma zakonów, a  jedynie diakonat. Jeśli chodzi o mężczyzn, to diakoni posiadają 
niższe  uprawnienia  duchowne,  zajmując  się  pracą  ze  świeckimi  poza  kościołem. 
Natomiast  diakonise  wspólnie  mieszkają,  ale  nie  w  klauzurze  (bez  prawa 
wychodzenia),  zajmując  się  opieką  nad  niepełnosprawnymi,  chorymi,  dziećmi, 
starszymi. Swoją służbą pomagają więc  innym  żyć w godnych warunkach. Kościoły 
ewangelickie  na  ogół  traktują  jako  równorzędne  sakramenty  i  formalności 
dokonywane  w  obrębie  religii  chrześcijańskich,  aczkolwiek  w  niektórych 
przypadkach odnoszą się do nich odmiennie.  I  tak, ponieważ małżeństwo nie  jest 
traktowane  jako  sakrament,  praktykowane  są  rozwody  jako  decyzja  co  prawda 
bolesna i trudna, ale zależna tylko od woli i sumienia małżonków. Rozumienie zasad 
wiary i podstawowa znajomość Pisma Świętego traktowane są nad wyraz poważnie, 
stąd po kilkuletniej nauce katechetycznej religii oraz uczęszczaniu na nabożeństwa 
dla dzieci,  zwane  szkółką niedzielną, młodzież w wieku  14–15  lat przystępuje do 
konfirmacji.  Jest  to  duże  wydarzenie  i  uroczystość  zborowa,  w  czasie  której 
najczęściej publicznie konfirmanci odpowiadają na pytania związane z katechizmem, 
zadawane przez pastora i zborowników, po czym przystępują do pierwszej komunii. 
Potwierdzają  tym  samym  swoją  wiarę  i  przynależność  do  zboru,  skąd  pochodzi 
nazwa  ceremonii  (łac.  confirmo = potwierdzam). Po niej  stają  się pełnoprawnymi 
religijnie członkami odpowiedniego Kościoła ewangelickiego, przy czym stosują one 
równoprawność wobec siebie. 

Nabożeństwa odbywają  się  z  reguły  raz w  tygodniu, w niedzielne przedpołudnia, 
ponadto  z  okazji  świąt  i  uroczystości  kościelnych.  Wielki  Piątek  jest  ustawowo 
wolnym  dniem  świątecznym  dla  polskich  luteran,  jak  zresztą  w  krajach  tego 
wyznania.    Przebieg nabożeństwa  (nie mszy  – urzeczywistnienia ofiary  krzyżowej 
Chrystusa, bowiem protestantyzm uważa, że ofiara złożona została raz tylko jedyny 
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–  przez  samego  Chrystusa)  jest  prosty  i  ściśle  związany  z  Pismem  Świętym. 
Integralną część stanowi śpiew, tak czysto protestanckich pieśni i psalmów, jak też 
znanych z Kościoła katolickiego, szczególnie kolęd  i utworów poetyckich, np.  Jana 
Kochanowskiego, o ogólnoreligijnej  treści, nadto muzyka, której najwybitniejszym 
kompozytorem był  Jan  Sebastian Bach.  Stałym  i  częstymi elementami  liturgii  jest 
odczytywanie  i  komentowanie  fragmentów  Pisma  Świętego,  które  służy  też  jako 
przedmiot  kazań. W niektórych  kościołach  i  krajach włączeni  są do  tego  świeccy, 
którzy  czytają w  trakcie  liturgii Biblię.  Częsty, wręcz  codzienny  z nią  kontakt  jest 
jedną  z głównych  zasad  życia ewangelickiego  (stąd nazwa), a  jednym  z powodów 
rozwoju szkolnictwa protestanckiego  i  języka  literackiego narodów protestanckich 
była  potrzeba  uprzystępnienia  Ewangelii  każdemu,  a  więc  niezależnie  od 
znajomości łaciny czy greki. 

Reformacja w Polsce 

Na  przełomie  XV/XVI  w.  upadek  życia  kościelnego  w  Polsce,  jak  i  na  Śląsku  i 
praktycznie w  całej  Europie  zachodniej  i  środkowej,  osiągnął  dno. Degrengolada 
moralna i duchowa duchowieństwa uzyskała największy zakres, stąd Reformacja i tu 
napotkała  na  przygotowany  grunt.  Już w  1518  r. wierni  zaczęli  słuchać  kazań w 
duchu  luterańskim,  głównie  z  ust  zakonników.  Jednakże  wkrótce  wprowadzano 
przeciwdziałania  ze  strony  Kościoła  katolickiego,  który  wymógł  na  Zygmuncie 
Starym zagrożenie karą  śmierci dla propagatorów „nowinek”  religijnych. Mimo  to 
postępował w ukryciu  rozwój protestantyzmu, a od 1543  r.  król  i  inni dygnitarze 
łagodzą do nich swój stosunek. Nowa Wiara zyskuje szybko zwolenników, zwłaszcza 
wśród  szlachty,  która  pragnie  ograniczenia  roli  Kościoła  w  życiu  publicznym. 
Szczególny wpływ wywierał tu protestancki uniwersytet w Królewcu, założony przez 
Abrahama  Kulwiecia,  a  także  napływ  Braci  Czeskich,  głównie  do  Wielkopolski. 
Dążność  do  reformy  Kościoła  powszechnego  była  tak  silna,  iż  w  1555  r.  Sejm 
zobowiązał  króla do  zwołania  soboru narodowego w duchu Reformacji. Aktywną 
działalnością  wykazał  się  jeden  z  najwybitniejszych  przedstawicieli  ówczesnego 
protestantyzmu w Europie – Jan Łaski, ściągnięty na wezwanie rodaków z zagranicy. 
W  efekcie  w  chwili  zgonu  Zygmunta  Starego  protestantyzm  stawał  się  niemal 
równorzędną siłą społeczno‐polityczną wobec Kościoła rzymskokatolickiego. Na 72 
świeckich senatorów aż 38 było ewangelikami. 

Proces ten nie odbywał się przy bierności katolików. W 1564 r. kardynał Stanisław 
Hozjusz  sprowadził  jezuitów,  którzy  szybko opanowali  szkolnictwo, wywierając w 
ten  sposób  decydujący  wpływ  na  umysł  i  postawy  przeciętnie  wykształconego 
Polaka, a także tych, którzy wychodzili ze szkół jezuickich na uniwersytety. Niestety, 
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zaznaczyło się to wzrostem agresywności  i nietolerancyjności wobec  innowierców, 
które to zachowania uległy spotęgowaniu po objęciu tronu przez dynastię Wazów, 
szczególnie  za  Zygmunta  III,  pochodzącego,  co  paradoksalne,  ze  szwedzkiej 
ewangelickiej  rodziny  królewskiej.  Fanatyzm  antagonistów  doprowadził  do 
zburzenia  w  1579  r.  kościoła  kalwińskiego  w  Warszawie  i  dalszych  tumultów  i 
ekscesów. W tym okresie kończy się złoty wiek polskiej kultury  i polskiej tolerancji, 
która  stała  się  utrzymującym  do  dziś  mitem,  rozpoczyna  się  okres  intensywnej 
kontrreformacji.  Do  jej  wzmożenia  przyczynili  się  też  w  pewnym  stopniu  sami 
protestanci,  gdy  pod  wpływem  krzywd  i  rozżalenia  przyłączyli  się  do  rokoszu 
Zebrzydowskiego.  Represje,  jakie  spadły  na  jego  uczestników,  rozciągnięto  na 
wszystkich  protestantów. W  efekcie w  latach  1606–1610  utracili  oni  2/3  swoich 
świątyń. W tym czasie obowiązywał już od końca XVI w. zakaz pełnienia niektórych 
stanowisk i funkcji publicznych, np. w senacie, przez ewangelików. Podobny „błąd” 
popełniony  został  podczas  „potopu”  szwedzkiego,  gdy  do  Gustawa  Adolfa 
przyłączyła  się  część  ewangelików  (choć nic  tylko) w nadziei  na pozyskanie  dzięki 
niemu  swobód  wyznaniowych.  Odium  kolaboracji  spadło  jedynie  tylko  na  nich, 
także dzięki Henrykowi Sienkiewiczowi, który utrwalił polityczny stereotyp Polaka‐
katolika. 

Tymczasem jednak protestantyzm był w wielu regionach kraju stale obecny, szcze‐
gólnie  na  Litwie  (kalwinizm),  a  na  zachodnim  i  północnym  pograniczu  chętnie 
przyjmowano  i ewangelickich osadników, bardzo cenionych przez swą skromność  i 
pracowitość.  Niemniej  protestantyzm  stracił  w  Polsce  rozmach  i  znaczenie 
publiczne,  przede  wszystkim  wskutek  oportunizmu  znacznej  części  szlachty. 
Utrzymywał  się  jednak  wśród  mieszczaństwa,  pracującego  na  dobrobyt  kraju. 
Spośród  jego  grona  wyszło  wielu  znaczących  przedstawicieli  protestantyzmu, 
kształtujących  dorobek  polskiej  kultury  i  życia  narodowego.  Jak  na  tak  niewielką 
część społeczeństwa, był on bardzo duży. Przykładowo należy wymienić choć kilka 
nazwisk. Na  ich  czele  stoi bez wątpienia ewangelik‐reformator Mikołaj Rej,  który 
pierwszy  zaczął  tworzyć  w  języku  polskim.  Do  jego  współwyznawców  należy 
Salomon Rysiński, autor pierwszego zbioru przysłów polskich (1618) oraz Wacław z 
Szamotuł,  do  dziś  ceniony  i  grywany  kompozytor.  Poczet  wybitnych  polskich 
ewangelików obejmuje przedstawicieli różnych dziedzin życia społecznego, sztuki  i 
nauki.  Należą  do  nich  m.in.  Daniel  Chodowiecki,  Szymon  Konarski,  Gustaw 
Gizewiusz,  królewna  Anna  Wazówna,  Jerzy  Badura  (obrońca  polskiej  mowy  w 
Sycowskiem), Jerzy Trzanowski (uważany za słowiańskiego Lutra), Andrzej Cienciała, 
Franciszek  Michejda,  Julian  Konstanty  Ordon  (bohater  mickiewiczowskiej 
„Reduty”). Wielu  z  nich  było  duchownymi,  równie  zasłużonymi  dla  polskości,  jak 
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księża katoliccy. W XIX w. polski protestantyzm zasilony został poważnie napływem 
ewangelików  niemieckich,  którzy  jednakże  szybko  się  polonizowali,  i 
niejednokrotnie  położyli wielkie  zasługi  dla  polskiej  kultury  i  gospodarki.  Z  takiej 
właśnie  rodziny pochodził Samuel Bogumił Linde, Wincenty Pol, Wojciech Gerson, 
Oskar  Kolberg  i  jego  współpracownicy,  a  także  folklorysta  Bogumił  Hoff,  Jan 
Gebethner  i Emil Wedel  (właściciel  fabryki  czekolady). W późniejszych  latach  swoje 
zasługi wnieśli m.in.  Juliusz Rómmel  i Stanisław Lorenz. W okresie międzywojennym 
wiele wybitnych postaci dokonało konwersji (zmiany wyznania) na ewangelicyzm, przy 
czym na  ich czele stali  Józef Piłsudski  i  Józef Beck. Nie można przy  tym skrótowym 
wyliczeniu  pominąć  osoby  szczególnie  bliskiej  śląskim  krajoznawcom,  jaką  był 
Walenty Roździeński. 

Ewangelicy w Polsce współcześnie 

W  latach 1918–1939  żyło wielu ewangelików niemieckiego pochodzenia, niekiedy 
otwarcie  ciążących  ku  Niemcom.  To  oraz  stare  uprzedzenia  spowodowały,  że 
Kościoły  ewangelickie  traktowane  były  nieufnie,  szczególnie  wobec  sytuacji 
katolicyzmu jako religii państwowej. Mogły one działać pod kontrolą państwową na 
podstawie  dekretu  prezydenta  Rzeczypospolitej  z  25.10.1936  r.,  częściowo 
zmienionego  ustawą  z  4.07.1947  r.  Sytuacja  ta  utrzymywała  się  przez wiele  lat, 
obejmując liczne już Kościoły protestanckie pierwszej i drugiej reformacji, a także o 
charakterze  postprotestanckim,  w  tym  zielonoświątkowe  i  Świadków  Jehowy. 
Aktualnie status Kościoła luterańskiego jest uregulowany ustawą z dnia 13.05.1994 
r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko‐Augsburskiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej  (Dz. U. 1994 nr 73, poz. 323). W art. 1 ust. 2 wyraźnie daje ona swobodę 
kształtowania przez Synod Kościoła Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, zaś w art. 
2 określa pełną samodzielność i niezależność od jakiejkolwiek pozakrajowej władzy 
duchowej i świeckiej. W rozdziale 5 wprowadza regulację spraw majątkowych, bez 
naruszenia  jednak praw nabytych przez  inne kościoły, co dotyczy głównie Kościoła 
Rzymskokatolickiego  na  Śląsku,  Pomorzu  i  Mazurach,  gdzie  dopuszcza  jednak 
odszkodowanie  lub  zamienną  nieruchomość.  Przykładowo,  w  samym  tylko 
Wrocławiu  prawa  luteran  obejmowały  około  dwustu  obiektów,  z  czego  jednak 
parafia  postanowiła  odzyskać  tylko  nie wielką  część,  pozostawiając  np.  szpitale  i 
podobne placówki Państwu. Organizacyjnie KEA obejmuje  sześć diecezji, na  czele 
których  stoi  biskup  diecezjalny.  Zwierzchnikiem  duchownym  jest  biskup  Kościoła 
oraz Konsystorz  jako organ wykonawczy, obejmujący także świeckich członków. W 
diecezji cieszyńskiej działa 16 parafii. Katowicka obejmuje Górny  i Środkowy Śląsk 
oraz Nowy Sącz i Częstochowę, łącznie 40 parafii. W mazurskiej jest 14, pomorsko‐
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wielkopolskiej – 17, warszawskiej – 22  i wrocławskiej  (wraz  ze  szczecińską) – 15. 
Ponadto  istnieje  Ewangelicki  Diakonat  Żeński  „Eben‐Ezer”  w  Dzięgielowie,  duży 
ośrodek  szkolno‐opiekuńczy we Wrocławiu  i wiele  innych podobnych. Po 1989  r. 
wzorem okresu przedwojennego, a zwłaszcza znanych ewangelickich warszawskich 
gimnazjów:  męskiego  im.  M.  Reja  i  żeńskiego  im.  królewny  Anny  Wazówny, 
powstały  licea  ewangelickie  (Bytom,  Cieszyn,  Gliwice)  i  szkoły  podstawowe  (np. 
Chrześcijańska  Szkoła  Podstawowa  przy  ul.  Stalowowolskiej  we Wrocławiu).  Od 
kilkunastu  lat notowany jest wzrost konwersji, tj. zmiany przynależności kościelno‐
wyznaniowej na rzecz KEA (www.luteranie.pl). 

Status ewangelików reformowanych (około 4 tys. wiernych) reguluje ustawa z dnia 
13.05.1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko‐Reformowanego (Dz. U. 
1994 nr 73, poz. 324). Obejmuje ona podobne deklaracje o pełnej samodzielności i 
kierowanie  się  Prawem Wewnętrznym  jak  w  odniesieniu  do  KEA.  Zapewnia  też 
swobodę nauczania religii, kultu w wojsku, zakładach opiekuńczych  i więziennych, 
dostęp do publicznej telewizji  i radia, ale bez ordynariatu wojskowego (z uwagi na 
znacznie  mniejszą  liczebność  wiernych)  –  sprawowanego  wspólnie  przez  KEA. 
Również  posiada  zwolnienia  celne  i  podatkowe,  o  ile  działalność  ma  charakter 
charytatywny.  Zawarowano  ponadto  regulację  praw  majątkowych.  Kościół 
Ewangelicko‐Reformowany  posiada  tylko  10  parafii  w  całym  kraju 
(www.reformowani.pl). 

Kościół Ewangelicko‐Metodystyczny w Polsce, skupiający 4 tys. wiernych, działa na 
podstawie Prawa  Wewnętrznego, które  uchwalane  jest  przez  Konferencję 
Doroczną oraz na podstawie ustawy  z dnia 30.06.1995  r. o  stosunku Państwa do 
Kościoła  Ewangelicko‐Metodystycznego w  Rzeczypospolitej  Polskiej (Dz. U.  nr  98, 
poz.  479)  oraz  ustawy  z  dnia  17.05.1989  r. o  gwarancjach  wolności  sumienia  i 
wyznania  (Dz. U. nr 29, poz. 155). Kościół posiada osobowość prawną  jako całość. 
Osobowość prawną posiadają również poszczególne parafie (http://metodysci.pl). 

Świątynie  dwóch  ostatnich  Kościołów  są  znacznie  skromniejsze  we  wnętrzach, 
liturgia  bywa  też  uproszczona. Warto  zaznaczyć,  że  ewangelicy  zawsze  stanowili 
znaczącą część wojska  (także na wyższych stanowiskach przed  II wojną światową), 
czego tragicznym dowodem są liczne ofiary w Katyniu  i Miednoje. Na cmentarzach 
polskich  oddziałów  na  Zachodzie  posiadają  oni  swoje własne  kwatery. Wszystkie 
Kościoły  ewangelickie  należą  –  w  przeciwieństwie  do  Rzymskokatolickiego,  do 
Polskiej Rady Ekumenicznej  jako platformy współpracy  i porozumienia. Oficjalnym 
organem  publicystycznym  KEA  jest  „Zwiastun”.  Wydaje  on  także  „Kalendarz 
Ewangelicki”,  natomiast miesięcznikiem  KER  jest  „Jednota”,  a  KEM  –  „Pielgrzym 
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Polski”.  Ogólnoewangelickim,  o  charakterze  społeczno‐kulturalnym,  jest 
miesięcznik „Słowo i Myśl”, wydawany przez Polskie Towarzystwo Ewangelickie. Od 
osiemnastu  lat  przewodnicy‐ewangelicy  spotykają  się  na  roboczo‐krajoznawczych 
zjazdach, na których życzliwie widziani są i przedstawiciele innych wyznań. 

Krzysztof Tęcza 

XXII Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej i 
Warszawa 2013 

W dniach 12‐13.09.2013 r. w Centralnej Bibliotece PTTK im. Kazimierza Kulwiecia w 
Warszawie obradowało jury XXII Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i 
Turystycznej.  Przewodniczącym  jury  został  Krzysztof R. Mazurski  z Wrocławia. W 
ocenie  nadesłanych  129  publikacji  przewodniczącemu  pomagało  jury w  składzie: 
Szymon  Bijak  (Warszawa),  Maria  Janowicz  (Warszawa)  –  komisarz  Przeglądu, 
Mariusz  Kołodziejczak  (Poznań),  Bogdan  Kucharski  (Poznań), Wiesław  Ostrowski 
(Warszawa),  Małgorzata  Pawłowska  (Suwałki),  Witold  Przewoźny  (Poznań), 
Krzysztof Tęcza (Jelenia Góra), Andrzej Wielocha (Warszawa).  

Jury XXII OPKKiT po obradach. Foto: Krzysztof Tęcza 

Organizatorem  Przeglądu  są:  Międzynarodowe  Targi  Poznańskie  oraz  Polskie 
Towarzystwo  Turystyczno‐Krajoznawcze,  w  imieniu  którego  działa  Komisja 
Krajoznawcza  ZG  PTTK,  Centralna  Biblioteka  PTTK,  Oddział  Poznański  PTTK  i 
Wielkopolski  klub  Publicystów  Krajoznawczych.  Honorowe  patronaty  nad 
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Przeglądem objęły: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polska Organizacja Turystyczna, 
Marszałek  Województwa  Wielkopolskiego,  Polskie  Towarzystwo  Wydawców 
Książek,  IFOR  IT,  natomiast  patronat medialny:  TTG  Center  Europe,    czasopismo 
POZNAJ  SWÓJ  KRAJ,  portal WYDAWCA.COM.pl  i magazyn WYDAWCA.  Ponieważ 
Przegląd  składa  się  z  dwóch  części, w Warszawie odbył  się  konkurs na najlepsze 
wydawnictwa, a wystawa zgłoszonych wydawnictw będzie miała miejsce w dniach 
17‐19.10.2013  r.  w  Poznaniu,  w  ramach  XXIV  Targów  Regionów  i  Produktów 
Turystycznych. 

W roku 2013 jury przeglądu nagrodziło wydawców następujących pozycji: 

W kategorii ‐ Albumy krajoznawcze: 

1. Lublin, fot. Wojciech Kornet, Wydawnictwo Pietrzak, Lublin 2013 

2. Banach Witold, Powiat ostrowski w dawnej ikonografii ze zbiorów Muzeum 
Miasta  Ostrowa  Wielkopolskiego,  Muzeum  Miasta  Ostrowa 
Wielkopolskiego, ostrów Wielkopolski 2012 

3. Magia  pogranicza,  fot.  Józef  Ambrozowicz,  tekst  Stanisław  Kłos,  Agencja 
Wydawnicza JOTA, Rzeszów 2013 

W kategorii ‐ Przewodniki:  

1. Szlak  architektury  drewnianej:  podkarpackie,  redakcja  Jan  Sołek, 
Podkarpacka Regionalna organizacja Turystyczna, Rzeszów 2013 

2. Łęcki Włodzimierz, Pojezierze Międzychodzko‐Sierakowskie, Wyd. 8, Zespół 
Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Poznań‐Warszawa 
2012/2013 

3. Puszcza Pyzdrska – piękno do odkrycia, oprac. Paweł Anders  i  in., Wyd. na 
zlecenie  Zespołu  Parków  Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, 
Poznań 2013 

W kategorii ‐ Monografie oraz inne opracowania krajoznawcze: 

1. Bogdziewicz  Ryszard,  Schroniska  Górskie  od  Beskidu  Śląskiego  do 
Czarnohory w  latach 1874‐1945, Wydawnictwo Akademickie WSSP, Lublin 
2012 
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2. Piecuch Andrzej, Harkawy Adam,  Janowska‐Harkawy Mariola, Opuszczone 
wsie ziemi gorlickiej, Gondwana, Warszawa 2013 

3. Gaworski Marek, Zamki, pałace, dworki w Polsce, Wydawnictwo ARKADY, 
Warszawa 2012 

W kategorii – Mapy i atlasy: 

1. Trzmielewski  Roman,  Bieszczady  na  rowerze:  przewodnik  rowerowy, 
Wydawnictwo Compass, Kraków 2013 

2. Polska. Atlas wód wędkarskich PZW, red. Karol Kawałko, Wydawnictwo BiK, 
Piła 2012 

3. Tatry  Polskie:  mapa  turystyczna;  tatry  polskie  i  Słowackie:  mapa 
turystyczna;  Tatry  Wysokie  polskie  i  Słowackie:  mapa  turystyczna, 
Wydawnictwo Compass, Kraków 2013 

W kategorii – Informatory krajoznawcze i foldery: 

1. Szwajcaria  Kaszubska:  przewodnik  turystyka  rowerowa;  Szwajcaria 
Kaszubska:  przewodnik  turystyka  kajakowa;  Szwajcaria  Kaszubska: 
przewodnik  turystyka  konna;  Szwajcaria Kaszubska: przewodnik  turystyka 
nordic walking; Szwajcaria Kaszubska: przewodnik narciarstwo; Szwajcaria 
Kaszubska:  przewodnik  żeglarstwo;  Szwajcaria  Kaszubska:  przewodnik 
wędkarstwo;  Szwajcaria  Kaszubska:  przewodnik  caravaning;  Szwajcaria 
Kaszubska:  przewodnik  inne  formy  aktywności;  Szwajcaria  Kaszubska: 
mapa  turystyka  aktywna,  Stowarzyszenie  Turystyczne  Kaszuby,  Kartuzy 
2013 

2. Quest.  Studenckie  Bazy  namiotowe.  Radocyna,  Gorc,  Lubań  oraz 
Gorczańska Chata, oprac. Agata Ciach i in., Oddział Akademicki w Krakowie, 
COTG PTTK, Kraków 2012 

3. Wielka  Pętla  Wielkopolski:  przewodnik  nawigacyjny;  Grzegorz  Nadolny, 
Wielka  Pętla Wielkopolski:  atrakcje  turystyczne,  Zbigniew  Szmidt; Wielka 
Pętla Wielkopolski: kolorowanka dla dzieci; Wielka Pętla Wielkopolski: skala 
1:  500  000;  Wielka  Pętla  Wielkopolski:  powiat  czarnkowsko‐trzcianecki, 
miasta  i  gminy  nadnoteckie;  Wielka  Pętla  Wielkopolski:  Pyzdry,  Nowe 
Miasto  nad  Wartą,  Żerków;  Wielka  Pętla  Wielkopolski:  Poznań, 
Puszczykowo, Mosina, Śrem, Czerwonak; Wielka Pętla Wielkopolski: powiat 
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koniński  i  słupecki; Wielka  Pętla Wielkopolski:  powiat  pilski  i  chodzieski; 
Wielka  Pętla  Wielkopolski:  powiat  obornicki,  Wronki,  Sieraków, 
Międzychód.  Seria  Wielka  Pętla  Wielkopolski,  Wielkopolska  Organizacja 
Turystyczna, Poznań 2013 

 

Poza nagrodami regulaminowymi zostały przyznane wyróżnienia pozakonkursowe. 
Są to: 

Wyróżnienie Prezesa Zarządu Głównego PTTK  

Eseje o Krakowie, pod red. Józefa Partyki, COTG PTTK, Kraków 2012 

Wyróżnienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

Obszary Natura 2000 i parki krajobrazowe w województwie wielkopolskim, 
red.  Piotr  Basiński,  Małgorzata  Tarant,  Zespół  Parków  Krajobrazowych 
Województwa Wielkopolskiego, Poznań‐Toruń 2012 

Wyróżnienie Prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich 

Kociuba  Jarosław,  Pomorze  –  praktyczny  przewodnik  turystyczny  po 
ziemiach dawnego księstwa pomorskiego, Walkowska Wydawnictwo / Jeż, 
Szczecin 2012 

Wyróżnienie Prezesa Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek 

Dębowski  Cezary,  Szarmański  Karol,  Pelpin  w  fotografii  Cezarego 
Dębowskiego, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelpin 2012 

Wyróżnienie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie 

Jakubowski Ryszard,  Szewczyk Robert,  Schroniska górskie w Polsce, Muza 
SA, Warszawa 2013 

Wyróżnienie Centrum Turystyki Wodnej PTTK w Warszawie 

Wielka  Pętla  Wielkopolski:  przewodnik  nawigacyjny;  Grzegorz  Nadolny, 
Wielka  Pętla Wielkopolski:  atrakcje  turystyczne,  Zbigniew  Szmidt; Wielka 
Pętla Wielkopolski: kolorowanka dla dzieci; Wielka Pętla Wielkopolski: skala 
1:  500  000;  Wielka  Pętla  Wielkopolski:  powiat  czarnkowsko‐trzcianecki, 
miasta  i  gminy  nadnoteckie;  Wielka  Pętla  Wielkopolski:  Pyzdry,  Nowe 
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Miasto  nad  Wartą,  Żerków;  Wielka  Pętla  Wielkopolski:  Poznań, 
Puszczykowo, Mosina, Śrem, Czerwonak; Wielka Pętla Wielkopolski: powiat 
koniński  i  słupecki; Wielka  Pętla Wielkopolski:  powiat  pilski  i  chodzieski; 
Wielka  Pętla  Wielkopolski:  powiat  obornicki,  Wronki,  Sieraków, 
Międzychód.  Seria  Wielka  Pętla  Wielkopolski,  Wielkopolska  Organizacja 
Turystyczna, Poznań 2013 

Wyróżnienie Centralnej Biblioteki PTTK w Warszawie 

Piotrowska  Eliza,  Nowe  ZOO,  Wydawnictwo  Miejskie  Posnania,  Poznań 
2013 

Kaszuby okiem dziecka, oprac. Beata Wysocka‐Mielewczyk, Stowarzyszenie 
Turystyczne Kaszuby, Kartuzy 2012 

Idziak  Agnieszka,  Cztery  żywioły  i  dwa  koziołki.  Stary  Rynek w  Poznaniu. 
Przewodnik dla dzieci, Albus Wydawnictwo, Poznań 2013 

Wyróżnienie Komisji Krajoznawczej ZG PTTK 

Żerański Marcin, Gmina Chybie. W krainie utopca: przewodnik turystyczny, 
Pracownia na pastwiskach, Cieszyn 2012 

Wyróżnienie Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych 

Sobczak  Jerzy,  Zamek  Królewski  na  Górze  Przemysła,  Wydawnictwo 
Miejskie Posnania, Poznań 2013  

Wyróżnienie TTG Central Europe 

Skórka  Cezary,  Szczecin  z  lotu  ptaka,  Walkowska  Wydawnictwo  /  Jeż, 
Szczecin 2013 

Wyróżnienie POZNAJ SWÓJ KRAJ 

Gębusia  Tomasz,  Jurajskie  Wędrówki,  Związek  Gmin  Jurajskich, 
Ogrodzieniec 2013 

Wyróżnienie portalu WYDAWCA.COM.PL i magazynu WYDAWCA 

Góry i mgła, fot. Ks. Zbigniew Pytel, Wydawnictwo Buchers Design, Kraków 
2012 



65 
 

Wyróżnienie INFOR IT 

Krajewski Piotr, Raszka Beata,  Śnieżnicki Park Krajobrazowy  (1); Ranoszek 
Ewald,  Ranoszek  Włodzimierz,  Park  Krajobrazowy  „Dolina  Baryczy”  (2); 
Krajewski  Piotr,  Ślężański  Park  Krajobrazowy  (3);  Bzowski  Krzysztof, 
Zubkowicz  Rafał,  Park  Krajobrazowy  „Dolina  Jezierzycy”  (4);  Wiśniewski 
Edward,  Horoszko  Tomasz,  Park  Krajobrazowy  „Chełmy”  (5);  Bzowski 
Krzysztof,  Rudawski  Park  Krajobrazowy  (6);  Seria  „Dolnośląskie  Parki 
Krajobrazowe”, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, Wrocław 2011‐
2013 

Lublin, fot. Wojciech Kornet, Wydawnictwo Pietrzak, Lublin 2013 

Piotrowska  Eliza,  Nowe  ZOO,  Wydawnictwo  Miejskie  Posnania,  Poznań 
2013 

Sucha Beskidzka w  pigułce;  Śladami  Komorowskich  po  Suchej Beskidzkiej; 
Zespół  zamkowo‐parkowy;  Zespół  kościelno‐klasztorny;  Śladami  sławnych 
Suszan, Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka 2013 

Wyróżnienie MAZURY PTTK 

Darski  Wojciech  Marek,  Mazury  od  środka.  Bedeker  dla  przyjaciół, 
Wydawnictwo mazurskie, Giżycko 2013 

Trzeba przyznać, że tegoroczny Przegląd był bardzo udany, a nadesłane publikacje 
stały na bardzo wysokim poziomie merytorycznym  i edytorskim. Dobrze  to wróży 
na przyszłość. 

Witold Kliza 

Jeden z zamojskich  wątków akcji ratowania złota przed 
Niemcami 

Blisko 80 ton złota (1200 skrzyń), decyzją rządu  tuż po wybuchu II wojny światowej  
w  pośpiechu  ewakuowano  do  Rumunii.  Trasa  jednego  z  transportów  prowadziła 
przez  Zamość.  Ratowanie  polskiego  złota  było  jednym    z  najbardziej  ważnych 
wydarzeń początków II wojny światowej. W ostatnie chwili udało się je ocalić przed 
hitlerowcami.  Złoto  było  towarem  strategicznym,  najbardziej  strzeżonym    przez 
państwo,  ale  również  najzacieklej    tropionym  przez  niemieckich  szpiegów. 
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Aktualnie niewiele wiadomo o zamojskim epizodzie. Bankowe zapasy złota powinny 
stanowić  skarb narodowy,  rodzaj nienaruszalnej  rezerwy   na ewentualne    zakupy 
broni.  Tak  zdecydowały  w  przededniu  wojny  władze  Rzeczypospolitej.  Według 
bilansu  Banku  Polskiego,  sporządzonego  w  połowie  1939  roku,  nasze  rezerwy  
wynosiły 463,6 mln  zł: 3067  sztab czystego  złota o wadze 38  ton, pozostałość 42 
tony, stanowiły złote monety. W obliczu nieuchronnej groźby wojny uznano, że dla 
bezpieczeństwa, połowę zapasów trzeba ulokować w prowincjonalnych  oddziałach 
Banku Polskiego na wschodzie. W czerwcu 1939 roku zapasy złota przewieziono do 
oddziałów  w  Siedlcach  (150  skrzyń  monet  dolarowych  i  144  skrzyń  ze  złotymi 
sztabami – o łącznej wartości 80,1 mln zł), Brześciu (194 skrzynie złotych rubli warte 
40 mln zł), Lublinie (93 skrzynie  koron austriackich  – 20,2 mln zł) i do Zamościa (96 
skrzyń  ze  sztabami  wartymi  30,1  mln  zł).  Zamojskie  złoto,  które  złożono  w 
piwnicach budynku przy ul. Partyzantów (obecnie budynek sądu), ważyło 5077 kg. 
W  warszawskim  skarbcu  pozostało  złoto  o  wartości  ok.  190  mln  zł.  W  końcu 
sierpnia zapadła decyzja o niezwłocznym wywiezieniu  tego złota na zachód Europy 
i  zdeponowaniu  na  prowincji.  Najbezpieczniejszym  krajem  na  ten  depozyt  była 
wówczas  Francja.  Droga  lądowa  była  już  niemożliwa  do  przebycia  a  droga 
powietrzna zbyt ryzykowna. Pojedynczy samolot mógł zabrać mniej niż 2 tony złota, 
żaden  przewoźnik  nie  podejmował  się  50  ryzykownych  lotów.  Jedyną  możliwą 
droga  przewozu  złota  był  zatem  wschód.  Podczas  nalotów  na  stolicę  podjęto 
decyzję – w nocy z 4/5 września – o ewakuacji rządu i wraz z nim zapasów złota do 
Lublina, następnie w związku z pogarszającą się błyskawicznie sytuacją na froncie –  
przez Łuck, Brody  i Tarnopol do Śniatynia na granicy polsko‐rumuńskiej. Wszystkie 
transporty z Warszawy, Brześcia (wraz ze złotem siedleckim)  i Zamościa miały tam 
dotrzeć, różnymi drogami. Złoto przewożono autobusami lub zdobytymi po drodze 
ciężarówkami,  które  były  dla  zamaskowania  malowane  na  kolor  ochronny  a 
reflektory  na  niebiesko.  Wyeksploatowane  wozy  ulegały  awariom,  brakowało 
paliwa  i  smarów.  Kilkakrotnie  trzeba  było  poszukiwać  zaginionych  pojedynczych 
autobusów.  Podczas dnia  transport był ukrywany w  lasach. Kluczono po polnych 
drogach,  omijając  główne,  przetłoczone  i  patrolowane  drogi,  omijając 
niebezpieczne  szlaki  drogowe.  Czasami  prowadziły  one  przez  miejscowości,  po 
wertepach,  omijając  słabe  mosty  albo  je  wzmacniając,  ze  względu  na  ciężar 
ładunku. Dowodzący warszawską kolumną  transportową płk. Adam Koc, starał się 
utrzymywać łączność z pozostałymi kolumnami. Nie było to łatwe. Telefon i telegraf  
były zupełnie zbędne, nie było możliwości nawiązać przez nie łączności. Radiostacja 
łączyła  tylko  obce  stacje  –  po  rosyjsku  zawsze  dokładnie  podawały  lokalizacje 
środków  transportu  z  polskim  złotem.  Niemal  każdego  ranka  Luftwaffe 
bombardowało  miejsca,  w  których  przebywały  kolumny  nocą.  Częste  awarie 
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środków  transportu  kołowego  zmuszały  ciągle  do  przeładowywania  skrzyń  ze 
złotem do  sprawnych  środków  transportu.  Skrzynie w  których przewożono  złoto, 
przypominały  skrzynie  amunicyjne,  były  drewniane,  nieduże,  słabe,  opasywały  je 
metalowe  taśmy, nie wszystkie posiadały uchwyty, co utrudniało  ich przeładunek. 
Ważyły  około  60  kg. W  podobnych warunkach miał  przebiegać  transport  złota  z 
Zamościa,  któremu  nadano  kryptonim  „Józef”.  Dokładnie  nie  wiadomo  kiedy 
informację o ewakuacji złota otrzymał dyrektor Banku Polskiego w Zamościu, Józef 
Gregor.  Bazując  na materiałach  archiwalnych,  informacje  są  sprzeczne w  dwóch 
dokumentach. W „Encyklopedii miasta Zamościa” Andrzeja Kędziory, podaje się, że 
kolumna  wyruszyła  nocą  z  9/10  września,  podczas  bombardowania  Zamościa. 
Natomiast jeden z ówczesnych pracowników Banku Stefan Szydłowski , podaje datę 
ewakuacji  złota  jako  11  września.  Złoto  przewożone  było  3  autobusami  marki 
„Ursus”.  Jego  wartość  to  135  mln  zł,  a  waga  ponad  6  ton.  W  dokumentach 
bankowych zapisano jednak, że to tylko 30,1 mln zł). Konwój ochraniało 7 żołnierzy. 
Natomiast Józef Gregor, w „Życiu Gospodarczym” z 1967 roku,  informuje, że złoto 
przewożono  dwoma  autobusami,  które  chronione  były  przez  pluton  żołnierzy, 
wartość  tego  transportu  szacowano na 36 mln  zł. Andrzej Kędziora, podobnie  jak 
Centralny Bank Polski szacuje wartość zamojskiego złota na 30,1 mln zł ale o wadze 
9 ton – według Banku Polskiego przybyło 5 ton złota. Jak faktycznie było,  ile złota 
wyjechało do Rumunii i czy tam dojechało? Należy przypomnieć, że płk Adam Koc w 
jednym z meldunków informował, że nie ma łączności z kolumną zamojską. Dopiero 
w dniu 13 września w Śniatyniu nawiązał łączność z kolumną zamojską. Tegoż dnia 
o północy, złoto zamojskie wraz ze złotem z Warszawy i Brześcia przeładowano do 
pociągu, który zawiózł złoto do portu w Konstancy. Po wielu problemach udało się 
je  załadować  na maleńki  brytyjski  tankowiec  „Eocene”,  który  przewiózł  złoto  do 
Stambułu. Następnie z Turcji, koleją złoto powędrowało do Syrii, a stamtąd dwoma 
krążownikami  brytyjskimi  do  portu we  francuskim  Tulonie.  Z  sojuszniczej  Francji 
złoto w 1941 roku wyruszyło w drugą podróż. Pociągiem dojechało do portu Lorient 
a  stamtąd  francuskim  statkiem  do  Casablanki  w  Afryce  i  do  Dakaru.  Potem 
przewieziono  je  do  fortu  Cayes  (Libia)  w  głąb  Sahary.  Po  koniec  1943  roku  po 
zwycięstwach aliantów w Afryce, zapadła decyzja,  że polskie złoto w mniej więcej 
równych  częściach  należy  ulokować w  trzech  bankach:  brytyjskim,  federalnym w 
Nowym  Jorku  i kanadyjskim w Ottawie. Ryzyko przewiezienia  zasobów przejął na 
siebie  rząd  angielski. W  kwietniu  1944  roku  złoto  opuściło  Saharę.  Początkowo 
rządy Wielkiej  Brytanii,  Stanów  Zjednoczonych  i  Kanady  nie  chciały  oddać  złota, 
traktowały  go  jako  zabezpieczenie  roszczeń  wobec  Polski.  Po  uznaniu  przez 
mocarstwa rządu Polski Ludowej  (1945 r.) złoto oddano. Fizycznie niewielka część 
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skarbu  wróciła  do  kraju. Większość  do  dziś  jako  polski  depozyt  znajduje  się  w 
Londynie.  
 
Wracając do wątku 5 ton złota. Po wojnie kapitan statku „Eocene” Robert Brett w 
wywiadzie  do  gazety  londyńskiej  stwierdził,  że  wiózł  75  ton  złota,  tymczasem 
według oficjalnych danych z Polski miało Polskę opuścić 80 ton złota. Dowództwo 
polskiej ekspedycji meldowało, że udało się uratować cały ładunek polskiego złota, 
ale  nie  padały  tam  konkretne  liczby. W  jakich  okolicznościach  zgubiło  się  5  ton 
złota? 
 
O  tym  fakcie, wspomina  jeden z byłych  żołnierzy zawodowych, który w  latach 80. 
XX wieku pełnił zawodową służbę w garnizonie zamojskim. Przypomina sobie, że z 
Warszawy przyjeżdżała grupa saperów i dokonywała przeczesywania łąki w pobliżu 
drogi  Zamość  –  Tomaszów  Lubelski  w  okolicach  Krynic  oraz  Józefówki  pod 
Wożuczynem, szukając skarbu. To miejsce było również, dużym zainteresowaniem 
osób  poszukujących  skarby.  Doś  często  te  tereny  penetrowali  radiesteci,  którzy 
podobno  mieli  namierzyć  konkretne  działki,  gdzie  mogło  być  zakopane  złoto. 
Według  oświadczeń  Stefana  Szydłowskiego,  tędy  prowadziła  droga  zamojskiego 
złota przez Tomaszów Lubelski, Rawę Ruską, Żółkiew, Lwów. Krążą różne rozbieżne 
wersje ukrycia złota, lecz która jest prawdziwa, do dziś nie wiadomo. 
 

 

Antonina Sobierajska (21.05.1936–29.10.2013) 

Instruktor Krajoznawstwa Regionu 
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Członek Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze 
 

Dnia 29 października 2013 roku Pan nasz powołał w szeregi wiecznych wędrowców 
naszą Koleżankę Aleksandrę Sobierajską – Tosię. Odeszła, tak jak żyła, po cichutku, 
w spokoju. Odeszła ze świata, w którym miała ukochaną rodzinę, grono przyjaciół i 
znajomych. Odeszła do  świata nieznanego, pełnego niewiadomych  i  tajemnic, do 
świata, w którym czekał na nią mąż Aleksander.  

Cóż my, działacze  turystyczni, możemy powiedzieć o naszej Koleżance Antoninie. 
Wielu z nas spotykało się z Nią przy różnych okazjach. Wielu z nas przebywało z Nią 
na  różnego  rodzaju  uroczystościach  i  imprezach  krajoznawczych.  Ale  czy  tak 
naprawdę ktoś z nas poznał Tosię na tyle dobrze, że wie o Niej wszystko. Raczej nie. 
Na pewno nie. Tosia była osobą spokojną i zrównoważoną. Często nie zauważało się 
Jej  obecności  gdyż  starała  się  Ona  nie  zwracać  na  siebie  uwagi.  Starała  się 
kontrolować wszystko po swojemu: spokojnie i z rozwagą.  

Tosia była organizatorem wielu  imprez  i  spotkań  turystycznych.  Zawsze potrafiła, 
wspierana  przez  znajomych,  doprowadzić  podjęte  zobowiązania  do  końca. 
Prowadząc wycieczki turystyczne czyniła to tak by wszyscy czuli,  iż są  jedną grupą. 
By  czerpali  radość  ze  spaceru  i  wspólnego  przebywania  na  łonie  natury.  Sama 
również,  chcąc  być  bliżej  natury,  bliżej  ludzi  takich  jak  ona,  uczestniczyła  w 
spacerach organizowanych przez nasz Oddział.  

Tosia  była  osobą  nietuzinkową,  była  osobą  lubianą,  osobą  szanowaną,  osobą  o 
której nikt nie powiedział jednego złego słowa. My, którzy mieliśmy przyjemność z 
Nią współpracować  jesteśmy wdzięczni  losowi,  że  skrzyżował nasze drogi.  Takich 
osób jak Tosia jest zbyt mało. 

Droga Tosiu, żegnamy Ciebie tu na ziemi, ale nie żegnamy się z Tobą na zawsze. Gdy 
będziesz wędrować wraz ze swoim mężem Aleksandrem po niebiańskich szlakach, 
Popatrzcie  czasami  tam  z  góry  na  nas malutkich wędrujących  po  Karkonoszach  i 
Uśmiechnijcie się do nas. My na pewno pomachamy do Was ręką. 

Krzysztof Tęcza 
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Henryk Magoń 
Linia  kolejowa  Jelenia  Góra  –  Szklarska  Poręba  –  Jakuszyce  – 
Korenov – Tanwald 
 

Początkowo  uruchomiono  odcinek  Jelenia  Góra  –  Cieplice  i w  tym  samym  roku 
(1891) dotarto do Piechowic. Przez prawie 11 lat trasa tam się kończyła. Do budowy 
był to odcinek stosunkowo łatwy. Dalej linia na odcinku 40 km wznosiła się aż o 551 
metrów,  co  było  poważnym  utrudnieniem w  prowadzeniu  dalszych  prac. W  tym 
czasie  po  drugiej  stronie  gór  rozwijał  się  przemysł  okręgu  Libereckiego.  Aby 
zmniejszyć koszty transportu i obniżyć cenę, a tym samym ułatwić sprzedaż węgla z 
zagłębia dolnośląskiego, w porozumieniu  z  rządem Cesarstwa Austrowęgierskiego 
zaplanowano  wybudowanie  linii  kolejowej  z  Jeleniej  Góry  do  Tanvaldu.  Stacją 
graniczną  był  Korenov  (wcześniej  Grinthal,  Polaun,  Polubny).  Od  Piechowic 
zaczynała  się  wspinaczka  górska.  Przewidziano  maksymalne  wzniesienie  28  ‰. 
Takie  wzniesienie  gwarantowało  stosowanie  lokomotyw  adhezyjnych.  Ponieważ 
między   Piechowicami a Szklarską Porębą Dolną  różnica wysokości była duża, aby 
zachować  maksymalne  wzniesienia  i  aby  ich  nie  zwiększać  linię  wydłużono 
prowadząc  ją serpentynami. Dalej  już nie było potrzeby celowego wydłużania  linii. 
Granicą  państwową  była  rzeka  Izera.  Wykonanie  tej  linii  wymagało 
przeprowadzenia ogromnych prac. Wystarczy zobaczyć stację w Szklarskiej Porębie 
Górnej,  gdzie w  skale musiała  być wykuta  półka,  aby  uzyskać  kawałek  płaskiego 
terenu  na  jej  pomieszczenie.  Wiele  podobnych  przekopów  i  nasypów,  a  także 
obiektów  inżynierskich musiano wykonać na  całej  trasie.  Linię oddano do użytku 
dopiero w 1902 roku. 

Po drugiej stronie gór linię wykonano w zupełnie innej technologii. Część linii miała 
spadek wynoszący  58 ‰.  Jednak  długość  linii  była  znacznie mniejsza.  Z  Jeleniej 
Góry do stacji granicznej odległość wynosiła prawie 50 km, a od stacji granicznej do 
Tanvaldu tylko 6,9 km. Zastosowano więc listwę zębatą (Abt dwulistwowy). Na tym 
krótkim odcinku jest 4,4 km listwy zębatej i 4 tunele. Do obsługi musiano stosować 
specjalne  lokomotywy  z napędnym  kołem  zębatym. Najdłuższy  tunel mający  940 
metrów posiada ułożoną na całej długości  listwę  zębatą. Ponieważ przebito go w 
litej skale został obudowany tylko na obu końcach, przy wlocie  i wylocie.   Dlatego 
przejeżdżając nim odnosi się wrażenie jak byśmy byli w jaskini. Światła reflektorów 
lokomotywy giną w mroku co powoduje,  że nie widać  ścian. Tunel  ten wykonany 
jest  pod  grzbietem  stanowiącym  granicę  działu  wodnego  Desny  i  Izery.  Po 
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wyjeździe, tor przechodzi do poziomu, kończy się zębatka i zaczyna stacja Korenov. 
Jest to  jedyna  linia z  listwą zębatą w Republice Czeskiej. W Polsce  linii zębatej nie 
ma. Najwięcej takich rozwiązań jest w Szwajcarii.  

Omawiana linia kolejowa odgałęziała się od głównej trasy Śląskiej Kolei Górskiej na 
posterunku odgałęźnym Dębowa Góra (Hausberg), obok wzgórza Krzywoustego 
(Grzybka,) tuż za mostem na Bobrze. Ten wysoki i piękny most został oddany do 
użytku  w  roku  1953.  Poprzedni  wysadził wycofujący  się Whermacht  w  roku 
1945. W  latach 1945–53 nie było bezpośredniego połączenia  ze  stacją  Jelenia 
Góra Dworzec Główny. Obecnie posterunek odgałęźnym Dębowa Góra  już nie 
istnieje. Linia  zaczyna  się na  stacji  Jelenia Góra Dworzec Główny. Nieco dalej, 
już na  linii do Szklarskiej Poręby, znajduje się stacja  Jelenia Góra Zachodnia. Z 
niej wybiega bocznica do byłych zakładów „Celwiskoza”. 

Obsługa linii z wykorzystaniem parowozów była bardzo trudna. Dlatego już w 1911 
roku w  rejonie  Jakuszyc powieszono 1,5  km  sieci  celem  zbadania wpływu na nią 
niskich temperatur, dużych opadów śniegu i wiatrów. Po badaniach postanowiono 
linię zelektryfikować. Inwestycję tą opóźniła  I wojna światowa. Pociągi elektryczne 
do  stacji  granicznej  zaczęły  jeździć w  1923  r.  Ironią historii  jest  fakt,  że  gdy  linię 
budowano,  po  drugiej  stronie  gór  było  Cesarstwo  Austrowęgierskie,  a  gdy 
zelektryfikowano  Czechosłowacja. 

Po 1945  r.  linia  ta przeszła pod  zarząd PKP.  Sieć elektryczną  rozebrano  i obsługę 
ponownie przejęły parowozy. Po wojnie obsługiwano w ruchu pasażerskim odcinek 
do  stacji  Tkacze.  Później  relację  skracano.  Kolejowego  przejścia  granicznego  nie 
uruchomiono.  Odcinek  Szklarska  Poręba  Huta  –  Jakuszyce  stał  się  bocznicą. 
Pozostała  część  była  nieczynna.  W  1958  r.  przeprowadzono  regulację  granic  i 
Tkacze stały się Harrachovem. Stacja usytuowana  jest w osadzie Mytiny oddalonej 
od  centrum miasta około 3  km. Ciekawostką  jest  fakt,  że  z  lewej  strony widzimy 
poszerzenie drogi będącej miejscem byłego przejścia granicznego. Tor jest ułożony 
daleko  od  drogi.  Między  nimi  właśnie  przebiega  granica  państwowa.  Jadąc  po 
polskiej stronie widzimy Harrachov, a dopiero dalej pociąg przekracza granicę. Linię 
tą  ponownie  zelektryfikowano w  1987  r.,  ale  tylko  do  Szklarskiej  Poręby Górnej. 
Podano wówczas stosowane w Polsce napięcie czyli 3 kW prądu stałego (wcześniej 
było to 15 kW 16 2/3 Hz). 

Przez wiele  lat  dzięki  temu  połączeniu  kolejowemu  obsługiwano  kamieniołom w 
Jakuszycach i młyn kamienia Czerwony Potok. Później już tylko sam młyn. Zmielony 
kamień pakowany w workach przewożony był krytymi wagonami mającymi chronić 
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go przed  zamoczeniem. Materiał  ten wykorzystywano  jako posypkę papową.     W 
1998  roku  podjęto  próbę  sprzedaży  kamienia  z  miejscowego  kamieniołomu. 
Wysłano  10 wagonów  surowca  z  Jakuszyc,  ale  jak  się  okazało  oferta  ta  nie  była 
zachęcająca dla odbiorcy, bo dalszych transportów nie było. Wkrótce kamieniołom 
zamknięto.  Później  zamknięto  i  zlikwidowano  też  młyn.  Ostatni  pociąg  z 
Czerwonego Potoku odjechał 10 września 1999 roku. W okresie późniejszym przez 
pewien czas młyn korzystał z transportu samochodowego. Obecnie w tym miejscu 
są już tylko fundamenty budynków i pozostałości innych urządzeń.  

 

Od Szklarskiej Poręby Górnej do Granicy Państwa  linia przestała być używana  i dla 
PKP  stała  się  zbędna. 29  stycznia 2008  roku  Skarb Państwa przekazał notarialnie 
linię  kolejową  na  odcinku  od  29,844  km  do  Granicy  Państwa  (43,138  km)  
Województwu Dolnośląskiemu.  Kilometr  29,844  znajduje  się  na wysokości  tarczy 
ostrzegawczej  semafora wjazdowego  do  stacji  Szklarska  Poręba Górna  od  strony 
Szklarskiej Poręby Huty. 

Linia 311 należy teraz do dwóch właścicieli. Do km 29,844 właścicielem  jest PLK, a 
dalej UMWD. 

Wojewoda Dolnośląski zlecił DSDiK ubieganie się o środki unijne na odbudowę linii. 
Po  ich  otrzymaniu  nawierzchnię  torową  wymieniono  i  2  lipca  2010  odbył  się 
pierwszy przejazd autobusu szynowego SA134‐005 inaugurującego codzienne stałe 
połączenie. 

W roku 2012 i 2013 linia do Szklarskiej Poręby Górnej jest poddawana kapitalnemu 
remontowi i nic nią nie kursuje. Po jego zakończeniu znowu ożyje. 

PLK – Polskie Linie Kolejowe 

UMWD – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
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Krzysztof Tęcza 

Moje wrażenia z CZAK‐u 2013 

Gdy wreszcie ostatecznie ustalono program  tegorocznego XLIII Centralnego  Zlotu 
Krajoznawców  długo  zastanawiałem  się  czy  dołączyć  do  innych  i  przybyć  do 
Supraśla.  Odstraszała mnie  odległość,  a właściwie  czas  jaki muszę  poświęcić  na 
dojechanie tam. Przez chwilę naszła mnie myśl, iż Zlot organizowany jest gdzieś na 
końcu  świata.  Jednak  zaraz  uświadomiłem  sobie,  że  mieszkańcy  tamtych  stron 
mogą to samo powiedzieć o mojej Jeleniej Górze. Przełamałem się zatem i kupiłem 
bilet. W pociągu  tłok był niesamowity,  ludzie  stali na korytarzach.  Już dawno nie 
widziałem takiego oblężenia na kolei. Na szczęście miałem tylko jedną przesiadkę ‐ 
w Warszawie. W pociągu do Białegostoku było już normalnie, wszyscy mieli miejsca 
siedzące, nikt  się nie denerwował,  że musi  stać  całą drogę. Wreszcie można było 
odpocząć. 

Po czternastu godzinach podróży jestem w Białymstoku. Gdy znalazłem przystanek, 
z  którego  odjeżdżały  busy  do  oddalonego  o  dwadzieścia  kilometrów  Supraśla, 
spotkałem  pierwszych  uczestników  Zlotu. Okazało  się,  że  jechali  oni  tym  samym 
pociągiem.  Ponieważ  do  celu  podróży  pozostało  nam  jakieś  pół  godzinki  jazdy 
humory wyraźnie poprawiły się nam.  

No i jesteśmy w Supraślu. Bez trudu trafiamy do recepcji Zlotu, który zaplanowano 
w dniach 21–25 sierpnia 2013  roku. Dzisiaj  jest poniedziałek, gdyż zdecydowałem 
się na udział w wycieczce przedzlotowej. Niestety  jakoś  tak dziwnie się składa,  że 
dodatkowe wycieczki  są  często bardziej atrakcyjne niż  te  zlotowe. Ale  to dopiero 
jutro. Dzisiaj  zakwaterowanie  i  rozpoznanie  terenu.  Czasu  jest  jeszcze  sporo. Od 
razu  czeka  mnie  pierwsza  niespodzianka.  W  związku  z  jakimiś  kłopotami 
przydzielono  mnie  do  innego  pokoju.  Nie  przeszkadza  mi  to  za  bardzo,  może 
poznam  kogoś  ciekawego.  Pokój  jest  niewielki,  a  zrobił  się  jeszcze mniejszy  gdy 
dostawiono w nim czwarte łóżko. Nie jest jednak źle, mamy swoją łazienkę. Tylko te 
schody. 
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Widok na cerkiew Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu. Foto: 
Krzysztof Tęcza 

Zakwaterowano  nas  w  Powiatowym  Ośrodku  Sportu  i  Rekreacji  „Bukowisko”  w 
Supraślu.  Jak  się  później  okazało  z miejsca  tego właściwie wszędzie  było  blisko. 
Pogoda wciąż  nam  dopisywała.  Gdy wreszcie  nastał  zmrok wyjrzałem  ponownie 
przez  okno.  Z  wysokości  trzeciego  piętra  pięknie  prezentował  się  pobazyliański 
zespół klasztorny z cerkwią Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Jakże  inny był 
to widok niż  ten przy  świetle dziennym. Teraz podświetlone wyższe partie wież  i 
murów pomalowanych na biało były niesamowite. Do tego ta przenikliwa cisza, w 
której wszystko było utulone. Gdy tak wpatrywałem się w ten widok, lekki powiew 
wiatru wyrwał mnie z odrętwienia w jakie zapadałem. Trzeba przecież było położyć 
się spać by wypocząć przed pierwszą wycieczką.  

Ranek  przywitał  nas  pięknym  wschodzącym  zza  czerwonych  chmur  słońcem. 
Dobrze to wróżyło. Po placu przechadzały się strasznie chude koty. Ich zabawy były 
przezabawne. W dobrych humorach zeszliśmy na śniadanie i po chwili siedzieliśmy 
już w autobusie. Pora ruszać w drogę. Jedziemy do Knyszyna gdzie mamy zobaczyć 
drewniany dom z przełomu XVIII i XIX wieku. Początkowo był on własnością rodziny 
Klattów,  później  Bartkiewiczów  i  Piaseckich.  Ostatnią  właścicielką  obiektu  była 
Cecylia  Piasecka  zmarła  w  2002  r.  Ponieważ  nie  pozostawiła  ona  po  sobie 
spadkobierców dom wraz ze zgromadzonymi w nim pamiątkami stał się własnością 
państwową  i  po  remoncie  kapitalnym  udostępniono  go  dla  zwiedzających  (w 
czerwcu 2011 r.).  
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Wchodząc do domu kłaniamy  się nisko. Wynika  to oczywiście  z wymiarów drzwi. 
Zaraz po wejściu widzimy samowar  i koszyk z bańkami, oczywiście tymi szklanymi, 
które  stawia  się  w  chorobie. W  każdym  z  pomieszczeń  zgromadzono  nie  tylko 
meble i wyposażenie potrzebne do normalnego funkcjonowania ale także mnóstwo 
pamiątek  i drobiazgów,  tzw. zbieraczy kurzu. Mnie  zainteresował dowód osobisty 
Józefa Piaseckiego, a właściwie wpisy  jakie czyniono w tamtym czasie. Były wśród 
nich: wzrost, oczy, usta (miarowe), nos (miarowy), włosy, twarz (pociągła), ale i taka 
pozycja  jak znajomość pisania  i czytania (piśmienny). Dzisiaj nas to może śmieszyć 
ale wtedy wszystkie te opisy czyniono na poważnie. Niektóre eksponaty przybliżały 
nam  relacje  w  minionych  czasach.  Na  przykład  na  etykiecie  stojącej  butelki 
wyczytaliśmy,  że  jest  to,  a właściwie była, bo przecież  już dawno  została wypita, 
wódka czysta zwykła o pojemności 1  litra  i mocy 40 stopni, wyprodukowana przez 
Państwowy Monopol  Spirytusowy.  Kosztowała  ona wówczas  całe  500  zł.  Bardzo 
ciekawie  budynek  ten  prezentował  się  od  strony  podwórza.  Stojąc  za  drzewem 
widzieliśmy jaki jest on długi. 

L
amus plebański w Knyszynie. Foto: Krzysztof Tęcza 

Drugi  drewniany  budynek  jaki  pokazano  nam w  Knyszynie  to  lamus  plebański  z 
1818  roku.  Początkowo  budynki  takie  stawiano  przy  dworach  jako  miejsce 
przechowywania  cennych przedmiotów.  Z  czasem  stawiali  je wszyscy.  Lamus  stał 
się budynkiem  gospodarczym do przechowywania  sprzętu  gospodarczego,  zboża, 
żywności  lub  tzw.  przydasi.  Był  to  drewniany  budynek  o  konstrukcji  i  rozkładzie 
pomieszczeń dostosowanych do  funkcji magazynowych. Dzisiaj nie ma  zbyt wiele 
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zachowanych podobnych obiektów. Dlatego z przyjemnością obejrzeliśmy go mimo 
nieładu jaki w nim panował.   

Naprzeciwko  lamusa  znajduje  się  kościół  pod  wezwaniem  św.  Jana  Apostoła  i 
Ewangelisty. Obecna  świątynia  to  już  trzeci obiekt w  tym miejscu. Zbudowano  ją 
pod koniec XVI wieku. O miejscu tym krąży wiele legend. Jedna z nich mówi o królu 
Zygmuncie Auguście, a właściwie o sercu królewskim pochowanym  zgodnie z jego 
wolą  w  podziemiach  kościoła.  Ponoć  w  krypcie  umieszczono  napis  Kto  mnie 
zamknął ten mnie otworzy. Nikt  jednak tego napisu nie widział, choć wielu starało 
się  go  odnaleźć  zważywszy  na  przekazy  mówiące  o  ukrytych  wraz  z  sercem 
kosztownościach. 

Jako,  że  Knyszyn  był  grodem  królewskim  posiadał  Rynek.  Ciekawostką  jest  tutaj 
układ ulic niezmieniony od  czasu  ich wytyczenia  (na  zlecenie  królowej Bony) w  I 
połowie  XVI  wieku.  To  tutaj  przez  trzysta  lat  znajdowało  się  złożone  w 
ufundowanym  przez  Jana  Zamoyskiego  sarkofagu  serce  króla  Zygmunta, 
przeniesione w XIX wieku do podziemi wspominanego wcześniej kościoła. 

Kolejnym  celem  naszej  dzisiejszej wycieczki  była  siedziba  dyrekcji  Biebrzańskiego 
Parku  Narodowego.  Już  przed  wejściem  dostrzegłem  przymocowaną  do  dużego 
głazu  tablicę  upamiętniającą  prof.  Adama  Pałczyńskiego  –  jednego  ze 
współtwórców  Parku.  To  dobrze,  że  pamiętają  tu  o  ludziach,  których  pasja  i 
zaangażowanie  przyczyniły  się  do  objęcia  tych  terenów  taką  formą  ochrony. 
Biebrzański  Park  jest  największym  w  Polsce,  prawie  dziesięć  razy  większym  od 
mojego Karkonoskiego. Jest zatem o co dbać. Nie będę tutaj pisał o samym Parku, 
każdy  znajdzie  takie  informacje  bez  problemu.  Muszę  jednak  powiedzieć  co 
zastałem w toalecie, do której się udałem. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Na 
kafelkach  za muszlą,  na wysokości  oczu  dorosłego  człowieka,  była  przywieszona 
karteczka z napisem w miejscowym narzeczu. Oto co na niej wyczytałem. Pánové ! 
To co držíte právě v ruce, není  tak dlouhé,  jak si muslíte, a proto přistupte  ještě o 
krok blíž! Dĕkujeme.  
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R
oślinność wodna w Biebrzańskim Parku Narodowym. Foto: Krzysztof Tęcza 

Aby  nie  tracić  czasu  ruszyliśmy  z  przydzielonym  nam  przewodnikiem  w  teren  i 
wkrótce  dotarliśmy  do  jednego  z  fortów  Twierdzy  Osowiec.  Ten  pozostawiony 
samemu  sobie  obiekt,  położony  za  zarośniętym  zbiornikiem  wodnym,  jakby 
zachęcał  by  udać  się wprost  do  niego. Nie  jest  to  jednak  takie  proste  jakbyśmy 
myśleli. Obecnie  trwają  rozmowy o udostępnieniu  fortu do  życia,  tym  razem pod 
kątem  turystycznym.  Stanie  się  tak  gdy  tylko  pojawią  się  stosowne  środki 
finansowe. Dla nas bardziej ciekawym okazał się tym razem spacer ścieżką wzdłuż 
zarastających  tu  szuwarów  turzycy  sztywnej. Większość  z  nas  nie  spotyka  na  co 
dzień  takich  roślin  w  okolicach  swojego  domu.  Dlatego  chętnie  przeszliśmy  się 
podglądając  co  kryje  się  w  zaroślach.  Dla  turystów  wybudowano  tu  specjalne 
pomosty, jest zatem zupełnie bezpiecznie. Niestety ani nie widzimy ani nie słyszymy 
żadnych ptaków. Tak jakby się przed nami ukryły. 

Dosyć jednak tego dobrego. Opiekujący się nami Adam Szepiel, ubrany w gustowny 
mundurek,  zabiera nas do Twierdzy Osowiec. Mówi nam,  że  to  jest właściwe dla 
nas  miejsce,  że  właśnie  tu  dowiemy  się  o  najciekawszych  wydarzeniach  jakie 
wydarzyły  się  w  tym  rejonie.  Gdy  patrzymy  na  niego  wygląda,  że  mówi  to  na 
poważnie.  Nie  ma  wyjścia,  idziemy  posłusznie  za  nim.  Jednak  przed  bramą 
wejściową  musimy  zaczekać  bo  jak  się  okazało  wcale  nie  tak  łatwo  wejść  do 
obiektu, który leży na terenie jednostki wojskowej. Ale po chwili mamy zezwolenie i 
przekraczamy  piękny  most  o  konstrukcji  kratownicowej.  Jesteśmy  w  Twierdzy 
Osowiec  stanowiącej  w  momencie  jej  budowy  ważny  element  umocnień 
broniących    zachodnich  granic  imperium  rosyjskiego.  Fort  ten  usytuowany    w 
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zwężeniu doliny Biebrzy skutecznie blokował wszelkie próby przejścia tędy wrogich 
wojsk. Podczas I wojny światowej wojska niemieckie mimo przeprowadzenia trzech 
szturmów nie zdołały zdobyć umocnień. Nie pomogło im w tym nawet użycie gazów 
bojowych. Ze względu  jednak na złą sytuację ogólną na  froncie, Rosjanie wkrótce 
sami  opuścili  twierdzę. Obecnie,  jak  już wspomniałem,  znajduje  się  tu  jednostka 
wojskowa, jednak od 1998 roku, gdy Twierdza Osowiec została wpisana do rejestru 
zabytków  i  otworzono  Muzeum,  dopuszczono  tu  ruch  turystyczny.  Członkowie 
powstałego   Osowieckiego  Towarzystwa  Fortyfikacyjnego  starają  się  utrzymywać 
obiekt w dobrym stanie. Kolega Adam pokazuje nam potężne umocnienia ceglano‐
ziemne.  Zadaję  mu  kilka  dla  mnie  ciekawych,  jednak  jak  to  mówi  się  ogólnie, 
głupich  pytań,  czym  trochę  go motywuję  do  pogłębienia  tematu.  Nie  ucieka  on 
jednak od odpowiedzi i stara się jej udzielić. Dzięki temu sytuacja z poważnej staje 
się nieco  luźniejsza  i dalej dowiadujemy się wielu ciekawostek niejako chowanych 
przed zwiedzającymi. Chociaż nie do końca, bo niestety nie spotkaliśmy chodząc po 
korytarzach  twierdzy ducha Czarnej Damy. Widać nie było nam  to  sądzone.  Żarty 
żartami  ale  to  co  nam  pokazał  i  opowiedział  kol. Adam w  zupełności  zaspokoiło 
nasze oczekiwania.  
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Adam Szepiel – najweselszy z naszych przewodników. Foto: Krzysztof Tęcza 

Dla równowagi ponownie ruszyliśmy trasą przyrodniczą. Dotarliśmy do drewnianej 
wieży  widokowej.  Wchodząc  na  górę,  by  zobaczyć  jak  wygląda  łąka  bagienna, 
zapomnieliśmy o ostrzeżeniu  i oczywiście znalazło się nas tam zbyt wielu. Nie było 
zatem dziwne, że wieża zaczęła się kołysać. Gdy to poczuliśmy zejście na dół trwało 
znacznie krócej niż na górę. Wieża ta była swego czasu niszczona przez okolicznych 
mieszkańców.  Jednak od czasu ostatniej odbudowy, kiedy  to umieszczono na niej 
rzeźbę św. Franciszka, którą podczas wielkiego festynu poświęcił biskup, nikt już nie 
próbował  jej dewastacji. W okolicy wieży  rośnie ciekawa  roślinka.  Jest nią bobrek 
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trójlistkowy. Mieszkańcy  zbierają  jego  listki  na wiosnę,  kiedy  kwitnie  i  następnie 
suszą  je.  W  takim  stanie  jest  on  używany  do  leczenia  znanej  dolegliwości 
pokarmowej,  jaką ma  się na drugi  dzień po  skosztowaniu miejscowego  trunku o 
nazwie Kop Łosia.  

Długa Luka. Foto: Krzysztof Tęcza 

Kilkaset metrów  dalej  wykonano  czterystumetrowej  długości  drewnianą  kładkę, 
którą udaliśmy się do platformy widokowej. Widok jaki stamtąd się roztacza trzeba 
zobaczyć na własne oczy. Nie da się go opisać w kilku zdaniach. Gdy przyjdzie się w 
to miejsce rano można usłyszeć wiele gatunków żyjących tu ptaków. Organizowane 
są  nawet  specjalne  zawody,  podczas  których  rekordziści  są w  stanie  rozróżnić w 
ciągu dnia do 130 gatunków ptaków! Jakąż to trzeba mieć wiedzę? 

Tak  wiele  wrażeń  jakich  doznaliśmy  wywołały  w  nas  lekkie  objawy  zmęczenia, 
jednak  kiedy  dojechaliśmy  do  Góry  Strękowej,  po  pierwszych  zdaniach  jakie 
usłyszeliśmy  o  tym  miejscu,  ciekawość  wzięła  górę  i  opuściliśmy  autobus.  Na 
wzgórzu  tym  znajdował  się  schron  dowódcy  Odcinka  Obronnego  Wizna,  kpt. 
Władysława  Raginisa.  Dysponując  siłami  liczącymi  około  700  żołnierzy 
wyposażonych  w  6  dział,  kilka  rusznic  ppanc.  i  kilkadziesiąt  karabinów 
maszynowych  stanął  on  do walki  z wojskami Wermachtu  dysponującymi  42 000 
żołnierzy  wyposażonych  w  350  czołgów,  200  dział  ppanc.,  100  haubic,  1 000 
karabinów maszynowych, kilkadziesiąt  lekkich dział, granatników  i moździerzy. Do 
tego  mieli  oni  wsparcie  z  powietrza.  Przewaga  sił  niemieckich  była  miażdżąca, 
jednak Polacy stawiali im opór od 8 do 10 września 1939 r. Nic dziwnego, że miejsce 



81 
 

to nazywane jest Polskie Termopile. Sam kpt. Raginis dopełnił żołnierskiej przysięgi i 
gdy  uznał,  iż  dalszy  opór  nie  ma  sensu  kazał  żołnierzom  opuścić  schron,  sam 
pozostając  w  nim  z  odbezpieczonym  granatem.  Po  kilku  próbach  odnalezienia 
zwłok kapitana zakończonych sukcesem jego szczątki spoczęły przy bunkrze. Oprócz 
kpt.  Władysława  Raginisa  spoczywa  tu  także  por.  Stanisław  Brykalski  –  jego 
zastępca.   

Góra Strękowa – miejsce pochówku dowódcy Odcinka Obronnego Wizna – kpt. 
Władysława Raginisa i jego zastępcy – por. Stanisława Brykalskiego. Foto: Krzysztof 

Tęcza 

P
Pałac Branickich w Białymstoku. Foto: Krzysztof Tęcza 

Na  drugi  dzień  docieramy  do  Białegostoku.  Podążamy  do  pałacu  Branickich, 
zwanego często Wersalem Północy. Kto zobaczy  ten obiekt oraz położone za nim 
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przepiękne  ogrody  nie  będzie  miał  wątpliwości  o  słuszności  tej  nazwy.  Rzadko 
zdarza się widzieć tak harmonijne założenie pałacowo‐parkowe. Pewnie dlatego nie 
chcąc  niszczyć  przestronnych  schodów  nie  przerobiono  ich  dla  potrzeb  osób 
niepełnosprawnych.  Przyglądam  się  jak  pięciu  chłopaków  wnosi  uczestniczkę 
jeżdżącą na wózku inwalidzkim. Nieźle się oni umęczyli zważywszy, że był to wózek 
typu ciężkiego. Wreszcie spotykamy się wszyscy razem. Udostępniono dla nas salę 
na  pierwszym  piętrze  gdzie  opowiedziano  nam  historię  obiektu. Możemy  trochę 
ochłonąć  i  dowiedzieć  się  do  której  grupy  zostaliśmy  przydzieleni  na  dalsze 
zwiedzanie Białegostoku.  

Ruszamy w miasto. Niestety autobus zwany popularnie ogórkiem  jest tylko  jeden, 
musimy więc na przejażdżkę nim  wybierać się grupkami. Daje to nam jednak okazję 
do spokojnego zwiedzenia miasta. Co prawda później pewnie coś się powtórzy ale 
to nic. Wreszcie przychodzi nasza pora. Pakujemy się do czerwonego autobusiku  i 
ruszamy.  Po  chwili  wyjmujemy  parasole  gdyż  zaczyna  padać  deszcz!  Tak  w 
autobusie pada deszcz! Przecież  to  stary  samochód  i może być nieco nieszczelny. 
Nie  przeszkadza  nam  to  zbytnio.  Mamy  nawet  dobrą  zabawę.  Ostatni  raz 
jeździliśmy takim ogórkiem podczas pobytu w Gdańsku.  

Autobus wycieczkowy zwany „ogórkiem:. Foto: Krzysztof Tęcza 

Wszystko  jednak  co  dobre ma  kiedyś  swój  koniec.  Tak  samo  nasza  przejażdżka. 
Zostaliśmy  brutalnie  spieszeni  i  na  dalsze  zwiedzanie  udaliśmy  się  z  nową 
przewodniczką.  Najbliżej  nas  był  kościół  pod  wezwaniem  Chrystusa  Króla  i  św. 
Rocha.  Jest  to  jedna  z  pierwszych  modernistycznych  świątyń  zbudowanych  w 
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Europie.  Przy  jej  budowie  zastosowano  konstrukcję  żelbetową.  Obiekt  ten,  gdy 
patrzymy nań z dołu, sprawia wrażenie ogromnego. Owszem jest on dosyć duży ale 
nie aż tak. Jednak zarówno z zewnątrz  jak  i wewnątrz  jest na co popatrzeć. Ponoć 
takich świątyń miało być o wiele więcej jednak zdążono zbudować tylko tą jedną. 

Po  chwili  trafiamy  do  kolejnej  świątyni.  Jest  nią  cerkiew  św. Marii Magdaleny. 
Wzniesiono  ją  dzięki  fundacji  Jana  Klemensa  Branickiego.  Wchodząc  do  środka 
czujemy jak robi nam się ciepło. Czuć zapach palonych świec. Przepych jaki widać w 
cerkwiach  dosłownie  zniewala.  Chciałoby  się wszystko  obejrzeć  i  sfotografować. 
Niestety  na  drodze  do  pełni  szczęścia  staje  nam  pilnująca  porządku  w  świątyni 
siostra, która kategorycznie zakazuje robienia zdjęć. Trudno. 

Dla  osłody,  nasza  przewodniczka,  zabiera  nas  do  Filharmonii  Białostockiej  by 
pokazać ponoć kolejny cud świata. No może i jest to cud architektury, jednak dzisiaj 
tego nie doświadczymy. Okazuje  się,  że wszystko można obejrzeć w określonych 
dniach. W każdym razie nie dzisiaj. Korzystamy  jednak z faktu bycia tu  i oglądamy 
poszczególne rozwiązania jakie tu zastosowano. Jedno okazało się nie tyle ciekawe 
co mylące.  Otóż  jedne  z  drzwi  wejściowych  umieszczono  tak,  że  przeszklona  w 
całości  ściana oraz stojący przy niej  filar dawały złudzenie,  że właśnie  tędy należy 
wychodzić. Jakież było zdziwienie pierwszej osoby, która przywarła twarzą do szkła. 
Po chwili uczyniła to kolejna osoba  i  jeszcze  jedna. A więc to nie nasze gapiostwo 
było przyczyną nietrafiania w otwór wejściowy. 

Nasi opiekunowie podczas Centralnego Zlotu Krajoznawców 2013.  
Foto: Krzysztof Tęcza 

Przy okazji naszego pobytu zwiedziliśmy ciekawą wystawę zorganizowaną z okazji 
70.  rocznicy  likwidacji  getta  białostockiego.  Zebrano  tu  wykopane  na  terenach 



84 
 

dawnego getta przedmioty codziennego użytku, drobne ozdoby  itp., czyli to co na 
ogół znajduje się w każdym normalnym domu. 

Powoli  trzeba  było  przyśpieszać  kroku,  okazało  się  bowiem,  że  niewiele  już 
pozostało nam czasu do oficjalnego otwarcia Zlotu. A musieliśmy jeszcze dotrzeć do 
budynku Uniwersytetu Białostockiego gdzie czekano już na nas. Gdy tam dotarliśmy 
byli  już  prawie  wszyscy.  Można  było  rozpocząć  nasze  spotkanie.  Dokonał  tego 
komandor  Zlotu  –  Darek  Kużelewski.  Przywitał  przybyłych  gości  i  uczestników. 
Podziękował  wszystkim,  którzy  pomagali  przy  organizacji  Zlotu  oraz  przedstawił 
działaczy  mających  opiekować  się  nami.  Oczywiście  wystąpili  gospodarze, 
przedstawiciele  władz  i  współpracujących  instytucji  oraz  prezes  PTTK  Lech 
Drożdżyński  i  Prezes GKR  PTTK Wojciech  Sobieszek. Najważniejsze  jednak  zdanie 
wypowiedział  przewodniczący  Komisji  Krajoznawczej  ZG  PTTK  Józef  Partyka.  XLIII 
Zlot Aktywu Krajoznawczego CZAK 2013 w Białymstoku uważam za otwarty. Od tej 
pory nasze spotkanie miało już charakter oficjalnego.  

Ś
Światełko dla uczczenia krajoznawców, którzy odeszli na niebiańskie szlaki.  

Foto: Krzysztof Tęcza 

Ponieważ chwila była bardzo podniosła wykorzystano ją by zapalić postawiony nad 
flagą Towarzystwa znicz  i uczcić wszystkich krajoznawców, którzy odeszli od nas w 
okresie  od  poprzedniego  CZAK‐u.  Po  zaprezentowaniu  przez  przewodniczącego 
składu Komisji Krajoznawczej oraz  jej dokonań dokonano wręczenia nominacji na 
uprawnienia krajoznawcze, nadania nowych stopni instruktorskich oraz wyróżnień. 
Wojciech  Kowalski  przygotował  nowe  mianowania  na  Jurorów  zbiorów 
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krajoznawczych.  Oczywiście  samego  wręczania  mianowań  dokonał  prezes  Lech 
Drożdżyński.  Ze  względu  na  fakt,  iż  nie  wszyscy  wyróżniani  byli  obecni  na  sali 
otrzymają oni  swoje uprawnienia przy  innej okazji. Widać było na  twarzach osób 
wyróżnianych zadowolenie. Niektórzy byli bardzo dumni z otrzymanych uprawnień 
na wyższy  stopień  instruktorski,  choćby  Ryszard  Bącal  z  Żar.  Podczas wręczania 
Odznaki Krajoznawczej Polski w stopniu złotym z szafirem nie krył swojej radości ani 
Stanisław  Król  z Witkowa  Śląskiego  ani  prezes. W  zasadzie  takie  chwile  powinny 
zawsze  kończyć  każdą  uroczystość.  Wyjątkowo  jednak  tym  razem  czekała  nas 
jeszcze sesja krajoznawcza oraz wykonanie pamiątkowego zdjęcia. 

R
Ryszard Bącal z Żar odbiera legitymację IKP. Foto: Krzysztof Tęcza 

Józef Maroszek zatytułował swoje wystąpienie Podlasie – kraina renesansu. Jednak 
od  razu zapytał czy można  tak powiedzieć? Ano właśnie. Odniósł się on w swoim 
wywodzie do sprawy znanych wszystkim Arrasów wawelskich, które zanim dotarły 
na Wawel  cieszyły oczy króla w  jego dworze w pobliskim Knyszynie. Do Krakowa 
dotarły one przecież już po śmierci króla. 

Krzysztof Wolfram,  który wystąpił  jako  drugi,  to  twórca  programu  Zielone  Płuca 
Polski. Zaprezentował on referat pt. Przyroda województwa podlaskiego. Zaraz na 
początku  przyznał,  że  głównym  celem  tworzenia  wspomnianego  programu  było 
zachowanie  wielkiej  wartości  zasobów  przyrodniczych  i  kulturowych  Polski 
południowo‐wschodniej i rozwijanie regionu zgodnie z głównymi tezami programu. 
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S
Stanisław Król z Witkowa Śląskiego odbiera z rąk prezesa Lecha Drożdżynskiego 

OKP w stopniu złotym z szafirem. Foto: Krzysztof Tęcza 

K
Komisja Krajoznawcza ZG PTTK. Foto: Krzysztof Tęcza 

Następnego  dnia  rano  okazało  się,  że  pogoda  wciąż  nam  sprzyja.  Z  radością 
udaliśmy  się  więc  na  śniadanie  a  później  posłuchać  zaplanowanych  paneli 
dyskusyjnych. Niestety  nie  sposób  było  rozerwać  się  i mimo,  iż  niektóre  tematy 
bardzo  nas  interesowały  nie  było  fizyczną  możliwością  wziąć  udział  w  tych 
prezentacjach. Osobiście spróbowałem posłuchać trochę tu, trochę tam. Nie wyszło 
mi  to  na  dobre.  W  sumie  to  co  usłyszałem  nic  mi  nie  dawało.  Szybko  zatem 
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zrezygnowałem  z  tej  formy  udziału  w  prezentacjach  i  przysiadłem  się  do 
uczestników  wykładu  Radosława  Dobrowolskiego  (Burmistrza  Miasta  i  Gminy 
Supraśl), który przedstawiał historię Klasztoru Bazylianów w Supraślu.  Jego  słowa 
były  jednak  bardzo  przewrotne.  Opowiadał  o  prawosławiu  w  zupełnie  innym 
świetle, niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Potrafił jednak podeprzeć swoje tezy 
dowodami.  W  sumie  było  to  bardzo  ciekawe.  Dowiedziałem  się  nie  tylko, 
oczywiście ze względu na ograniczony czas bardzo pobieżnie, o historii monasteru 
w Supraślu ale także o roli jaką pełnił on w tamtych czasach. 

Zachwycony tym wystąpieniem postanowiłem pozostać na sali by posłuchać Piotra 
Sawickiego  mającego  opowiedzieć  o  Duchowym  i  artystycznym  wymiarze  ikon. 
Ponieważ  jest  on  pracownikiem Muzeum  Ikon  w  Supraślu  uznałem,  że  jak  nikt 
powinien znać się na rzeczy. I nie pomyliłem się. Oczywiście nie chodzi mi o regułkę, 
że  ikona to z greckiego wizerunek, przedstawienie, obraz; czy według teologów to 
nie  tylko przedstawienie malarskie obecności  świętych ale  to coś znacznie więcej, 
ikona  to  funkcja  modlitewno‐katechetyczna.  Chodzi  o  znaczenie  ikony 
pozawymiarowe właśnie. Aby  jednak to pojąć trzeba o wiele więcej czasu niż tych 
kilkanaście minut trwania wypowiedzi. Trzeba bowiem zasłyszane słowa dokładnie 
rozważyć,  przemyśleć  i  wreszcie  odpowiednio  poukładać  by  nabrały  one 
odpowiedniego sensu w stosunku do wiary i sposobu jej przedstawiania. 

Oby wszyscy uczestnicy byli tak zadowoleni. Foto: Krzysztof Tęcza 
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Jestem rad, że wysłuchałem właśnie tych dwóch referatów. Naprawdę jest o czym 
myśleć.  Do  tego  autobus,  który  nam  podstawiono  wygląda  całkiem  nieźle.  Ba, 
umieszczono  nawet  na  nim  tabliczkę  informującą,  że  jest  to  pojazd  luksusowy. 
Zobaczymy! Ponieważ nie jesteśmy zbyt szybcy zajmujemy miejsca z tyłu. Już widzę 
uśmiechnięte twarze Zbyszka, Wojtka  i  Józka. Będzie  fajnie, a na pewno wesoło – 
myślę sobie sadzając swoje cztery  litery na siedzeniu przed nimi. Zaraz dosiada się 
Szymon  i  ruszamy.  Mkniemy  tak  szybko,  że  nie  wiadomo  kiedy  przejechaliśmy 
zabudowania  Białegostoku  i  docieramy  do  cerkwi  pod  wezwaniem  Świętego 
Męczennika  Młodzieńca  Gabriela.  Jest  to  obiekt  nowo  zbudowany.  Jednak  gdy 
wchodzi  się  do  środka  nie  wiadomo  na  czym  zawiesić  oczy.  Cała  świątynia, 
wszystkie  ściany,  słupy  itp.  są pokryte  kolorowymi malowidłami. Do  tego  jeszcze 
ten potężny zwisający ze stropu żyrandol, no i oczywiście to co zawsze znajduje się 
w cerkwiach. Tutaj znajdują się dodatkowo relikwie św. Gabriela. Według  legendy 
chłopiec  o  imieniu Gabriel,  podczas  gdy  rodzice  pracowali w  polu,  został  sam w 
domu.  W  tym  czasie  wdarł  się  tam  intruz,  który  porwał  chłopca,  a  następnie 
zamordował  go  i  jego  zwłoki  porzucił  przy  lesie.  Gdy  mieszkańcy  wsi  szukali 
zaginionego  dziecka  zobaczyli  pod  lasem  stado  psów.  Okazale  się,  iż  psy  te 
pilnowały ciała Gabriela przed dzikimi zwierzętami. Przyniesiono odzyskane zwłoki 
do  wioski  i  pochowano  w  grobie  ziemnym.  Po  czterdziestu  latach  wybuchła 
epidemia  i potrzebne były miejsca pod nowe pochówki. Zaczęto rozkopywać stare 
groby,  a  gdy  dotarto  do  mogiły  Gabriela  okazało  się,  że  jego  ciało  jest  w 
niezmienionym stanie. Uznano to za cud  i umieszczono  jego zwłoki w świątyni. Ta 
niestety uległa pożarowi, podczas którego ogień sięgnął ręki Gabriela. Po pewnym 
czasie spalona skóra odzyskała swój pierwotny wygląd. Uznano to za kolejny dowód 
na mający miejsce cud.  

I  tak oto rozpoczęliśmy dzisiejszy dzień od otarcia się o prawdziwe cudy. Ciekawe 
jak  będzie  dalej?  Teraz  jedziemy  do  miejscowości  Ryboły,  o  której  już  nieco 
słyszeliśmy.  Ciekawi  nas  utworzone  tam  Muzeum  Kultury  Materialnej 
„Baćkauszczyna”. Gdy docieramy wreszcie na miejsce widoczny budynek wygląda 
jak każdy inny. Trzeba zatem zajrzeć do środka. W drzwiach wita nas opiekująca się 
obiektem Matuszka Antonina Troc‐Sosna. Opowiada nam o tym miejscu, o tym w 
jaki  sposób  zgromadzono  tu  tak wielki  zbiór  (ponad  2 500  eksponatów).  Później 
proponuje by każdy  rozejrzał się  i  jeśli coś go zaciekawi zapytał o daną  rzecz. Tak 
było  najlepiej.  Zgromadzono  tu  tak  wiele  eksponatów,  że  są  one  dosłownie 
upychane  po wszystkich możliwych  kątach.  Dlatego  są  one  często  pomieszane  i 
wygląda to  jak w typowym wiejskim sklepie – smar, mydło  i powidło.   W zasadzie 
znajdziemy  tu  wszystko  o  czym  pomyślimy.  Niektóre  jednak  eksponaty  nas 



89 
 

zaskoczyły. Bo któż nie widział np. zbiorów znaczków pocztowych. Ale dar Marii  i 
Donata Makal to coś więcej niż zwykła kolekcja znaczków. Po raz pierwszy widzę, że 
znaczki pocztowe układa  się nie w  szerokość  a na wysokość. W  gablotach widać 
dosłownie  całe  kilkucentymetrowej  wysokości  stosy  znaczków.  Jest  ich  po 
kilkadziesiąt  sztuk  z  jednego wzoru. A wzorów  tych  są  setki  jeśli nie  tysiące. Coś 
niesamowitego. Czegoś takiego na pewno nie spodziewaliśmy się tutaj zobaczyć.  

Muzeum Kultury Materialnej „Baćkauszczyna”. Foto: Krzysztof Tęcza 

Chodząc  tak  po  kolejnych  izbach  natknąłem  się  na  zbiór  znaczków  rajdowych! 
Okazało się, że jest to kolekcja dokumentująca imprezy organizowane w parafii, ale 
nie  tylko.  Pełnym  zaskoczeniem  była  obecność  w  takim  miejscy  ładnego, 
puszystego, białego kota  leżącego  sobie na  łóżku. W  zasadzie nie powinniśmy  się 
temu dziwić, wszak kot w wiejskim domu to rzecz normalna. Ten jednak kot okazał 
się  sztuczny,  choć wyglądał  jak  prawdziwy. Wśród  eksponatów  dojrzeliśmy  stare 
fotografie.  Jedna  z  nich przykuła  naszą uwagę.  Przedstawiała ona  grupę  ludzi na 
wycieczce  w  lesie.  Widoczek  ten  był  firmowany  przez  Polskie  Towarzystwo 
Krajoznawcze. 

Najciekawszym jednak miejscem jakie wypatrzyliśmy był kąt w jednym z pokoi. Na 
stoliku dostrzegliśmy wiele przedmiotów związanych z religią, nad nim wisiał święty 
obraz,  a wszystko  było  pięknie  udekorowane  kolorowo wyszywanymi  tkaninami. 
Zapytana o to Matuszka wyjaśniła nam, że  jest to tzw. „święty kąt”, czyli domowy 
ołtarzyk,  przy  którym można  było  się  pomodlić.  Ponieważ  było  to  najważniejsze 
miejsce w domu, wyróżniało się ono nagromadzeniem  świętych obrazów. „Święty 
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kąt”, jako tak ważne miejsce zarówno w domu jak i w życiu jego mieszkańców, nie 
mógł znajdować się byle gdzie. Aby znaleźć odpowiednie dla niego miejsce, jeszcze 
przed budową domu na łąkę, na której miał on być wzniesiony, wypuszczano stado 
owiec. Gdy  te  zmęczone układały  się by odpocząć  zaznaczano wybrane przez nie 
miejsce  i w nim właśnie powstawał domowy ołtarzyk. Należało  tylko tak postawić 
dom, by miejsce to znalazło się w kącie pokoju.  

 

Święty kąt. Foto: Krzysztof Tęcza 

W  zasadzie  gdy  przybył  proboszcz,  Grzegorz  Sosna,  wszystko  już  wiedzieliśmy. 
Chociaż dodał on jeszcze kilka przegapionych przez jego małżonkę faktów. Żegnając 
się  zauważyliśmy  zawieszoną  na  drzwiach  wejściowych  karteczkę  z  bardzo 
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ciekawym  napisem.  Zapraszamy  codziennie  od  świtu  do  zmroku.  Nie ma  zatem 
sztywnych godzin na odwiedzanie tego miejsca. 

Teraz czekała nas niespodzianka. Zostaliśmy zawiezieni do miejscowości o nazwie 
Ciełuszki.  Opuściliśmy  autobusy,  które  pojechały  na  koniec  zabudowań  a  nam 
pozwolono  na  spokojny  spacer,  podczas  którego  mogliśmy  podziwiać  piękno 
drewnianych domów. Wiele  z nich miało okna  czy drzwi ozdobione drewnianymi 
listwami  wyglądającymi  jak  koronki.  Ci,  którzy  wykonywali  te  cacuszka  musieli 
poświęcić na nie dużo czasu, musieli także wykazać się cierpliwością. Idąc tak przez 
wieś czuliśmy, że czas płynie tutaj nieco wolniej. Mieszkańcy siedzieli przy stołach w 
ogrodach  swoich  domostw. Obok  nich  spały  leniwe  koty. Na widocznych  polach 
spacerowały  pomiędzy  końmi  bociany. Od  czasu  do  czasu  któryś  z mieszkańców 
częstował nas zerwanymi właśnie z drzewa owocami. Atmosfera była taka, że gdy 
poinformowałem idących obok mnie, iż udało mi się sfotografować komara w locie 
wszyscy chcieli zobaczyć to zdjęcie. Nie dowierzali bowiem,  że było to możliwe. A 
jednak!  Jakież  było  ich  zdumienie  gdy  na  pokazanym  zdjęciu  ujrzeli  jegomościa 
pędzącego na motorowerze marki „Komar” zamiast fruwającego krwiopijcę.  

P
Pięknie zdobione domy we wsi Ciełuszki. Foto: Krzysztof Tęcza 

Ponieważ  tematem dzisiejszej wycieczki  jest prawosławie nic dziwnego,  że znowu 
jesteśmy  w  cerkwi.  Tym  razem  dotarliśmy  do miejscowości  Puchły,  w  której  to 
pierwszą  świątynię wzniesiono pod  koniec XVI wieku. Obecna ma  ledwie  sto  lat. 
Przekazy mówiące  o  powstaniu  cerkwi  łączą  ten  fakt  z mieszkającym  tu  kiedyś 
człowiekiem cierpiącym na opuchliznę. Został on uzdrowiony gdy na  lipie ukazała 
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się  ikona przedstawiająca Matkę Bożą. To właśnie wydarzenie było przyczynkiem 
do powstania tutaj sanktuarium. Po świątynni oprowadził nas  obecny proboszcz ks. 
Sławomir  Troc.  Oczywiście  usłyszeliśmy  kolejny  raz  jak  wygląda  taki  obiekt  i 
dlaczego akurat tak a nie inaczej. Myślę, że po dzisiejszym dniu nikt już nie zapomni 
tych  podstawowych  informacji.  Ksiądz  Troc  okazał  się  bardzo  pomocnym  w 
wyjaśnianiu  różnych  niezrozumiałych  do  końca  szczególików.  Wyjaśnił  też  nam 
dlaczego piękny chór widoczny na pięterku jest już nie używany. Rzecz jest banalnie 
prosta.  Śpiewający  w  chórze  są  już  na  tyle  wiekowymi  ludźmi,  że  wejście  po 
stromych  schodach wiązało by  się dla nich nie  tylko  z dużym wysiłkiem ale  także 
ryzykiem  doznania  jakiejś  kontuzji.  Dlatego  przygotowano  dla  nich  małe 
podwyższenie  w  kąciku  naprzeciwko  ołtarza.  Świątynia  ta  w  środku  jest,  jak 
wszystkie  cerkwie,  bardzo  ładna.  Jednak  tym  razem  zaskoczył  nas  jej  widok  z 
zewnątrz.  Całość  pomalowano  bowiem  na  niebiesko,  w  różnych  odcieniach. 
Wygląda  to  jak obrazek z bajki. Gdy zauważyłem,  że klucze do  świątyni pochodzą 
pewnie  z  czasów  jej  budowy  chciałem  uwiecznić  proboszcza  na  fotografii  jak 
zamyka  nimi  Dom  Boży.  Zaczaiłem  się  zatem  przy  bramie  i  robiłem  na  wszelki 
wypadek zdjęcia każdej wychodzącej osobie w nadziei, że jest to właśnie proboszcz. 
Niestety  w  środku  było  jeszcze  sporo  uczestników  wycieczki  i  to  ich  ciągle 
fotografowałem. Najzabawniejsze w tym wszystkim było jednak nie to, że zrobiłem 
kilkanaście zbędnych zdjęć, ale to  jak wychodzący widząc przygotowany do strzału 
aparat robili uniki by wyjść mi z kadru i przemknąć bokiem. Ich dziwne pozy okazały 
się na  tyle zabawne,  że nagle niepotrzebne przecież  fotografie okazały się bardzo 
fajne. 

Kolejna  świątynia, do  której dotarliśmy  znajduje  się w miejscowości Narew.  Tym 
razem jest to kościół w parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N. M. P. i św. 
Stanisława Biskupa  i Męczennika. Jedyną  jego częścią nie wykonaną z drewna  jest 
ołtarz  główny.  Pierwszy  obiekt w  tym miejscu  powstał  już w  1528  roku  za wolą 
króla Zygmunta Starego  i  jego  żony królowej Bony. Podczas gdy ksiądz opowiadał 
nam historię związaną z powstaniem  świątyni zauważyłem,  że wielu z nas, widząc 
sporo  ciekawych  a  pięknych  detali,  stara  się  różnymi  sposobami  uchwycić  je  na 
zdjęciach. Postanowiłem wycelować swój aparat zamiast na wyposażenie kościoła 
właśnie na nich. Gdy później  zrobiłem  kolaż  z  tych  zdjęć wyszedł mi  interesujący 
obraz  dokumentujący  poświęcenie  oraz  pomysłowość  naszych  współtowarzyszy 
wycieczki.  Bardzo  ciekawym  obiektem  była  tutaj  miniatura  świątyni  wykonana 
przez miejscowego  kościelnego,  który widząc  nasze  zaciekawienie  opowiedział  o 
swojej pracy i pokazał nam jak można poprzez ruchome okiennice i drzwi zajrzeć do 
środka miniatury. 
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Cerkiew w miejscowości Puchły. Foto: Krzysztof Tęcza 

Gdy  już myśleliśmy,  że  cały dzisiejszy dzień  spędzimy na  zwiedzaniu miejsc  kultu 
religijnego spotkała nas miła niespodzianka. Poproszono nas o wyruszenie na krótki 
spacer  polną  drogą  w  stronę  widocznego  zbiornika  wodnego.  Zbiornik  ten  o 
powierzchni  ponad  3 000  ha  zabezpiecza  także  wodę  dla  potrzeb  istniejącej  tu 
elektrowni wodnej o mocy 165 kW. Oba wspomniane obiekty mają wspólną nazwę 
Siemianówka.  Gdy  staliśmy  na  zaporze  wsłuchani  w  opowieść  o  tym  miejscu 
przyfrunęły  gołębie,  które  sprawiały  wrażenie,  jakby  też  słuchały  słów 
przewodniczki.  

Trzeba przyznać,  że  ten  krótki  spacer dobrze nam  zrobił.  Tego właśnie nam było 
trzeba.  Pozwoliło  to  na  przetrwanie  kolejnego  przejazdu  autobusem  do 
miejscowości Michałowo.  Patrząc  na  usytuowaną  na  górze  cerkiew  św. Mikołaja 
Cudotwórcy,  a  właściwie  na  jej  złote,  świecące  w  słońcu  kopuły,  musieliśmy 
przymykać oczy. Blask bijący od nich był niesamowity. Pytany o  to ksiądz zdradził 
nam  tajemnicę,  że gdy wymieniano pokrycie wszystkich  kopuł, użyto  specjalnego 
środka,  który  daje  gwarancję  na  trwałość  powłoki  przez  bardzo  długi  czas.  To 
właśnie on powoduje, iż mimo upływu czasu kopuły wyglądają jakby były wykonane 
w dniu wczorajszym. Ksiądz mitrat  Jan  Jaroszuk opowiedział nam nieco o  życiu w 
parafii, o swojej rodzinie oraz pozwolił wykonać pamiątkowe zdjęcie. 
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C
Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy w Michałowie. Foto: Krzysztof Tęcza 

Wracając do Supraśla trafiliśmy na sejmik bociani. Tyle bocianów na raz dawno nie 
widziałem.  Po  chwili  dostrzegliśmy  w  oddali  drugie  stado.  Gdy  jednak 
podjechaliśmy bliżej bociany okazały się stadem krów. Dobrze, że nie potrafią one 
fruwać. 

Zanim  wróciliśmy  do  miejsca  zakwaterowania  wywieziono  nas  do  lasów  nad 
Zalewem Ozierany. Organizatorzy przygotowali nam biesiadę przy ognisku. Miała 
ona  zastąpić  tradycyjną  kolację.  Był  to  znakomity  pomysł.  Zwłaszcza,  że  pogoda 
nam sprzyjała. Gdy tylko zapadł zmrok rozpalono wielkie ognisko. Wkrótce zrobiło 
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się  cieplutko.  Pod  jedną  z  wiat  przygotowano  miejsce  do  tańców.  Potem 
zaproszono  wszystkich  do  stołów  by  tam  spokojnie  mogli  skosztować 
przygotowanych miejscowych  specjałów.  I  nie  były  to  tylko  chleb  ze  smalcem  i 
ogórkami. Były  smażone na  tłuszczu małe placuszki, był  ciekawy w  smaku  chleb, 
zapiekanka z ziemniaków, różne wędliny oraz miejscowy napitek. Trzeba przyznać, 
że zapachy unoszące  się w powietrzu były  tak  zachęcające,  iż nie  sposób było  się 
opierać. Skosztowaliśmy to i owo i muszę przyznać, że niektóre potrawy naprawdę 
były wyśmienite. Nic dziwnego, iż w tak miłej atmosferze wymianie wrażeń nie było 
końca.     

Ognisko nad Zalewem Ozierany. Foto: Krzysztof Tęcza 

W  piątek  23  sierpnia  2013  r.  dzień  rozpoczęliśmy,  tak  jak  wczoraj,  od  sesji 
krajoznawczych.  Ja wybrałem  panel  przyrodniczy.  Zdzisław  Szkiruć  z  Regionalnej 
Dyrekcji  Lasów  Państwowych w  Białymstoku  uświadomił  nam  o  jak wielki  teren 
chodzi.  Na  zarządzanym  obszarze  trzech  województw  znajdują  się  puszcze: 
Romincka,  Borecka,  Augustowska,  Knyszyńska,  Białowieska,  Kurpiowska,  Pilska  i 
Borecka.  Oczywiście  jest  zasadnicza  różnica  pomiędzy  drzewostanem 
występującym  tutaj  gdzie  dominuje  sosna  a  drzewostanem  do  jakiego  ja 
przywykłem  mieszkając  na  Dolnym  Śląsków  gdzie  gatunki  tutaj  uważane  za 
podstawowe  są  traktowane  jako  te  mniej  atrakcyjne.  Jednak  to  jakie  gatunki 
przeważają  zależy  od  jakości  gleby. Na  omawianym  terenie  utworzono  aż  cztery 
Parki  Narodowe:  Wigierski,  Białowieski,  Narwiański  i  Biebrzański.  Są  tu  parki 
krajobrazowe, obszary Natura 2000 oraz Leśne Kompleksy Promocyjne. Tak wielkie 
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obszary  chronione  pozwalają  na  przebywanie wielu  rzadkich  gatunków  zwierząt. 
Żyje tu ponad 700 żubrów, 8000 łosi, 180 wilków i 70 rysi. Tylko pozazdrościć.  

W korytarzach Centrum Edukacji w Supraślu, a więc miejscu, w którym słuchaliśmy 
wykładów,  można  było  obejrzeć  kilka  wystaw  krajoznawczych.  Swoje  zbiory 
prezentowali Wojciech Kowalski z Lublina, Ryszard Zwierzyna z Lubawki  i Zbigniew 
Lewandowski  z  Warszawy.  Warto  było  obejrzeć  je,  przynajmniej  częściowo. 
Naprawdę były ciekawe.  

Dzisiaj, zanim wyjedziemy na wycieczkę autokarową, poprowadzono nas na spacer 
po Supraślu. Wreszcie będziemy mogli  zobaczyć  jak wygląda  to małe miasteczko. 
Bardzo  ciekawiła nas  sama  cerkiew  jednak obiecano nam  czas wolny w niedzielę 
kiedy  będziemy  mogli  zajść  tu  podczas  mszy.  Dlatego  poszliśmy  obejrzeć  Dom 
Ludowy. Niestety jest on w remoncie i ograniczyliśmy się do rzucenia nań okiem. Ci, 
którzy  byli  już  tu  kiedyś  wspominali  coś  o  restauracji  mieszczącej  się  w  tym 
obiekcie.  Ponoć  słynie  ona  z  podawanych  tam  pierogów. Gdy  idący  przede mną 
zaczęli  machać  rękoma  nie  wiedziałem  o  co  chodzi.  Okazało  się,  że  w  mijanej 
piekarni wisi reklama chleba pieczonego według staropolskiej receptury. Chleb ten 
nazywa się Krzysztof!  

Najpiękniejszym  obiektem  jaki  ujrzeliśmy  okazał  się  pałac  Adolfa  Buchholtza. 
Faktycznie to prawdziwe cacko wyróżniające się na tle sąsiednich uliczek. Niestety, 
ze  względu  na  prowadzone  prace  remontowe,  jego  zwiedzanie  jest  nieco 
utrudnione.  Czekając  na  przyjazd  autobusów,  bardziej  z  nudów  niż  z  ciekawości, 
zerknęliśmy  na  rozłożone  tutaj  stragany.  Jakież  było  nasze  zdziwienie  gdy 
zobaczyliśmy  ceny wyłożonych  tu  ciastek. Były one  tak niskie,  że większość  z nas 
kupiła po kilka opakowań, nawet gdy tego nie potrzebowała. Dzięki temu w dalszej 
drodze częstowano się wzajemnie aż do zjedzenia ostatnich smakołyków. 

Dobrze, że wkrótce czekał nas spacer bo byśmy całkowicie zasiedzieli się po takiej 
degustacji.  Najpierw  stanęliśmy  przy  miejscu  pochówku  46  powstańców 
listopadowych poległych w bitwie nad rzeką Sokołdą 7 lipca 1831 r. Miejsce to jest 
niezwykle  zadbane.  Aż  cieszy  jego  widok,  gdyby  oczywiście  nie  fakt,  że  leżą  tu 
ludzie,  którzy  oddali  swoje  życie  za  Ojczyznę.  Pierwotne  miejsce  pochówku 
powstańców  znajduje  się  kilkadziesiąt metrów  dalej,  przy  drodze.  Ponieważ  było 
ono  w  obniżeniu  ruchliwego  traktu  w  2010  roku  dokonano  ekshumacji  i 
przeniesiono powstańców na obecne miejsce.  
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Miejsce pochówku powstańców listopadowych poległych w bitwie nad rzeką 
Sokołdą. Foto: Krzysztof Tęcza 

Arboretum na Kopnej Górze. Foto: Krzysztof Tęcza 

Widoczny za miejscem pamięci las to Arboretum na Kopnej Górze im. Powstańców 
186 r. Utworzono je w Nadleśnictwie Supraśl. Na pow. 26 ha stworzono tutaj coś w 
rodzaju  ogrodu  botanicznego  o  charakterze  leśnego  parku.  Wszystkich  urzekły 
rośliny występujące w  zbiornikach wodnych.  Ich  bogata  kolorystyka,  a  zwłaszcza 
fakt  kwitnienia  zachęcił nas do  robienia wielu  fotografii. Nie przeszkodził nam w 
tym  nawet  padający  deszcz.  Chociaż  byliśmy  radzi  gdy  w  końcu  dotarliśmy  do 
budyneczku  mieszczącego    Małe  Muzeum  Historii  Puszczy  Knyszyńskiej. 
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Zgromadzono w nim  to  co  znaleziono podczas prac na  terenie puszczy.  Jest  tutaj 
nawet niewielka armata, którą jakoś wciągnięto po stromych schodach na pięterko. 
Ponieważ obiekt ten jest faktycznie bardzo mały nawet niezbyt liczne grupy muszą 
być oprowadzane po nim na raty. 

B
Bociany w Silvarium. Foto: Krzysztof Tęcza 

Mieszkaniec Silvarium. Foto: Krzysztof Tęcza 

W Nadleśnictwie Krynki, w Poczopku, powstało Silvarium – unikalny w Polsce leśny 
ogród.  Po  wejściu  na  teren  ośrodka  od  razu  rzuca  się  w  oczy  wielka  ilość 
chodzących bocianów. Okazuje się, że stworzono tu specjalne przytulisko, w którym 
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przebywają zwierzęta chore i okaleczone, a więc takie, które same nie przetrwałyby 
na wolności.  Są  tu  także  ptaki  drapieżne  a  nawet mały wilczek  odrzucony  przez 
matkę  z  powodu  jego  choroby.  Na  terenie  ośrodka  ustawiono  wiele  ciekawych 
pomników i rzeźb. Są tu także różnego rodzaju zegary. Bardzo ciekawą sprawą jest 
utworzenie sztucznego 120‐metrowej długości strumyka, wzdłuż którego prowadzi 
ścieżka  edukacyjna.  Ścieki  powstałe  w  całym  ośrodku  odprowadzane  są  do 
oczyszczalni  hydrobotanicznej  o  powierzchni  400  metrów  kwadratowych. 
Natomiast  do  ogrzewania  wykorzystuje  się  ciepło  pozyskane  z  pomp  ciepła. W 
Silvarium  zobaczyliśmy  nie  tylko  okazy  zwierząt  tu  występujących,  czy  np. 
największy  żołądź  na  świecie,  ale  także  Bufosławę  –  największą  i  najpiękniejszą 
ropuchę w Europie. Oczywiście ponad metrowej wielkości ropucha jest wykonana z 
kamienia. Nie przeszkadza to jednak paniom by próbowały sprawdzić pocałunkiem 
czy  przypadkiem  nie  zamieni  się  ona  w  przystojnego  księcia.  To  jednak  tak  nie 
działa. Tylko trzykrotny pocałunek może sprawić zamianę w księcia lub księżniczkę. 
Dotyczy to jednak zamiany duchowej osoby całującej ropuchę. 

Najpiękniejsza ropucha w Europie – Bufosława. Foto: Krzysztof Tęcza 

Czekając  aż  wszystkie  chętne  do  pocałunku  Bufosławy  panie  dotrą  na  miejsce 
zbiórki  patrzyliśmy  z  niepokojem  na  nadciągające  czarne  chmury.  Oby  nie 
przyniosły  one  deszczu. Niestety  przyniosły. A  do  autobusów  pozostawionych  na 
parkingach  mamy  około  kilometra  leśnej  drogi.  Nie  czekamy.  Ruszamy  powoli 
chowając się pod gałęziami drzew. Deszcz wciąż przybiera na sile. Wkrótce tak leje, 
że nie ma co się chować. Trzeba jak najszybciej dobiec do autobusu. Oczywiście, jak 
to w życiu bywa, gdy dotarliśmy na parking deszcz ustał. A my  jesteśmy  i mokrzy  i 
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cali w błocie. Próbujemy więc doprowadzić się do porządku  i gdy wyglądamy  jako 
tako wsiadamy do naszych pojazdów. 

Meczet w Kruszynianach. Foto: Krzysztof Tęcza 

Jedziemy  do miejscowości  Kruszyniany.  To  tutaj  będziemy mieli  okazję  zobaczyć 
obiekt  jakiego  jeszcze  nie  widzieliśmy  podczas  naszych  wycieczek.  Chodzi  o 
prawdziwy meczet, czyli świątynię tatarską. Faktycznie gdy zajeżdżamy na miejsce 
widzimy  drewniany  obiekt  pomalowany w  całości  na  zielono.  Budowla  otoczona 
niskim kamiennym murkiem  jest malutka. Zanim wejdziemy do  środka,  zgodnie  z 
panującymi tu zasadami, zdejmujemy buty. Meczet podzielony jest na dwie części. 
Jedną  przeznaczoną  dla  dzieci  i  kobiet,  drugą  dla mężczyzn.  Dzisiaj  jednak,  jako 
turyści,  wszyscy  gromadzimy  się  w  części  dla  mężczyzn.  Opiekujący  się  tym 
obiektem wprowadza nas w tajniki wiary wyznawane przez Tatarów. Gdy wiemy już 
wszystko  ruszamy obejrzeć usytuowany nieco dalej mizar  czyli  cmentarz. Na  czas 
swojej  nieobecności  prowadzący  nas  Dżemil  wiesza  na  drzwiach  mizaretu 
karteczkę. Ponieważ dawny tekst Zaraz wracam – jestem na cmentarzu  był często 
źle rozumiany, teraz zostawia karteczkę Wracam za 15 minut. 

Po  drodze  Dżemil  opowiada  nam  wiele  kawałów.  Prawie  wszystkie  dotyczą 
teściowych.  Jedne są mniej subtelne,  inne bardziej. Aby przybliżyć nieco poczucie 
humoru  prezentowane  przez  naszego  przewodnika  podam  jeden  z  zasłyszanych 
dowcipów. Moja teściowa to anioł – mówi kolega do kolegi, a moja  jeszcze  żyje – 
odpowiada drugi.  
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Po  zwiedzeniu  takich  nietypowych  dla  nas  obiektów  jesteśmy  zaproszeni  na 
poczęstunek do tatarskiego domu państwa Dżennety i Mirosława Bogdanowiczów. 
Na  ziemi  nadanej  ich  przodkom  przez  króla  Jana  III  Sobieskiego  prowadzą  oni 
agrogospodarstwo  Tatarska  Jurta.  Można  tutaj  zarówno  dobrze  zjeść  jak  i 
przenocować. My zostaliśmy poczęstowani specjalnym rodzajem herbaty  i ciastem 
o nazwie Czak‐Czak. Co za zbieg okoliczności. Ciasto to to spory kopiec zlepionych 
ze sobą małych okruszków. Są one bardzo słodkie.  

Pozyskane w  Kruszynianach  kalorie wypalamy  idąc  Szlakiem  Ekumenicznym  nad 
Zalewem Ozierany. Okazuje  się,  że dochodzimy do miejsca widzianego przez nas 
poprzedniego  dnia  gdy  bawiliśmy  się  przy  ognisku.  Jesteśmy  na  Górze 
Ekumenicznej. Znajdują się tu dwa krzyże – katolicki  i prawosławny oraz kamień z 
wyrytym  półksiężycem.  Jest  też  coś  w  rodzaju  ołtarza  z  wyrytym  napisem 
upamiętniającymi 80‐lecie Lasów Państwowych. Ponoć miejsce  to daje wszystkim, 
którzy tu przebywają, możliwość pozyskania spokoju na ciele i umyśle. Prawda jest 
jednak  taka,  że  w  powstaniu  tego  miejsca  miały  swój  udział  siły  nieczyste. 
Wystarczy  przyjść  tu  późno  w  nocy  by  spotkać  diabła  strzegącego  swojego 
królestwa. 

Wróciwszy do Supraśla byliśmy w tak dobrych nastrojach, że już nic nie mogło nas 
wyprowadzić z równowagi. A tu okazało się, że jeszcze czeka nas ognisko, muzyka i 
śpiewy. Nocne rozmowy  i dobra zabawa pewnie trwałyby długo  jednak zmęczenie 
zaczęło brać górę. Co chwilę widziałem jak niektórzy pod osłoną nocy wymykali się 
kierując  swoje  kroki w  stronę  noclegu.  Gdy  to  samo  postanowiły  uczynić  osoby 
będące  ze mną  dołączyłem  do  nich  i  niezauważeni  (tak myślę)  udaliśmy  się  na 
kwaterę. 

Dobrze,  że  wczoraj  nie marudziliśmy  zbytnio  i  udało  nam  się  trochę  odpocząć. 
Ponoć  dzisiejszego  dnia  mamy  zaplanowanych  wiele  spacerów.  Zanim  jednak 
wyruszymy w  trasę bierzemy udział w  sesjach krajoznawczych. Mnie przypasował 
referat  Izabeli  Szymańskiej  pt.  Różnorodność  wyznaniowa  rodu  Radziwiłłów  w 
świetle  ich  fundacji  sakralnych  na  obszarze  dawnego  Hrabstwa  Zabłudowskiego. 
Muszę  przyznać,  że przedstawione w  tym  referacie  fakty  stawiają Radziwiłłów w 
zupełnie  innym  świetle  i  nie  jest  to  dla  nich  wcale  takie  złe.  Wielu  bowiem 
przedstawicieli  ówczesnych  rodów  zmieniało  swoje  wyznanie  w  zależności  od 
potrzeb czy sytuacji politycznej w jakiej się znaleźli. Potrafili oni jednak przekazywać 
duże sumy na fundacje sakralne, zarówno prawosławne jak i katolickie.  
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Ciekawym okazał się być  referat Szymona Bijaka Krajoznawstwo – nauka czy nie? 
Autor  przytoczył  nam  wiele  faktów,  mitów  i  opinii,  które  były  tak  różne,  tak 
rozbieżne,  a  czasami  wręcz  przeciwstawne,  że  tak  naprawdę  to  każdy  z  nas, 
obecnych na sali, musi sam w sobie dokonać stosownej analizy  i po zastanowieniu 
się  nad  dowodami  za  i  dowodami  przeciw  zdecydować  czym  dla  niego  jest 
krajoznawstwo. 

Wykopaliska na terenie grodziska w Surażu. Foto: Krzysztof Tęcza 

Po  sesji  krajoznawczej  wyruszamy  na  sobotnią  wycieczkę.  Docieramy  do 
miejscowości  Suraż, w  której mamy  obejrzeć miejsce  usytuowania  grodziska.  Po 
wdrapaniu  się  na  górę  dostrzegamy  kajakarzy  płynących  rzeką.  Tym  to musi  być 
przyjemnie  – myślimy  sobie. Ale  nie ma  co  im  zazdrościć. Oni  pewnie myślą  tak 
samo o nas. Oglądamy hipotetyczne miejsce po grodzisku, gdy nagle słyszymy jakieś 
hałasy.  Podchodzimy  do  widocznego  wykopu  i  cóż  widzimy.  W  dole  siedzą 
archeolodzy. To oni  są  tacy głośni. Okazuje  się,  że od  jakiegoś czasu prowadzą w 
tym miejscu badania. Zaczynamy z nimi rozmowę  i gdy ci mówią, że są z Instytutu 
Archeologii i Etnologii PAN, okazuje się, iż niektórzy z nas mają coś wspólnego z ich 
wydziałem.  Jakiż  jednak  ten  świat  jest  mały!  Zostajemy  poinformowani  o 
odkryciach  jakich dokonali oni tutaj w ostatnim czasie. Zaglądamy do dołu czy nie 
wypatrzymy  jeszcze  czegoś  ciekawego  i  żegnamy  się  z  nimi  życząc  im  dalszych 
sukcesów. Ruszamy  za  grupą,  która w międzyczasie oddaliła  się od nas.  Suraż  to 
jednak  nie  Białystok,  nie  zgubimy  się.  Zaraz  zresztą  jesteśmy  przy  kościele  pw. 
Bożego  Ciała  gdzie  dołączamy  do  grupy.  Zwiedzamy  kościół  i  jedziemy  do  Płonki 
Kościelnej miejscowości, w której postawiono pomnik przedstawiający króla Jana III 
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Sobieskiego.  Niestety  mimo,  że  pomnik  jest  sporych  rozmiarów  trudno  go 
sfotografować.  Ustawiono  go  bowiem  tak  niefortunnie,  że  promienie  słoneczne 
skutecznie przeszkadzają w dobrym ujęciu. Wielu z nas próbowało zrobić zdjęcie z 
dalszej  czy  bliższej  odległości,  pod  różnymi  kątami,  z  boku  itp.  Niestety  chyba 
nikomu nie wyszło nic co nadawałoby się do prezentacji. 

W Waniewie ruszamy w stronę widocznych traw rozciągających się aż po horyzont. 
Już myśleliśmy, że dalej się nie pójdzie gdy okazało się, że  jednak  jest to możliwe. 
Wykonano  tu drewniane kładki, którymi można dojść do następnej miejscowości. 
Po  drodze  musimy  przeprawiać  się  specjalnymi  tratwami.  Jest  przy  tym  nieco 
zabawy. Cały  czas wokół widzimy  szuwary  trzcinowe.  Teraz wiemy  jak wyglądają 
Narwiańskie  Bagna.  Po  dotarciu  do  końca  kładek  możemy  z  całym  spokojem 
ustawić  się  w  kolejkę  by  kupić  lody.  Co  prawda  organizatorzy  nawołują  do 
pośpiechu, ale co tam. Niech trochę poczekają. Przecież należy nam się odrobinka 
przyjemności.  

T
rawy, trawy, trawy… Foto: Krzysztof Tęcza 

Wreszcie  wszyscy  są  zadowoleni. My,  bo  odpoczęliśmy  nieco,  organizatorzy,  bo 
wreszcie jesteśmy wszyscy w autobusie. Udajemy się w dalszą drogę. Tym razem do 
miejscowości Choroszcz. Mamy tam obejrzeć kościół pw. św. Jana Chrzciciela  i św. 
Szczepana  Męczennika.  Gdy  docieramy  do  świątyni  czeka  na  nas  ksiądz,  który 
opowiada  bardzo  ciekawe  rzeczy.  Na  zewnętrznej  ścianie  wisi  wielki  obraz 
przedstawiający twarz Jezusa z całunu. Został on zachowany po zdjęciu z rusztowań 
zasłaniających ołtarz główny podczas przeprowadzania prac  remontowych. Ponoć 
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kiedyś przyszedł tutaj chłopak normalnie omijający świątynię. Po wyjściu z kościoła 
jego nastawienie do uczestniczenia w mszy świętej radykalnie się zmieniło. Pytany 
o  przyczynę  powiedział,  że  gdy  siedział  w  ławce  oczy  Jezusa  z  wizerunku 
wpatrywały  się  w  niego  a  on  jakby  słyszał  głos  Chrystusa,  który  mówił  Co  ty 
człowieku robisz. Po co ty w ogóle żyjesz?   

Drugim  obiektem  jaki  zobaczyliśmy  w  Choroszczy  była  letnia  rezydencja  Jana 
Klemensa  Branickiego.  Odbudowany  pałac  przeznaczono  na  Muzeum  Wnętrz 
Pałacowych. I właśnie zgromadzone tutaj wyposażenie jest jego główną atrakcją. Bo 
samo  otoczenie  nie  poraża.  Chociaż  są  tu  ciekawe  detale  architektoniczne 
umieszczone na  sąsiednich budynkach. Choćby głowa konia wystająca z zielonych 
pnączy porastających mur. 

W Tykocinie zwiedziliśmy Muzeum z gabinetem Glogerowskim, odtworzoną apteką 
oraz  rekonstrukcją  ciekawego pieca garnkowego. Głównym  jednak naszym  celem 
była Wielka Synagoga. Wchodzimy do niej schodkami w dół czyli  tak  jak powinno 
się to robić (z głębokości wołam do Ciebie Panie). W środku nie ma wizerunku Boga, 
za  to  są  malowidła  przedstawiające  kwiaty,  zwierzęta,  owoce  czy  ptaki.  Słowa 
modlitwy  uwieczniono  kolorem  czerwonym.  Wizyta  w  tym  obiekcie  nie  trwała 
długo ale dobrze, że tu dotarliśmy. 

Teraz  udajemy  się  pod  pomnik  hetmana  Stefana  Czarnieckiego  a  następnie  do 
kościoła  p.w.  Trójcy  Przenajświętszej.  Niestety musimy  szybko  opuścić  świątynię 
gdyż  zaraz  zaczyna  się msza  święta.  Idziemy w  stronę zamku gdzie czekają  już na 
nas.  Przekraczamy  rzekę Narew  i  zauważamy wysoki  drewniany  krzyż  z  napisem 
umieszczonym na przymocowanej doń tabliczce. Z tekstu dowiadujemy się,  że tak 
upamiętnili  swojego  ojca  Łukasza  Górnickiego  jego  synowie.  Tuż  obok  stoi 
drewniana rzeźba wystawiona w setną rocznicę urodzin Włodzimierza Puchalskiego 
– wybitnego przyrodnika. 
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Odbudowany zamek w Tykocinie. Foto: Krzysztof Tęcza 

Wreszcie dochodzimy do zamku. Tykocińska warownia była swego czasu największą 
twierdzą  nizinną  Europy.  Niestety  zamek  stopniowo  rozbierany  nie  doczekał 
naszych  czasów.  Znalazł  się  jednak  człowiek  odważny,  który  kupił  fundamenty  i 
odbudował  obiekt.  To  Jacek  Nazarko.  Obecnie  możemy  ponownie  podziwiać 
„starą” warownię. Możemy także, tak  jak dzisiaj, popatrzeć na pokaz strzelania ze 
starej broni. Po emocjach związanych z hukiem wystrzałów mamy czas by spokojnie 
skosztować przygotowanych dla nas specjałów. 

P
Pokaz kunsztu strzeleckiego. Foto: Krzysztof Tęcza 
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No  i  wreszcie  mamy  niedzielę.  Jest  to  ostatni  nasz  dzień.  Trzeba  koniecznie 
zobaczyć  cerkiew  Zwiastowania  NMP.  Zwłaszcza,  że  słyszę  dzwony  zwołujące 
wiernych na mszę. Gdy dochodzę do świątyni widzę jak na linach miota się człowiek 
wydobywający dzięki  z dzwonów. Widok  ten  rozbawia mnie,  jednak melodyjność 
słyszanych dźwięków jest fantastyczna. Zaraz ma rozpocząć się msza, udaję się więc 
do  Muzeum  Ikon  gdzie  dołączam  do  grupy  i  wspólnie  zwiedzamy  wspaniały 
zgromadzony  tu  zbiór.  Jeszcze  nigdy  nie  widziałem  tak  wielu  ikon  w  jednym 
miejscu. A są one bardzo różne.  

Wracając  jednak  do  historii  to  powstanie  klasztoru  w  Supraślu  było  dziełem 
przypadku.  Otóż mnisi  gdy  postanowili  wybudować  swoją  nową  siedzibę  puścili 
wodą  krzyż,  który  zatrzymał  się  na  zakolu  rzeki, właśnie w miejscu  gdzie  dzisiaj 
mieści się klasztor. Powoli powstawały kolejne obiekty i dzisiaj mamy cały kompleks 
zabudowań. 

Z samego ranka, ci którzy nie zwiedzali Supraśla uczestniczyli w sesji krajoznawczej 
poświęconej  rozpoczynającemu się spotkaniu o nazwie CZAK „Kresy 2013”. Swoje 
referaty wygłosili tam: komandor CZAK‐u kresowego Mieczysław Żochowski, Adam 
Dobroński, Halina Sugier, Tomasz Krzywicki, Andrzej Kłopotowski  i  Józef Partyka.  I 
tak  oto  zakończył  się  nasz  tegoroczny  Zlot.  Część  z  nas  pojechała  na  Białoruś  a 
pozostali powrócili do domów. Ja także wybieram się w podróż powrotną. Potrwa 
ona tylko 18 godzin. Dobrze, że w moją stronę jedzie jeszcze kilka osób, nie będzie 
nam się nudziło po drodze.  
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