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Wprowadzenie
Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Oto mamy skład Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK XVIII kadencji. W
sobotę 18 stycznia 2014 roku delegaci, którzy przybyli do Warszawy, oddali swoje
głosy na tych, których uważali za najlepszych kandydatów do reprezentowania nas
wszystkich. Cieszy fakt, że znamy już nowy skład osobowy komisji. Oto on:
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Szy

mon Bijak, Warszawa – przewodniczacy, Krzysztof Tęcza, Jelenia Góra –
wieprzewodniczący, Mirosława Wojciechowska, Warszawa – sekretarz

Elż

bieta Łobacz‐Bącal ‐ Żary; Małgorzata Pawłowska – Suwałki; Alicja
Wrzosek – Gdynia
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Bernadetta Zawilińska – Kraków; Wojciech Kowalski – Lublin; Maciej
Maśliński – Ostrów Wielkopolski
Jak zauważyliście mamy w składzie komisji dwie nowe osoby, są to Elżbieta Łobacz‐
Bącal z Żar i Wojciech Kowalski z Lublina. Na pewno wszyscy znacie ich, albowiem
ich działalność wykracza daleko poza ramy przeciętności. Koleżanka Ela organizuje
dziesiątki imprez skierowanych do młodzieży, Kolega Wojciech to znany
kolekcjoner. Nie powinno więc być dla nikogo zaskoczeniem, że wybrano ich do
komisji. Jestem pewny, że ich zapał i szczere chęci do pracy znacząco wzmocnią
nasze działania. Cieszymy się zatem, że dołączyli oni do nas. Jak zapewne
zauważyliście nowym przewodniczącym został Szymon Bijak. Nie ma w tym nic
dziwnego. Ciągle mówi się o wymianie pokoleń, o konieczności przekazywania
spraw w ręce młodszych, jeszcze chętnych do pracy osób. Aby dać wyraz takiemu
właśnie zdrowemu podejściu do pracy członkowie Komisji Krajoznawczej wybrali na
swojego szefa osobę młodą, by nie powiedzieć bardzo młodą. Niech Was to jednak
nie zmyli. Kolega Szymon dał się poznać jako osoba bardzo zaangażowana w pracy
na rzecz Towarzystwa. Jest on działaczem, który nie tylko, że ma zdrowe spojrzenie
na aktualnie panujące realia to jeszcze potrafi skutecznie realizować podjęte przez
siebie zobowiązania. Ma także wiele ciekawych pomysłów. Cieszę się zatem, że
pozostali członkowie komisji zgodzili się z tym wyborem. Musimy jednak pamiętać,
że same chęci i zapał do pracy jednej osoby, nie wystarczą do realizacji zadań jakie
czekają nas w najbliższych czterech latach. Dlatego musimy wspomóc Szymona
swoją pracą. Pamiętajmy, że decydując się na udział w pracach KK, przyjęliśmy na
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siebie pewne obowiązki. Pamiętajmy, że nikt nas z nich nie zwolni a jedyną drogą
by się od nich uwolnić jest złożenie rezygnacji i pozwolenie by wolne miejsce zajęła
osoba, która chętnie podejmie takie wyzwanie. My członkowie KK reprezentujemy
naszych wyborców ale przede wszystkim Polskie Towarzystwo Turystyczno‐
Krajoznawcze. I właśnie dlatego musimy swoimi działaniami, swoimi pomysłami i
swoją ciężką pracą dawać innym krajoznawcom przykład jak można poznając
piękno naszej Ojczyzny uczyć młodzież umiłowania Jej. Musimy podejmować trud
dokumentowania piękna jakie nas otacza ale także utrwalania w pamięci naszych
czynów, działań i przybliżania sylwetek wybijających się krajoznawców, tak by
można było brać z nich wzór do naśladowania.
Myślę, że cztery lata to wystarczająco dużo czasu by zrobić coś pożytecznego dla
Towarzystwa i ruchu krajoznawczego. Ale cztery lata to zbyt mało czasu by
zrealizować wszystkie pomysły. Tym bardziej, że już niedługo będziemy musieli
podjąć przygotowania do prac przy organizacji kolejnego Kongresu.
Szanowne Koleżanki i Koledzy, pozwalam sobie zauważyć, że aby osiągnąć dobre
wyniki pracy musimy działać razem, i dotyczy to nie tylko członków KK ale także
Was, naszych wyborców. Nie jesteśmy bowiem w stanie sami być wszędzie czy
wiedzieć wszystko. Dlatego też liczymy na Wasze wsparcie w naszej pracy. Czekamy
na wiadomości od Was, tak byśmy mogli dzielić się nimi z innymi ale też by czerpać
z nich pomysły i dowiadywać się jak poradziliście sobie z ich realizacją.
Szanowni Czytelnicy!
Prezentuję 15. numer Krajoznawcy, w którym zamieszczam relacje z kolejnych
seminariów cyklu „Mijające krajobrazy Polski”. Miło mi donieść, że spotkań takich
organizuje się w Polsce coraz więcej. To bardzo dobrze. Warto bowiem ukazywać
zmiany jakie zachodzą w naszym krajobrazie. Warto je omawiać i sprawdzać czy idą
one we właściwym kierunku. Krajobraz przecież jest dobrem nas wszystkich. Ale
także jest dobrem naszych dzieci. Nie możemy zatem nie śledzić tych zmian.
Musimy je śledzić. Musimy także próbować wpływać na powstrzymywanie zmian
negatywnych. W dzisiejszych czasach jest to niezwykle ważne.
Zamieszczam relację z Krajowej Konferencji Krajoznawczej podczas której
wybraliście nowy skład KK ZG PTTK. Zamieszczam obszerne sprawozdanie z
działalności KK w minionej kadencji oraz wypowiedź Józefa Partyki –
przewodniczącego KK minionej kadencji. Kolega Józef zrezygnował z dalszej pracy w
KK, nie oznacza to oczywiście, iż już go nie zobaczymy. Zadeklarował on swoją
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pomoc i wsparcie w pracach nowej komisji. Taką samą pomoc zadeklarował Kolega
Krzysztof R. Mazurski. Liczę, że współpraca ta przyniesie korzyści dla obu stron.
Ponieważ nasz „Krajoznawca” jest już rozpoznawalny i, a właściwie co ważniejsze,
oczekiwany, postanowiłem powoli udoskonalać formę podawanych informacji.
Będę starał się publikować więcej doniesień terenowych, relacji ze spotkań
krajoznawców oraz przedstawiał wyniki ich działań. Oczywiście by zrealizować takie
założenia muszę dostawać więcej materiałów od Was, drodzy działacze. Liczę, że
zechcecie włączyć się do tych działań tak byście mogli w przyszłości powiedzieć, że
macie swój wkład w tak ważnej sprawie jaką jest dokumentowanie naszych
poczynań.
Życzę miłej lektury i czekam na materiały.

Krzysztof Tęcza

Krzysztof Tęcza
Krajowa Konferencja Krajoznawców PTTK 2014

P
rzemawia Józef Partyka – ustępujący Przewodniczący KK ZG PTTK. Foto:
Krzysztof Tęcza
W sobotę 18 stycznia 2014 roku odbyła się w Warszawie w siedzibie Zarządu
Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno‐Krajoznawczego Krajowa
Konferencja Krajoznawców. Przybyli na nią delegaci z całego kraju, którzy po
wysłuchaniu sprawozdania z pracy ustępującej komisji, mieli za zadanie
zdecydować o jej składzie na nową kadencję. Wbrew pozorom zadanie to
wcale nie jest takie łatwe. Trudno bowiem znaleźć wśród kandydatów tych
właściwych, tych którzy nie tylko już wyróżniają się w pracy dla
krajoznawstwa ale tych, którzy są gotowi poświęcić tej pracy swój czas,
swoje siły i chęci. Trudno jest znaleźć osoby, które są gotowe
bezinteresownie pracować dla sprawy.
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Przy tego typu okazjach wszyscy zastanawiają się czym właściwie jest
krajoznawstwo. Oczywiście każdy zapytany o to odpowie inaczej. Tym razem
bardzo ładnie ujął to Krzysztof Mazurski, który stwierdził, że krajoznawstwo
to zabawa będąca pracą dla siebie i innych. Przypomniał także, że
członkowie komisji poświęcają swój czas prywatny dla dobra Towarzystwa,
dla dobra innych, dla dobra całego społeczeństwa. Taka postawa jest nie
tylko wyjątkowa, dobra i właściwa ale potrzebna i pożądana. Dlatego swoimi
słowami chciał uświadomić delegatom, że to właśnie od nich zależy czy
wybiorą właściwych działaczy. Dlatego delegaci powinni dobrze rozważyć na
kogo oddadzą swój głos.

P
rzemawia Szymon Bijak Przewodniczący nowego składu KK ZG PTTK. Foto:
Krzysztof Tęcza
Prowadzący Konferencję Henryk Miłoszewski (wiceprezes PTTK) bardzo
dobrze ocenił pracę Komisji Krajoznawczej w minionej kadencji. Tego
samego zdania byli zabierający głos delegaci. Nie oznacza to oczywiście, że
nie było błędów i potknięć. Należy jednak pamiętać, że przed nowym
składem komisji stoją poważne wyzwania. Komisja będzie obchodzić 60‐tą
rocznicę swojego istnienia. Podczas tej kadencji należy także rozpocząć
przygotowania do kolejnego Kongresu. Nie będzie zatem łatwo.
Wybory nowego składu Komisji Krajoznawczej przebiegły nadzwyczaj
sprawnie. Wystarczyło tylko jedno głosowanie i już wszystko było jasne.
Najwięcej głosów bo aż po 46 otrzymali Szymon Bijak i Krzysztof Tęcza.
Maciej Maśliński i Mirosława Wojciechowska otrzymali po 37 głosów, a
Wojciech Kowalski, Elżbieta Łobacz‐Bącal i Alicja Wrzosek po 36 głosów. 35
osób zagłosowało na Bernadettę Zawilińską, a 30 na Małgorzatę Pawłowską.
Podczas spotkania wybranych osób Krzysztof Tęcza zaproponował by na
przewodniczącego wybrano Szymona Bijaka, tak też się stało.
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Wiceprzewodniczącym został Krzysztof Tęcza a sekretarzem Mirosława
Wojciechowska.

Członkowie Komisji Krajoznawczej ZG PTTK XVIII kadencji; od lewej: Alicja
Wrzosek, Józef Partyka (Przewodniczący KK poprzedniej kadencji), Krzysztof
Tęcza (wiceprzewodniczący), Bernadetta Zawilińska, Szymon Bijak
(przewodniczący), Mirosława Wojciechowska (sekretarz), Elżbieta Łobacz‐
Bącal, Małgorzata Pawłowska, Maciej Maśliński. Brakuje Wojciecha
Kowalskiego. Foto: Krzysztof Tęcza
Przewodniczący Komisji Krajoznawczej XVIII kadencji – Szymon Bijak
podziękował za dotychczasową pracę Józkowi Partyce, który zadeklarował
wsparcie i pomoc w dalszej pracy. Wkrótce zostanie zwołane pierwsze
zebranie KK, na którym jej członkom zostaną przydzielone konkretne
zadania.
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Józef Partyka, Szymon Bijak
Sprawozdanie z działalności Komisji Krajoznawczej Zarządu
Głównego PTTK XVII kadencji za lata 2010‐2013
I. Skład Komisji
Komisja Krajoznawca ZG PTTK XVII kadencji została wybrana podczas Krajowej
Narady Aktywu Krajoznawczego w dniu 16 stycznia 2010 r. w 9‐osobowym składzie:
Szymon Bijak, Maciej Maśliński, Henryk Paciej, Józef Partyka, Małgorzata
Pawłowska, Krzysztof Tęcza, Mirosława Wojciechowska, Alicja Wrzosek i
Bernadetta Zawilińska. Prace Komisji wspierało kilkoro stałych współpracowników:
Anna Becker‐Kulińska, Krzysztof Czerepowicki, Zbigniew Lewandowski, Maria
Janowicz, Wojciech Napiórkowski, Krzysztof R. Mazurski oraz Jerzy Pabian.
Opiekunami Komisji byli: z ramienia Zarządu Głównego PTTK – kol. Henryk
Miłoszewski, z ramienia Głównej Komisji Rewizyjnej – kol. Dariusz Kużelewski, a z
ramienia biura ZG PTTK – kol. Grażyna Orłowska‐Rybicka.
W celu usprawnienia prac Komisji powołano następujące zespoły robocze:
1. Krajowe Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa:
2. Zespół ds. regionalnych pracowni krajoznawczych
3. Zespół ds. odznak krajoznawczych
4. Zespół ds. Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej
5. Zespół ds. kolekcjonerstwa
6. Zespół ds. współpracy z komisjami krajoznawczymi oddziałów PTTK
7. Zespół ds. kontaktów z Radą ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych
8. Zespół ds. inwentaryzacji krajoznawczej Polski
Komisja do współpracy z komisjami krajoznawczymi oddziałów PTTK ze swojego
składu wyznaczyła czterech koordynatorów: kol. Szymona Bijaka, kol. Krzysztofa
Tęczę, kol. Alicję Wrzosek, kol. Bernadettę Zawilińską.
II. Zebrania, uchwały
Do końca 2013 roku odbyło się 15 zebrań Komisji. Poza Warszawą miały one
miejsce w Gdańsku, Elblągu, Olsztynie, Ojcowie, Krakowie, Gorzowie Wlkp.,
Staniszowie k. Jeleniej Góry, Kaliszu, Sosnowcu i Supraślu. Organizowano je
najczęściej przy okazji zlotów CZAK i szkoleń kierowników regionalnych pracowni
krajoznawczych.
Średnia frekwencja członków Komisji na zebraniach wynosiła 87%. Pięciu członków
Komisji (Szymon Bijak, Maciej Maśliński, Józef Partyka, Krzysztof Tęcza i Alicja
Wrzosek) uczestniczyli we wszystkich zebraniach. Frekwencja pozostałych osób
wynosiła: Mirosława Wojciechowska – 81%, Małgorzata Pawłowska i Henryk Paciej
– 69% i Bernadetta Zawilińska – 62%.
W zebraniach, oprócz członków Komisji uczestniczyli jej stali współpracownicy,
pracownicy biura Zarządu Głównego PTTK, członkowie honorowi PTTK,
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przedstawiciele Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu
Koleżeńskiego, miejscowi działacze PTTK, a także zaproszeni goście.
Program pracy Komisji nawiązywał do uchwał i wniosków XVII Krajowej Narady
Aktywu Krajoznawczego z dnia 16 stycznia 2010 r. i obejmował:
– komputeryzację i udostępnianie w internecie katalogów RPK,
– prowadzenie czterech szkoleń kadry programowej RPK dla około 100 osób,
– kontynuację przygotowań do VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego i realizację
jego przesłania,
– koordynację opracowań regionalnych kanonów krajoznawczych,
– organizację czterech Centralnych Zlotów Krajoznawców CZAK z udziałem do 200
osób,
– organizację czterech szkoleń instruktorów krajoznawstwa dla około 80 osób,
– kontynuację Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej,
– kontynuację wymiany legitymacji instruktorów krajoznawstwa, w tym również
aktualizację rejestru instruktorów z udostępnieniem na stronie internetowej
Komisji;
– wzbogacanie strony internetowej Komisji,
– popularyzowanie zdobywania odznak krajoznawczych i kolekcjonerskich,
– przygotowywanie obchodów jubileuszu 60‐lecia Komisji Krajoznawczej ZG PTTK.
– włączenie się w program ochrony krajobrazu kulturowego.
Komisja przyjęła 70 uchwał dotyczących m.in. takich spraw jak:
– mianowania instruktorów krajoznawstwa Polski,
– podział środków dla regionalnych pracowni krajoznawczych ,
– przygotowań Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej,
– powołania Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego,
– programów CZAK i innych imprez,
– przyjmowania rocznych sprawozdań z działalności.
Pełny wykaz uchwał wraz ze sprawozdaniem Komisji za lata 2010–2013 znajduje
się na stronie internetowej Komisji Krajoznawczej ZG PTTK – http://kkraj.pttk.pl
Przewodniczący Komisji uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Głównego PTTK w dniu
24 kwietnia 2010 r. w Zawoi oraz powtórnie w dniu 26 listopada 2011 r. w
Warszawie wraz z Kol. Małgorzatą Pawłowską, która referowała raport o stanie
regionalnych pracowni krajoznawczych.
III. Centralne Zloty Krajoznawców (CZAK)
Komisja inspirowała organizację Centralnych Zlotów Krajoznawców CZAK.
Uczestniczyła w ich przygotowaniu konsultując i zatwierdzając uchwałą
merytoryczny program zlotów uzgadniany z ich organizatorami. Zloty nawiązują do
wieloletniej tradycji tych imprez, są miejscem spotkania krajoznawców z różnych
rejonów Polski, wymiany poglądów i doświadczeń. Każdego roku powoływano
przedstawiciela Komisji Krajoznawczej do współpracy z komitetem organizacyjnym
kolejnego CZAK‐u. Dużym wsparciem dla tych imprez była dobra współpraca
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zespołów przygotowujących zlot (głównie poszczególnych oddziałów PTTK) z
lokalnymi władzami samorządowymi.
W latach 2010–2013 odbyły się cztery zloty CZAK, zaplanowano je również na dwa
następne lata. Przez pierwsze trzy lata obserwowano malejącą liczbę uczestników
CZAK, głównie ze względu na coraz wyższe koszty uczestnictwa. Przykładem niskiej
frekwencji był zlot w Sosnowcu, który uczestnicy oceniali słabiej niż poprzednie
CZAKi, chociaż pod względem merytorycznym spełnił swoje założenia. Komunikat o
zlocie w formie elektronicznej na stronach internetowych Oddziału PTTK w
Sosnowcu i Komisji Krajoznawczej pojawił się zbyt późno; nie wysyłano
zawiadomień pocztą tradycyjną, co wpłynęło również na małe zainteresowanie
zlotem i niską frekwencję. Natomiast zlot w 2013 r. w Supraślu ze względu na
interesujący program i wprowadzone zmiany w programie, w tym organizację kilku
sesji krajoznawczych, przyciągnął większą liczbę chętnych. Istotną częścią programu
zlotów było zawsze forum krajoznawców – forma otwartego zebrania Komisji
Krajoznawczej i dyskusji z uczestnikami CZAK celem wymiany poglądów
i doświadczeń w pracy krajoznawczej.
Tematami przewodnimi zlotów, wzorem lat ubiegłych było:
– poznawanie walorów krajoznawczych regionów,
– popularyzacja odznak krajoznawczych i kolekcjonerskich,
– dyskusja nad istotnymi zagadnieniami krajoznawstwa,
– integracja środowiska krajoznawców.
W nawiązaniu do przesłania VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego, w którym
czytamy m.in., że „w celu zrozumienia współczesności należy poznać również
kulturę innych krajów” Komisja podjęła organizowanie wyjazdów do krajów
sąsiadujących z Polską. Nawiązano w ten sposób do kilku wyjazdów (Litwa, Łotwa,
Rumunia) przygotowywanych w latach 90. XX w. przez ks. dra Jerzego Pawlika.
W 2012 r. z inicjatywy kol. Zbigniewa Pękali, byłego członka Komisji, Oddział PTTK w
Ostrowcu Świętokrzyskim zorganizował wyprawę na Kresy Wschodnie na terenie
zachodniej Ukrainy. Udział wzięło 40 osób, a sam wyjazd był poprzedzony sesją
popularnonaukową „Kresy. Europejska przestrzeń przenikania kultur”, która odbyła
się w auli Wyższej Szkoły Społeczno‐Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie.
Uczelnia ta była merytorycznym współorganizatorem sesji, a jej pracownicy z
rektorem i dziekanem jednego z wydziałów udzielali interesujących objaśnień na
trasach wyprawy.
Kolejny wyjazd pod koniec sierpnia 2013 r. objął zachodnią Białoruś i był
przygotowany przez Oddział PTTK „Mazowsze”, do czego znacznie przyczynili się
kol. Mieczysław Żochowski i kol. Halina Suger, zapewniając uczestnikom dobre
warunki, a przede wszystkim dopracowany merytorycznie bogaty i interesujący
program. Komisja wstępnie zaplanowała organizację kolejnych zlotowych wyjazdów
za granicę – w 2014 r. na Bukowinę rumuńską, a w 2015 r. w Karpaty ukraińskie.
Krajowe zloty krajoznawców CZAK są wciąż główną imprezą krajoznawczą
integrującą środowisko krajoznawców i przewodników skupionych w PTTK
przyczyniającą się do poznawania ojczystego kraju. Do tej ponad 40‐letniej tradycji
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nawiązują rozpoczęte wyjazdy zagraniczne do krajów sąsiednich, gdzie przetrwały
ślady polskiej historii i kultury.
IV. Instruktorzy krajoznawstwa
Krajowe Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa liczyło sześć osób: Henryk Paciej –
przewodniczący, Szymon Bijak, Krzysztof Czerepowicki, Krzysztof Tęcza, Mirosława
Wojciechowska i Alicja Wrzosek. Kolegium współpracowało z kolegiami
regionalnymi, które istnieją we wszystkich województwach. Kolegia regionalne,
zgodnie ze swoimi uprawnieniami, mianowały instruktorów krajoznawstwa
regionu, organizowały spotkania, seminaria i sejmiki krajoznawcze, zajmowały się
szkoleniem kadry. Przeprowadzono weryfikację instruktorów, kontynuowany jest
ich komputerowy rejestr; do wyjaśnienia pozostaje jeszcze kilkadziesiąt nazwisk.
Rejestr jest dostępny na stronie internetowej KK. Osoby korzystające z tej formy
przekazu informacji mają możliwość zgłaszania zauważonych pomyłek.
W mijającej kadencji praktycznie ukończono wymianę legitymacji instruktorskich
zapoczątkowaną w 2007 r. W tym celu zostały wydrukowane nowe wzory legitymacji.
W 2012 r. znowelizowano regulamin instruktora krajoznawstwa PTTK, przyjęty przez
Zarząd Główny PTTK w maju 2013 r. Wymóg stawiany kandydatom na stopnie
instruktorskie dotyczący zdobywania Regionalnej Odznaki Krajoznawczej i Odznaki
Krajoznawczej Polski wpłynął na spadek liczby nadawanych uprawnień.
W latach 2010–2013 Komisja mianowała 13 osób Zasłużonymi Instruktorami
Krajoznawstwa, a 40 osób otrzymało stopień Instruktora Krajoznawstwa Polski.
Najwięcej instruktorów przybyło w województwach: pomorskim, dolnośląskim
i mazowieckim.
Istotnym elementem podnoszenia kwalifikacji instruktorów są szkolenia – kursy dla
kandydatów na instruktorów, organizowane przez zlotami CZAK. Osoby kończące
kurs z wynikiem pozytywnym zazwyczaj otrzymują stopień instruktora
krajoznawstwa regionu. Komisja nadała ten stopień siedmiu osobom, a pozostałych
mianowań na stopień IKR dokonywały Regionalne Kolegia Instruktorów
Krajoznawstwa. W latach 2010–2013 przybyło 182 Instruktorów Krajoznawstwa
Regionu.
W minionej kadencji odbyły się dwa kursy – w 2010 r. w Elblągu, w którym
uczestniczyło 27 osób, i w 2013 r. w Supraślu z udziałem 12 osób. W latach 2011
i 2012, z powodu małej liczby zgłoszeń, nie udało się zorganizować kursu w
Gorzowie Wielkopolskim i w Sosnowcu. Jest to istotny sygnał dla organizatorów
następnych kursów. Główną barierą są zapewne znaczne koszty uczestnictwa i brak
motywacji wśród młodszego pokolenia krajoznawców. Niewykluczone, że
modyfikacji i zmian będzie wymagał program szkolenia i dobór kadry prowadzącej
zajęcia.
Niektóre Regionalne Kolegia wydają własne materiały informacyjne. W Grudziądzu
wychodzi „Krajoznawca Kujawsko‐Pomorski” (red. Krzysztof Czerepowicki), w
Kielcach – „Przygodnik” (red. Anna Hendler i Jerzy Pabian) i w Krakowie „Małopolski
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Krajoznawca” (red. Edward Fietko). Natomiast kolegium w Opolu prowadzi stronę
internetową (red. Henryk Paciej).
V. Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej
W latach 2010–2013 odbyły się cztery Ogólnopolskie Przeglądy Książki
Krajoznawczej i Turystycznej (XIX, XX, XXI i XXII), towarzyszące Targom Regionów i
Produktów Turystycznych TOUR SALON. Od wielu lat są one organizowane na
podstawie umowy zawieranej między Zarządem Głównym PTTK a Dyrektorem
Naczelnym Międzynarodowych Targów Poznańskich. Jego przygotowaniem
w latach 2010–2012 z ramienia ZG PTTK zajmował się Oddział Poznański PTTK i
Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych, które współpracowały z Dyrekcją
Międzynarodowych Targów Poznańskich. W 2013 r. nastąpiła zmiana organizatora i
komisarza Przeglądu. Obowiązki te przejęła Centralna Biblioteka PTTK.
Przed Przeglądem przygotowywano regulamin określający zasady uczestnictwa i
oceny wydawnictw, a po zebraniu jury – katalog pokonkursowy. Wystawa
zgłoszonych wydawnictw (albumy, przewodniki, monografie krajoznawcze, mapy i
atlasy, informatory krajoznawcze i foldery) była organizowana podczas TOUR‐
SALONU, po czym następowało ogłoszenie wyników obrad jury i wręczenie
dyplomów wydawcom zgłaszanych wydawnictw. Zazwyczaj w Przeglądzie
uczestniczy kilkudziesięciu wydawców, zgłaszanych jest ponad 100 tytułów. W
latach 2010–2013 liczba nadesłanych wydawnictw była różna i wynosiła od 90 w
2012 r. do 161 w 2011 r., co średnio daje 126 tytułów rocznie.
Wśród wyróżnionych wydawnictw, w kategorii monografii pierwsze miejsce zajęło
w 2012 r. obszerne opracowanie kol. Krzysztofa R. Mazurskiego „Historia turystyki
sudeckiej”.
Nowością w poszczególnych edycjach Przyglądu była jego promocja internetowa,
realizowana przez Centralną Bibliotekę PTTK w Warszawie poprzez stronę
internetową
www.przegladksiazki.pl
i
fun
page
na
Facebooku
www.facebook.com/CentralnaBibliotekaPTTK oraz wystąpienie w roku 2013 o
patronaty honorowe instytucji ważnych dla turystyki i rynku książki w Polsce. W
kilkuosobowym składzie jury Przeglądu biorą udział członkowie Komisji
Krajoznawczej ZG PTTK i Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych.
Na podkreślenie zasługuje wypracowana przez Komisję po dłuższych staraniach
zmiana w organizacji Przeglądu. Począwszy od 2010 r. książki nadsyłane na Przegląd
nie zostają w Poznaniu by trafiać do tamtejszej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
(tak było przez wiele lat), lecz są przekazywane do Centralnej Biblioteki PTTK, by
zasilać zbiory tej książnicy oraz w miarę możliwości biblioteki regionalnych
pracowni krajoznawczych. Zmiany te, jak również przejęcie w 2013 r. organizacji
Przeglądu przez Centralną Bibliotekę PTTK okazały się udanym rozwiązaniem, które
przyniosło wymierne efekty w przebiegu przygotowań do Przeglądu i w jego finale z
udziałem wyróżnionych wydawców i autorów. Zdaniem Komisji Krajoznawczej
należy utrzymać te zmiany i nadal organizować Przegląd Książki Krajoznawczej i
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Turystycznej według wzorców wypracowanych w mijającej kadencji Komisji i
utrwalonych w 2013 r.
VI. Regionalne pracownie krajoznawcze
Stałym polem działalności Komisji Krajoznawczej jest merytoryczna opieka nad
regionalnymi pracowniami krajoznawczymi. Każdego roku są organizowane
szkolenia kierowników RPK. W latach 2010–2013 szkolenia te odbywały się w
Gdańsku, Krakowie, Kaliszu i Rzeszowie. Uczestniczyło w nich zwykle około 30–35
osób. Tematem tych szkoleń były m.in. sposoby zdobywania funduszy na
prowadzenie pracowni, komputerowe katalogowanie zbiorów, pisanie projektów,
omawianie bieżących spraw i problemów pracowni. Zwykle szkoleniom towarzyszył
interesujący program krajoznawczy.
W 2011 r. kol. Małgorzata Pawłowska opracowała raport o stanie RPK, omawiany
na dwóch zebraniach Komisji Krajoznawczej i na posiedzeniu Zarządu Głównego
PTTK w dniu 26 listopada 2011 r. w Warszawie. Dokument ten przedstawia obecny
stan pracowni i ich najważniejsze problemy, związane głównie z niewystarczającym
finansowaniem tych placówek w stosunku do potrzeb. Na koniec 2013 r. istniały 24
regionalne pracownie krajoznawcze (RPK) w następujących miastach: Białystok,
Bydgoszcz, Częstochowa, Elbląg, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Kalisz, Katowice,
Kraków, Legnica, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Płock, Poznań, Radom, Rzeszów,
Suwałki, Siedlce, Szczecin, Wałbrzych, Warszawa i Wrocław. Na początku 2011 r.
zakończyła swoją działalność Regionalna Pracownia Krajoznawcza w Kielcach, a jej
zbiory, decyzją Zarządu Świętokrzyskiego Oddziału PTTK w Kielcach zostały
przekazane do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach. Fakt takiego sposobu
likwidacji pracowni został oceniony nefatywnie i był tematem dyskusji na
zebraniach Komisji Krajoznawczej w 2011 r. oraz korespondencji kierowanych przez
Komisję do Zarządu Głównego PTTK. Wprawdzie kielecka Biblioteka zapewni
odpowiedni lokal dla zbiorów RPK, zadba o ich skatalogowanie i profesjonalne
udostępnianie, to jednak nasze Towarzystwo utraciło praktycznie na zawsze cenny
księgozbiór gromadzony od 100 lat przez tamtejszych działaczy PTK i PTTK.
Kierownicy RPK lub osoby zajmujące się organizacją pracy, w tym również
udostępnianiem zbiorów, najczęściej pracują społecznie (14 pracowni), rzadziej –
na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia czy wreszcie
oddelegowania do pracy ze szkoły.
We wszystkich RPK działają biblioteki, które liczą od około jednego tysiąca do około
11 tysięcy woluminów. Na koniec 2012 roku we wszystkich pracowniach było
ponad 118 tysięcy woluminów. Bardzo często są to niezwykle cenne, unikatowe
egzemplarze, dotyczące regionu. Niestety w związku z przekazaniem zbiorów
kieleckiej RPK (ok. 11 tys. egz.) do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach
nastąpiło zmniejszenie ogólnej liczby woluminów. Ponadto pracownie posiadają
w swych zasobach: mapy, czasopisma, foldery, zdjęcia, opracowania krajoznawcze,
dokumenty historyczne opracowania multimedialne, plakaty, proporczyki, rękopisy
czy maszynopisy. Coraz częściej do RPK trafiają spuścizny w postaci księgozbiorów
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po zmarłych krajoznawcach. Niektóre z pracowni borykają się z brakiem wolnego
miejsca, pozwalającego na przechowywanie zgromadzonych zasobów. RPK
prowadzą swą działalność we współpracy z samorządami, kuratoriami oświaty,
lokalną prasą, radiem i TV, domami kultury, muzeami, archiwami, dyrekcjami
parków narodowych i krajobrazowych, państwową służbą ochrony zabytków oraz
przyrody.
Każda pracownia ma swoją specyfikę działania, wiele z nich prowadzi bogatą i
różnorodną działalność wydawniczą (publikując własne periodyki – Katowice, Łódź,
Opole, Rzeszów, Szczecin, Wrocław – internetowo; przewodniki; opracowania) i
popularyzatorską (odczyty, wykłady, szkolenia, wystawy, zajęcia specjalistyczne –
często z młodzieżą), niektóre specjalizują się w wybranej dziedzinie (np.
kolekcjonerstwo – Opole, ochrona środowiska – Kraków); każda pracownia
gromadzi i udostępnia zbiory; w większości pracowni turyści mogą również
zweryfikować odznaki krajoznawcze, regionalne i turystyki kwalifikowanej. Wokół
pracowni gromadzą się regionaliści, krajoznawcy, historycy, prowadzący kursy,
wykładający w specjalistycznych szkołach średnich i wyższych. Kierownicy RPK
często sami publikują, prowadzą szkolenia i zajęcia specjalistyczne. Coraz częściej
informacje o RPK i podejmowanych przez nie działaniach trafiają na strony
internetowe Oddziałów i Komisji Krajoznawczej. Należy podkreślić fakt, że wszystkie
pracownie posiadają niezbędny do działalności sprzęt komputerowy. Dużą
przeszkodą w korzystaniu z potencjalnych możliwości RPK, ich zasobów
materialnych oraz wiedzy osób współpracujących z pracowniami jest
niewystarczająca ilość środków na pełną etatową obsługę wszystkich pracowni.
Pracownie mają własną stronę internetową (www.pracowniapttk.pl), zbudowaną w
ramach realizacji projektu „Regionalizm on‐line. Rozwój potencjału regionalnej
pracowni krajoznawczej”, która zawiera podstawowe informacje o pracowniach
oraz na której zamieszczone zostały zbudowane komputerowe katalogi i rekordy
biblioteczne RPK w systemie ProgMan. W latach 2010–2013 łącznie wykonano
prawie 17 tys. rekordów. Stanowi to, razem z rekordami wykonanymi w ramach
wspomnianego projektu około 14% wszystkich jednostek bibliotecznych
znajdujących się w pracowniach. W Internecie funkcjonuje grupa dyskusyjna RPK,
dzięki której możliwe jest szybkie komunikowanie się z kierownikami RPK,
członkami i współpracownikami Komisji Krajoznawczej: przekazywanie,
pozyskiwanie i wymiana informacji, np. dotyczących szkoleń, wydawnictw,
wydarzeń krajoznawczych. Strona techniczną grupy dyskusyjnej zajmuje się kol.
Paweł Miśkowiec, prezes Akademickiego Oddziału PTTK w Krakowie. Kol. Anna
Becker‐Kulińska sukcesywnie opracowuje historię RPK. Komisja Krajoznawcza ZG
PTTK wspiera prace merytoryczne pracowni i pomaga w ich doposażeniu dokonując
podziału środków na ten cel przeznaczonych z budżetu Zarządu Głównego. Warto
przypomnieć, że roczny budżet wszystkich pracowni wynosił ponad 80 tys. zł., co
oznacza średnio około 3,3 tys. złotych rocznie na jedną pracownię krajoznawczą.
Środki te przeznaczone są na doposażenie pracowni, zakupy biblioteczne oraz
doroczne szkolenia.
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W ramach merytorycznej opieki na pracowniami Komisja Krajoznawcza
współpracuje z kol. Marią Janowicz, kierowniczką Centralnej Biblioteki PTTK i kol.
Dariuszem Kużelewskim, prezesem Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku.
Współpraca z kol. Marią Janowicz obejmuje także inne zagadnienia, np.
przedsięwzięcia związane z organizacją Ogólnopolskiego Przeglądu Książki
Turystycznej i Krajoznawczej, funkcjonowanie strony internetowej regionalnych
pracowni krajoznawczych, czy udział w dorocznych szkoleniach kierowników
regionalnych pracowni krajoznawczych. W ostatnim przedsięwzięciu od 2011 roku
uczestniczy kol. Jolanta Śledzińska, sekretarz ZG PTTK ds. promocji i kontaktów.
Jesienią 2012 r. została przeprowadzona analiza SWOT dla pracowni
krajoznawczych na podstawie kilkunastu wypełnionych przez członków i
współpracowników Komisji Krajoznawczej oraz kierowników RPK ankiet; jej wyniki
opracowane przez kol. M. Pawłowską i kol. B. Zawilińską były prezentowane na
zebraniu Komisji w dniu 8 grudnia 2012 r. Analiza potwierdziła obecny trudny stan
pracowni, wskazała słabe i mocne strony poszczególnych RPK oraz szanse
i zagrożenia dla ich dalszego rozwoju. Pełna analiza znajduje się na stronie
internetowej Komisji Krajoznawczej ZG PTTK – http://kkraj.pttk.pl. Zamieszczono ją
również w piśmie Komisji „Krajoznawca”1 .
VII. Kanony krajoznawcze
Komisja Krajoznawcza ZG PTTK nie ma praktycznie wpływu na opracowanie,
redakcję i wydawanie kanonów krajoznawczych. Może jedynie wspierać koncepcje
poszczególnych wydawnictw służąc konsultacją i merytoryczną pomocą. Toteż z
uznaniem wita każdą inicjatywę przygotowania i wydawania tych cennych edycji
krajoznawczych, chociaż spotykała się nieraz z głosami dyskusyjnymi dot. celowości
takich wydań wobec ogromnej ilości i różnych rodzajów literatury krajoznawczej
wydawanej na wysokim poziomie edytorskim.
W mijającej kadencji ukazały się drukiem trzy wojewódzkie kanony krajoznawcze:
warmińsko‐mazurskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. Pierwsze dwa zostały wydane
na VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego w Olsztynie. Duże zasługi w przygotowaniu
tych edycji mają znani krajoznawcy: kol. Stanisław Harajda (Olsztyn), kol.
Włodzimierz Łęcki (Poznań) i kol. Jolanta Śledzińska (Łódź). Dla wydawanych
kanonów warto zadbać o ujednoliconą szatę graficzną wg wypracowanego wzorca
dla województw wielkopolskiego i łódzkiego.
W różnym stopniu są zaawansowane prace redakcyjne pozostałych kanonów, które
mają się stopniowo ukazywać w ciągi najbliższych lat do VII Kongresu
Krajoznawstwa Polskiego w 2020 r. W wersji elektronicznej jest opracowany Kanon
krajoznawczy województwa śląskiego przez kol. Roberta Respondowskiego.

1 M. Pawłowska, B. Zawilińska, Potencjał rozwojowy i zagrożenia RPK PTTK. „Krajoznawca.
Biuletyn Informacyjny KK ZG PTTK”, nr 12: 2013, s. 19–30.

17
VIII. Odznaki krajoznawcze
Według sprawozdań terenowych zespołów weryfikacyjnych rocznie przyznaje się
około 1500–1700 odznak Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK. Najwięcej (ok.
500–700 rocznie) przyznaje TRW Oddziału Wojskowego w Chełmie. Centralny
Zespół Weryfikacyjny (CZW) Odznak Krajoznawczych PTTK rocznie weryfikuje około
50 ROK. W czasie kadencji powołano 7 nowych zespołów weryfikacyjnych ROK
(m.in. w Krakowie, Cieszynie, Lwówku Śląskim, Gdyni, Warszawie).
Odznakę Krajoznawczą Polski (OKP) przyznają członkowie CZW, który liczy 12 osób.
Są to: kol. kol. Zygmunt Cebula (Rzeszów), kol. Andrzej Danowski (Łódź), kol.
Zbigniew Lewandowski (Warszawa, przewodniczący), kol. Włodzimierz Łęcki
(Poznań), kol. Maciej Maśliński (Ostrów Wielkopolski), kol. Felicjan Mierzwa
(Katowice), kol. Małgorzata Pawłowska (Suwałki), kol. Andrzej Rumiński (Wrocław),
kol. Henryk Stopikowski (Grudziądz), kol. Krzysztof Tęcza (Jelenia Góra), kol. Jerzy
Winsze (Szczecin) i kol. Ryszard Wrzosek (Gdynia). W czasie kadencji do CZW
dokooptowano Krzysztofa Tęczę i Felicjana Mierzwę. Związane to było z
zakończeniem prac przez dotychczasowych członków CZW.
W latach 2010–2013 weryfikowano rocznie od 56 do 81 Odznaki Krajoznawczej
Polski. Do końca 2013 roku 51 osób zdobyło OKP w stopniu złotym z szafirem, z
czego 19 w latach 2010–2013 (pełna lista znajduje się na stronie www Komisji).
Różna jest aktywność członków Centralnego Zespołu Weryfikacyjnego. Do
najbardziej czynnych należą: kol. Ryszard Wrzosek, kol. Zbigniew Lewandowski oraz
niedawno mianowany kol. Felicjan Mierzwa.
Zespół ds. odznak krajoznawczych pracował w składzie kol. Szymon Bijak
(przewodniczący), kol. Zbigniew Lewandowski, kol. Maciej Maśliński i kol. Jerzy
Pabian (członkowie). W roku 2011 opracowano nowelizację instrukcji weryfikacji
ROK i OKP. Z kolei w latach 2012–2013 przygotowano aktualizację regulaminu OKP i
wykazu obiektów koniecznych do zwiedzania w celu zdobywania kolejnych stopni.
Regulamin wraz z wykazem zostały zatwierdzone przez ZG PTTK w maju 2013 roku.
W okresie sprawozdawczym zespół opiniował kilka regulaminów odznak
ogólnopolskich i rekomendował je do zatwierdzenia przez ZG PTTK (np. OK
„Szlakiem Reymonta”, OTK „Szlakami obrońców granic”). Na bieżąco są również
udzielane konsultacje i wyjaśnienia w sprawie zdobywania odznak krajoznawczych.
Kol. Zbigniew Lewandowski i kol. Roman Henryk Orlicz prowadzą rejestr
ustanowionych przez ogniwa PTTK odznak krajoznawczych, których obecnie jest
blisko 800. Niestety zauważa się niepokojącą tendencję do tworzenia mało
zróżnicowanych regulaminów, niewiele wnoszących w rozwój krajoznawczy osób
zdobywających daną odznakę. Mimo obowiązujących przepisów statutu PTTK
sporadycznie zdarza się by oddziały ustanawiające ogólnopolską odznakę
krajoznawczą przedkładały jej regulamin do zatwierdzenia przez Zarząd Główny
PTTK.
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IX. Kolekcjonerstwo krajoznawcze
Kolekcjonerstwo krajoznawcze jest kontynuowane dzięki zaangażowaniu kilku
znanych kolekcjonerów, zwłaszcza takich jak kol. Henryk Paciej i kol. Wojciech
Kowalski. Uchwałą nr 36/XVII/2011 Komisji Krajoznawczej z dnia 12 lutego 2011 r.
powołano Podkomisję Kolekcjonerstwa Krajoznawczego, która zajmuje się tą formą
krajoznawstwa oraz przyjęto regulamin jej pracy. W skład Podkomisji weszli: kol.
Wojciech Kowalski (Lublin) – przewodniczący, kol. Henryk Paciej –
wiceprzewodniczący (Opole), kol. Mieczysław Tokarski (Włodawa) – sekretarz, kol.
Maciej Maśliński (Ostrów Wielkopolski), kol. Janusz Motyka (Przemyśl).
Prowadzony jest ogólnopolski Korespondencyjny Klub Kolekcjonerów
Krajoznawców „4K”, a „Biuletyn Kolekcjonerski”, stanowi stałą miesięczną kolumnę
„Na kolekcjonerskim szlaku” w internetowym wydaniu miesięcznika „Na szlaku”
(www.na‐szlaku.pttk.net), do którego materiały ostatnio częściej zbiera redakcja
tego pisma. Prowadzony jest referat weryfikacyjny odznak kolekcjonerskich i
rocznie weryfikuje się około 20 odznak kolekcjonerskich.
Na dwóch zebraniach mianowano jurorów zbiorów kolekcjonerskich: podczas
CZAK‐u w Sosnowcu 5 jurorów, a w Supraślu 7 kolejnych (łącznie jest mianowanych
27 jurorów).
W latach 2011–2013 wydano trzy numery „Biuletynu Podkomisji Kolekcjonerstwa
Krajoznawczego” informującego o najważniejszych wydarzeniach w polskim ruchu
kolekcjonerskim PTTK.
W 2012 r. pracowano nad uproszczeniem regulaminu odznak kolekcjonerskich,
który przyjęto w kwietniu 2013 r. w Rzeszowie. Prezydium ZG PTTK zatwierdziło go
w czerwcu 2013 r. Uchwałą nr 66/XVII/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r. w Supraślu
przyjęto „Regulamin Krajoznawcy Kolekcjonera” i przesłano go do zatwierdzenia
przez Zarząd Główny PTTK.
Podkomisja była organizatorem wystaw kolekcjonerskich podczas w CZAK w Elblągu
i w Supraślu, gdzie organizatorzy zapewnili odpowiednie warunki lokalowe. Takiej
możliwości nie było podczas CZAK w Gorzowie Wielkopolskim i w Sosnowcu.
X. Inwentaryzacja krajoznawcza
W latach 2010–2013 nie odnotowano postępów w inwentaryzacji krajoznawczej
Polski. Inwentaryzacja krajoznawcza – jako zadanie programowe Towarzystwa,
praktycznie zakończyła się w 2003 r. Kilka osób nadal te prace kontynuuje. Kol.
Maciej Maśliński wykonuje inwentaryzację i dokumentację krajoznawczą głównie
na terenie Wielkopolski, a efektem tych prac są zbiory fotograficzne na płytach CD
oraz publikacje w formie artykułów i książek. Ponadto przez całą kadencję
prowadził konsultacje w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji krajoznawczej. W
związku z tym uzupełniono zapis na głównej stronie internetowej ZG PTTK o nowe
informacje ułatwiające przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej. Również
Kol. Robert Respondowski (były członek Komisji) wykonał dokumentację
krajoznawczą dla województwa śląskiego utrwalając jej wyniki na kilkunastu
płytkach CDR i DVD.
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Staraniem Komisji w poprzedniej kadencji zostały opracowane wytyczne dotyczące
inwentaryzacji krajoznawczej przeznaczone dla grup, które mogą prowadzić
inwentaryzacje poszczególnych obszarów Polski. Materiał ten został wydany
drukiem w 2010 r. i zawiera konspekt wydawnictwa krajoznawczego gminy, miasta
i powiatu, adresowanego głównie do mieszkańców danych miejscowości.
Rysują się więc pewne możliwości kontynuowania prac o charakterze
inwentaryzacyjnym poprzez zachęcanie do podejmowania inwentaryzacji i jej
kontynuowania w tych ośrodkach, gdzie pojawia się choćby nikłe zainteresowanie.
Istotnym elementem tej pracy jest podjęcie digitalizacji dokumentacji
inwentaryzacyjnej w regionalnych pracowniach krajoznawczych. Digitalizacja
dokumentacji prac inwentaryzacyjnych przez RPK stwarza możliwość trwałego
zachowania oraz wykorzystania dorobku wszystkich wykonanych dotychczas prac.
Inwentaryzacja krajoznawcza kontynuowana przez wiele lat, stała się trwałym
dorobkiem naszego Towarzystwa, wniosła duży wkład w dokumentowanie
przyrodniczego i kulturowego zasobu kraju. Część inwentaryzowanych wówczas
obiektów zmieniła swój stan i funkcję, niektóre zapewne już nie istnieją, mają
natomiast swój obraz utrwalony pismem i obiektywem, czym warto zainteresować
funkcjonujące programy ochrony dziedzictwa kulturowego kraju, by opracować
stan opieki nad zabytkami.
XI. Seminaria „Mijające krajobrazy Polski”
W 2010 roku dwóch członków Komisji (kol. K. R. Mazurski i kol. J. Partyka)
uczestniczyło w pracach zespołu programowego VI Kongresu Krajoznawstwa
Polskiego w Olsztynie. W przesłaniu Kongresu znalazł się m.in. zapis o ochronie
krajobrazu kulturowego – jako wartości i własności społecznej, którą należy chronić
przed postępującą degradacją, co jest „naszym obowiązkiem wobec przyszłych
pokoleń” – czytamy w tym dokumencie. Włączając się w realizację kongresowych
postanowień Komisja Krajoznawcza zaproponowała kontynuację dyskusji na temat
przemian polskiego krajobrazu w postaci seminariów popularno‐naukowych pod
wspólnym hasłem „Mijające krajobrazy Polski”. Płaszczyzną wymiany poglądów są
seminaria popularnonaukowe organizowane przez komisje krajoznawcze
Oddziałów PTTK, Regionalne Kolegia Instruktorów Krajoznawstwa, Koła i Kluby
Przewodników oraz krajoznawców zrzeszonych w innych strukturach naszego
Towarzystwa.
Pierwsza seminarium odbyło się w dniu 5 listopada 2010 r. w Krakowie („Mijające
krajobrazy Małopolski”). Do końca 2013 r. odbyło się 14 seminariów. W roku 2014
planowana jest organizacja kilku następnych dwóch seminariów, m.in. w
Białymstoku i Kamieniu Pomorskim.
Organizatorzy seminariów podejmowali starania o wydawanie materiałów w formie
drukowanej. Do tej pory wydano materiały z czterech seminariów: w Krakowie –
nakładem COTG PTTK (dwa tytuły: Małopolska i Eseje o Krakowie), Otwocku –
staraniem tamtejszego Oddziału PTTK, Wrocławiu – nakładem Wydziału
Architektury Politechniki Wrocławskiej i w Jeleniej Górze przy finansowej pomocy
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Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. W przygotowaniu są
następne wydawnictwa z sesji w Żarach, Gdańsku, Opolu, Częstochowie i Kielcach.
XII. Działalność wydawnicza Komisji
W związku z rozpoczętym cyklem seminariów „Mijające krajobrazy Polski” Komisja
zainicjowała działalność wydawniczą podejmując współpracę z innymi instytucjami.
Jej efektem są druki zwarte oraz wydawnictwa ciągłe.
W 13 maja 2010 r. w Gdańsku Komisja podjęła uchwałę nr 18/XVII/2010
o wydawaniu kwartalnika zatytułowanego „Krajoznawca. Biuletyn Informacyjny KK
ZG PTTK”, zawierającego bieżące wiadomości o jej działalności i ważniejszych
wydarzeniach krajoznawczych w poszczególnych regionach Polski. Prace redakcyjne
czasopisma powierzono kol. Krzysztofowi Tęczy, który opracował koncepcję pisma i
podjął się redakcji technicznej. Do końca 2013 r. wydano 14 numerów tego pisma w
niewielkim nakładzie po 50 egz. Periodyk jest redagowany w formacie A–5, ma
objętość około 80–100 stron. Autorami tekstów są członkowie Komisji i inni
krajoznawcy z różnych regionów kraju. Jeden z numerów Krajoznawcy” w całości
poświęcono VI Kongresowi Krajoznawstwa w Olsztynie (wydanie specjalne). W
2012 r. pismo otrzymało numer ISSN 2299‐6605 nadawany przez Bibliotekę
Narodową. Ukazuje się również w wersji elektronicznej z osobnym numerem ISSN
2299‐6613.
Forma pisma i jego treść były przedmiotem dyskusji Komisji Krajoznawczej na
zebraniu w Rzeszowie w kwietniu 2013 r. Podtrzymano wówczas redagowanie pisma
przez kol. Krzysztofa Tęczę tworząc równocześnie kilkuosobową radę, której
zadaniem będzie dobór tekstów przeznaczanych do druku. Jednocześnie zalecono,
aby w kolejnych numerach było więcej krótkich relacji o znaczących wydarzeniach
krajoznawczych i krótkich relacji z bieżącej działalności Komisji.
W listopadzie 2012 r. Komisja Krajoznawcza otrzymała z Biblioteki Narodowej
oznaczenie identyfikacyjne wydawcy nr 936468 oraz pulę 10 numerów ISBN dla
wydawnictw zwartych:
978‐83‐936468‐0‐7
978‐83‐936468‐1‐4
978‐83‐936468‐2‐1
978‐83‐936468‐3‐8
978‐83‐936468‐4‐5
978‐83‐936468‐5‐2
978‐83‐936468‐6‐9
978‐83‐936468‐7‐6
978‐83‐936468‐8‐3
978‐83‐936468‐9‐0
Dwa z ww. numerów wykorzystano do oznaczenia edycji materiałów z sesji
„Mijające krajobrazy” w Częstochowie i z sesji na temat powstania styczniowego.
Komisja na jednym z zebrań zapoznała się z koncepcją kol. Pawła Andersa dot.
wydania „Podręcznika krajoznawstwa”. Uznano, że redakcję tego ambitnego
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wydawnictwa należy powierzyć kol. Pawłowi Andresowi i kol. Krzysztofowi
R. Mazurskiemu.
Kol. Szymon Bijak zaproponował wydanie „Vademecum Instruktora
Krajoznawstwa”. Komisja pozytywnie zaopiniowała tę inicjatywę i powierzyła Mu
redakcję tego wydawnictwa.
XIII. Współpraca Komisji z Radą ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych
Współpraca ta ograniczała się do kilku roboczych okazjonalnych spotkań z kol.
Marią Marandą, przewodniczącą Rady, przy okazji zebrań Komisji i zlotów CZAK. Na
jednym z zebrań w dniu 5 listopada 2011 r. w Staniszowie więcej miejsca
poświęcono współpracy Rady i Komisji, zwracając równocześnie uwagę na takie
problemy jak mała liczba właściwej kadry do współpracy z osobami
niepełnosprawnymi, niewystarczająca dostępność do różnych obiektów w
przestrzeni kulturowej i w całej infrastrukturze turystycznej oraz do środków
komunikacji miejskiej.
XIV. Jubileusz 60‐lecia komisji
W związku z przypadającą w 2014 roku 60. rocznicą Komisji Krajoznawczej
poczyniono wstępne przygotowania do obchodów tego jubileuszu. Zaproponowano
zorganizowanie uroczystej sesji jesienią 2014 r., a przede wszystkim wydanie
materiałów ilustrujących działalność Komisji w ostatnich 10 latach. Redakcję
wydawnictwa powierzono kol. Krzysztofowi R. Mazurskiemu, który przygotował
konspekt wydawnictwa i zebrał prawie kompletny materiał wymagający
praktycznie tylko redakcji technicznej. Koszty wydawnictwa umieszczono w planie
finansowym Komisji na rok 2014.
XV. Inne formy pracy Komisji
W 2013 r. przypadła 150. rocznica wybuchu powstania styczniowego. Komisja
Krajoznawcza włączając się w program ogólnopolskich obchodów tego ważnego w
naszej historii wydarzenia przygotowała sesję „Śladami powstania styczniowego.
Aspekty historyczne i krajoznawcze”, która odbyła się dnia 9 listopada w
Śródmiejskim Domu Kultury w Warszawie. Wygłoszono 11 referatów na temat
przebiegu powstania głównie w Królestwie Kongresowych omawiających
ważniejsze bitwy i udział bohaterów w powstańczym zrywie. Trzy referaty
przygotowali członkowie Komisji Krajoznawczej (kol. Szymon Bijak, kol. Maciej
Maśliński, kol. Józef Partyka). Komisja zaplanowała wydanie drukiem materiałów z
tej sesji.
Ponadto kilku członków Komisji brało udział w kilku lokalnych sesjach i seminariach
organizowanych przez PTTK oraz inne instytucje, w tym naukowe, przygotowując
referaty. Z ważniejszych można wymienić międzynarodową konferencję turystyczną
w Trzebieszowicach (2011), seminarium „Sacrum i Przyroda” (2012) oraz
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konferencję poświęconą Janowi Gwalbertowi Pawlikowskiemu (2013). Referaty na
te spotkania przygotowali kol. Maciej Maśliński i kol. Józef Partyka.
Na koniec warto podkreślić, że począwszy od ostatniej, mijającej kadencji jest
prowadzona „Kronika Komisji Krajoznawczej”, nad którą sprawuje pieczę kol. Alicja
Wrzosek starannie dbając o wpisy i dobór materiałów dokumentalnych (fotografie,
informacje, programy imprez). Na kilkudziesięciu stronach Kroniki jest ukazana
bieżąca działalność Komisji i jej wkład w rozwój różnych form polskiego
krajoznawstwa.
Trzech członków Komisji: kol. Szymon Bijak, Józef Partyka i Bernadetta Zawilińska
zostało powołanych do zespołu programowego XVIII Zjazdu PTTK, który odbył się w
2013 r. w Warszawie.
XVI. Podsumowanie
W podsumowaniu sprawozdania Komisji za lata 2010–2013 należy wymienić jej
najważniejsze osiągnięcia, do których należy:
– kontynuacja programu komputeryzacji RPK i digitalizacji katalogów pracowni
celem udostępniania ich przez internet,
– organizacja czterech krajowych centralnych zlotów krajoznawców i
zainicjowanie zlotów na tereny kresowe, gdzie żywa jest historia Polski i jej tradycje
kulturowe,
– zakończenie wymiany legitymacji instruktorów krajoznawstwa,
– założenie kwartalnika „Krajoznawca” i wydanie 14 numerów tego pisma
w formie drukowanej i internetowej,
– zainicjowanie i organizację 14 seminariów z cyklu „Mijające krajobrazy Polski”
będących realizacją przesłania VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego w zakresie
ochrony krajobrazu kulturowego,
– merytoryczna opieka i współpraca z regionalnymi pracowniami
krajoznawczymi wraz z corocznymi szkoleniami kierowników RPK,
– dokonanie zmian w organizacji ogólnopolskich przeglądów książki
krajoznawczej i turystycznej oraz przeprowadzenie na zasadzie współpracy czterech
przeglądów,
– stałe doskonalenie i rozwój strony internetowej Komisji,
– reaktywowanie Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego i przywrócenie
właściwego miejsca tej dziedzinie krajoznawstwa w hierarchii zadań Komisji,
– zebranie prawie kompletnych materiałów do wydawnictwa na obchody 60‐
lecia Komisji, które przypadną na jesień 2014 r.
– uczestnictwo kilku członków Komisji w sesjach naukowych z jednoczesnym
przygotowywaniem i wygłaszaniem referatów, wydawanych drukiem.
XVII. Podziękowania
W imieniu Komisji Krajoznawczej uprzejmie dziękuję wszystkim jej członkom i
stałym współpracownikom oraz osobom wspierającym Komisję w działaniach za
ofiarną i wydajną pracę, serdeczność, udzielanie rad i wyrozumiałość. Społeczne
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zaangażowanie miało duże znaczenie przy podejmowaniu i realizacji różnych zadań,
nieraz poszerzonych oraz wymagających poświęcenia prywatnego czasu
i bezinteresownego zaangażowania. Oprócz członków z wieloletnim stażem
i profesjonalnym doświadczeniem należy podkreślić autentyczne zaangażowanie
w prace Komisji kilku osób wybranych po raz pierwszy do jej składu, co po ich ew.
ponownym wyborze rokuje duże nadzieje na kontynuację pracy w ustalonych
dotychczas formach.
Wśród osób związanych z Komisją i żywo interesujących się jej dokonaniami należy
wymieć Kol. Grażynę Orłowską‐Rybicką sprawującą opiekę nad Komisją ze strony
Biura Zarządu Głównego PTTK, pracowników etatowych Biura – Kol. Marię
Janowicz, kierownika Centralnej Biblioteki PTTK, Kol. Jolantę Śledzińską, a także kol.
Annę Becker‐Kulińską i kol. Krzysztofa R. Mazurskiego, którzy udzielali rzeczowych
rad płynących z ich wieloletniego doświadczenia oraz Kol. Lecha Drożdżyńskiego,
byłego Prezesa Zarządu Głównego PTTK, kol. Henryka Miłoszewskiego, wiceprezesa
ZG PTTK i Kol. Tadeusza Sobieszka, b. Prezesa Głównej Komisji Rewizyjnej,
śledzących na bieżąco pracę Komisji w obecnej kadencji.

W imieniu ustępującej Komisji uprzejmie dziękuję ww. Koleżankom i Kolegom za
wszystkie przekazywane nam wskazówki, merytoryczną pomoc i życzliwą atmosferę
kreowaną wokół Komisji i systematyczne podkreślanie jej istotnej roli w rozwoju
polskiego krajoznawstwa.
Przewodniczący
Komisji Krajoznawczej ZG PTTK
Józef Partyka
Warszawa, styczeń 2014 r.
Udział w opracowaniu sprawozdania, konsultacje, korekta:
Anna Becker‐Kulińska, Szymon Bijak, Krzysztof Czerepowicki, Maria Janowicz,
Wojciech Kowalski, Dariusz Kużelewski, Zbigniew Lewandowski, Maciej Maśliński,
Krzysztof R. Mazurski, Grażyna Orłowska‐Rybicka, Jerzy Pabian, Henryk Paciej,
Małgorzata
Pawłowska,
Krzysztof Tęcza,
Aleksandra
Warczyńska,
Mirosława Wojciechowska, Alicja Wrzosek.
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Alicja Wrzosek
20 lat minęło „KK WRZOS”
17 października 2013 roku minęło 20 lat działalności Klubu Krajoznawczego
„WRZOS” przy Oddziale Morskim PTTK w Gdyni. Klub turystyczny powołany został
na jesiennej wycieczce do Zagórskiej Strugi i przyjął nazwę od symbolu jesieni w
lesie ‐ wrzosu. Członkami założycielami byli uczestnicy wycieczki: Alicja i Ryszard
Wrzoskowie, Jacek Wolan‐ obecny prezes O/M PTTK w Gdyni, Maria Markowska,
Mieczysława Jączyńska, Stefan Gorączka i inni turyści. Znaczek klubowy
zaprojektował Michał Szczyptański a proporczyk wyhaftowała Grażyna Damaszek.
Klub skupia turystów krajoznawców zakochanych w kaszubskiej ziemi, jej walorach
krajoznawczo‐przyrodniczych, folklorze i historii Kaszub. Pierwszym prezesem klubu
była Alicja Wrzosek, a od 7 października 2000 roku funkcje tę pełni Wojciech
Płomiński ‐ przodownik turystyki pieszej, instruktor krajoznawstwa regionu i
przewodnik turystyczny. Głównym zadaniem klubu była organizacja co dwa
tygodnie, a potem co tydzień i w dni wolne wycieczek krajoznawczych . Na
początku działalności terenem penetracji klubowej było Pobrzeże i Pojezierze
Kaszubskie a potem Żuławy Gdańskie, Kociewie, Bory Tucholskie, Wysoczyzna
Elbląska i Dolina Słupi. Trasy wycieczek przebiegały w sposób umożliwiający
zwiedzanie jak największej ilości zabytków kultury materialnej, ale również
poznanie walorów przyrodniczych Pomorza. Miejscami penetracji klubowych były
parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, ścieżki przyrodniczo‐dydaktyczne, liczne
pomniki przyrody. Turyści poznali Parki Krajobrazowe: Nadmorski, Trójmiejski,
Kaszubski, Wdzydzki, Zaborski i wiele innych na Pomorzu.
Klub był organizatorem akcji „Ferie zimowe z O/M PTTK w Gdyni”. Z ważnej
działalności klubowej na podkreślenie zasługuje organizacja prelekcji z
przeźroczami i różnych konkursów dla młodzieży. Klub dba o patriotyczne
wychowanie młodzieży i historię Oddziału Morskiego PTTK organizując zloty i złazy
oddziałowe m.in. Zlot im prof. Kazimierza Demela i Rajd im dr Mieczysława
Orłowicza. Klub uczestniczył w ogólnopolskich akcjach pod patronatem Zarządu
Głównego PTTK w Warszawie takich jak: Międzynarodowy ROK Gór w 2002 roku i
Spotkanie u źródeł rzek w 2003 roku. Jubileusz VII rocznicy powstania Klubu
obchodzony był w Zagórskiej Strudze, gdzie leśnicy przygotowali poczęstunek z
pieczonego dzika. Klub otrzymał wówczas dyplom i medal od Romana Klima z
Centralnego Muzeum Morskiego i zaszczycił nas obecnością Marian Czyżewski,
prezes ROP w Gdańsku i Wiesław Karger, prezes Oddziału Gdańskiego PTTK.
Klub propagował wycieczki w prasie, radiu i telewizji. Na wyniki nie trzeba było
długo czekać. Już po pierwszym roku działania Wojciecha Płomińskiego Klub
Krajoznawczy ”WRZOS” okazał się najlepszym w 2001 roku klubem w
województwie pomorskim. Po raz drugi w 2002 roku klub został wyróżniony jako
najlepszy klub pieszy województwa pomorskiego a w 2003 roku również należał do
najaktywniej działających klubów Wybrzeża. Cyklicznymi imprezami klubu były:
noworoczna choinka, powitanie‐ pożegnanie czterech pór roku połączone z
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ogniskiem, andrzejki, mikołajki i „ wigilia na szlaku”. Logo klubu znajduje się na
korespondencji klubowej i na siatkach z materiału. Trasy wycieczek klubowych
wynoszą od 8 km do 26 km dziennie. W ciągu 20 lat działalności Klub zorganizował
903 wycieczek prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę PTTK. Uczestniczyło w
nich 14 000 turystów, którzy pokonali prawie 8.600 kilometrów. Najwięcej
wycieczek prowadzili prezesi klubu Alicja Wrzosek i Wojciech Płomiński, a także
Bohdan Lamprecht, Marian Serafin, Maria Markowska, Wiesław Dąbrowski, Larysa
Zarzycka i Karol Palubicki. Członkowie klubu mają uprawnienia instruktora
krajoznawstwa, instruktora ochrony przyrody, przodownika turystyki pieszej a także
są przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek. Uczestnicy wycieczek zdobywają
różne odznaki turystyki kwalifikowanej. Klub współpracuje z innymi klubami i
komisjami przy Pomorskim Porozumieniu Oddziałów PTTK w Gdańsku. Na uwagę
zasługuje dobra współpraca z rok starszym od siebie NKKT „ TRSOW” z Tczewa. O
tej współpracy napisał prezes tczewskiego klubu Tadeusz Magdziarz w artykule na
dziesięciolecie wędrówek z Klubem TRSOW w „Gościńcu” 2(6)/2002 . O działalności
klubu ukazywały się informacje w prasie m.in. „Helska Bliza” , „Jantarowe Szlaki”,
„Gościniec” i „Dziennik Bałtycki”. Działalność klubu jest udokumentowana w 10
kronikach oprawionych płótnem z haftem krzyżykowym wykonane przez Marię
Markowską. Klub pamięta o zmarłych turystach zaprzyjaźnionych i zasłużonych dla
turystyki. Zapala znicze na cmentarzu w Oliwie u prof. Franciszka Mamuszki i
Romama Klima, na cmentarzu w Kosakowie u Stefana Gorączki, na cmentarzu w
Orłowie u Krystyny Tetiuk i wielu innych. Na wieczną wędrówkę odeszli z klubu:
Krystyna Tetiuk, Krystyna Dyzmańska, Lila Sołtysik, Roman Klim, i Stefan Gorączka.
Jubileusz 20‐lecia klubu zbiega się z 85 rocznicą Oddziału Morskiego PTTK (wówczas
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego). Wycieczka urodzinowa odbyła się na
trasie: Wieżyca PKP, Sławki, Leśniczówka Sarni Dwór – Somonino dnia 20
października 2013 roku. Przy ognisku wspominano 20 lat działalności, ciekawe trasy
wędrówek, spotkanych ludzi na szlaku, zmiany w krajobrazie. Prezes NKK” TRSOW”
złożył życzenia wręczając dyplom i materiały turystyczne bratniemu klubowi.
Członkowie klubu podziękowali prezesowi za 13 lat wspólnych wędrówek. Alicja
Wrzosek wzniosła toast za 20 lat działalności klubu, podziękowała za zaproszenie,
miłą atmosferę i organizacje wycieczek, wspomniała niełatwe początki działalności
klubu krajoznawczego i uczestników którzy przewinęli się przez te 20 lat i osoby
współpracujące z klubem, i zachęcała do dalszej działalności klubu z naciskiem na
krajoznawstwo. Klub został odznaczony przez ZG PTTK w Warszawie dyplomami i
srebrną odznaką za działalność turystyczną w województwie pomorskim.
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Krzysztof Tęcza
Konferencja „Borowy Jar – historia i teraźniejszość”
W dniu 30 października 2013 r. w sali konferencyjnej Archiwum Państwowego w
Jeleniej Górze odbyła się konferencja „Borowy Jar – historia i teraźniejszość”.
Organizatorem spotkania był Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział
Jelenia Góra a partnerami Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej
Górze i Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze. Patronatem
honorowym zaszczycił konferencję Prezydent Jeleniej Góry Pan Marcin Zawiła.

S
ala konferencyjna w Archiwum Państwowym była pełna. Foto: Krzysztof Tęcza
Jak nietrudno domyślić się, konferencja miała na celu uczulenie na straty jakie
poniosła Jelenia Góra w substancji służącej turystyce i wypoczynkowi jej
mieszkańców w rejonie Borowego Jaru. Przez stulecia bowiem rejon ten był
wykorzystywany pod tym kątem bardzo intensywnie. Co prawda wszyscy swoją
przygodę z Borowym Jarem zaczynają na Wzgórzu Krzywoustego, gdzie podziwiają
szeroką panoramę jaka rozpościera się ze zbudowanej na nim w 1911 r. wieży
widokowej. Jednak jest to dopiero początek atrakcji jakie możemy tutaj znaleźć.
Wielu mieszkańców Jeleniej Góry pamięta jeszcze zabawy jakie organizowano w
restauracji usytuowanej poniżej wieży. Niestety gdy spłonęła nie pokuszono się już
o jej odbudowę.
Idąc dalej, po minięciu wiaduktu kolejowego, dotrzemy do Cudownego Źródła.
Przez cały dzień można tutaj spotkać ludzi, którzy napełniają butelki wypływającą
stąd wodą. Nie wiadomo czy są oni do końca świadomi właściwości tej wody
wykorzystywanej kiedyś w procesach. Wywoływała ona u osób, które się jej napiły
prawdomówność. Dlatego chętnie korzystali z jej właściwości nieufni małżonkowie.
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Nieco dalej znajduje się podobne źródło o nazwie Hipokrene. Tam już jednak nie
ma tłumów ludzi. Wynika to z dewastacji prowadzonej w to miejsce ścieżki. Chociaż
trzeba przyznać, że do znajdujących się w pobliżu skał o nazwie Trafalgar oraz
Gibraltar, mimo kiepskiego dojścia, przychodzi coraz więcej osób. Tak samo jak na
Górę Siodło gdzie można spotkać ducha Siodlarza, człowieka który za fałszowanie
pieniędzy został, zgodnie z ówczesnym prawem, spalony na stosie. W rejonie tym
mamy także miejsce o nazwie Koniec Świata. Dawniej po drodze do schroniska
Perła Zachodu wielu mieszkańców naszego grodu odwiedzało miejsce nazwane
Parnas. Można było tam wygłaszać napisane przez siebie wiersze. Można było palic
tytoń czy wstąpić do jednej z pierwszych na Dolnym Śląsku kawiarni. Bardzo
popularnym był Helikon wraz ze świątynią Apollina.

P
rowadząca Konferencję Agnieszka Łętkowska i gospodarz obiektu Ivo Łaborewicz.
Foto: Krzysztof Tęcza
Gdy przeglądamy stare opisy tego terenu trudno jest nam uwierzyć, że w pobliżu
Jeleniej Góry istniało tyle atrakcji, z których korzystali jej mieszkańcy. I właśnie fakt,
że tych atrakcji już nie ma jest przyczynkiem do zwołania dzisiejszej konferencji.
Najważniejszym bowiem jest potrzeba uatrakcyjnienia terenu Borowego Jaru
poprzez odtworzenie niektórych z istniejących tu dawniej obiektów, ale także
poprzez budowę nowych szlaków turystycznych i ścieżek spacerowych. Aby to
zrealizować wcale nie potrzeba gigantycznych nakładów. Oczywiście bez pieniędzy
nie da się tego osiągnąć jednak najważniejsza w tym wypadku jest dobra wola i
odpowiednie nastawienie przedstawicieli instytucji i organizacji mogących brać
udział w tym projekcie. Jak się wydaje wola taka jest, zarówno ze strony
Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, jak i ze strony Urzędu Miasta w
Jeleniej Górze.
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Konferencję poprowadziła Agnieszka Łętkowska (DZPK), która przybliżyła zadania
ochronne prowadzone w tym terenie w ramach Dolnośląskiego Zespołu Parków
Krajobrazowych. Bożena Mazurek z Urzędu Miasta przedstawiła realizowane i
planowane działania dotyczące zagospodarowania Borowego Jaru. Ivo Łaborewicz z
Archiwum Państwowego przedstawił fakty historyczne związane ze wznoszonymi tu
budowlami. Wspomniał o mało znanym fakcie istnienia torów kolejki wąskotorowej
prowadzących do ścieralni drzewa. Pracownicy Archiwum przygotowali także
wystawę na której mogliśmy obejrzeć wiele dawnych dokumentów związanych z
omawianymi obiektami. Eugeniusz Gronostaj z Karkonoskiej Państwowej Szkoły
Wyższej opowiedział nam o faktach i legendach związanych z przedstawianymi
wyżej miejscami w Borowym Jarze. Zaakcentował fakt, iż na świecie znajdują się
tylko dwa Helikony. Swego czasu mówiono nawet, że muzy w lecie przebywały w
Helikonie jeleniogórskim a dopiero na zimę powracały go Grecji. Jan Wieczorek
(Sudeckie Horyzonty) podzielił się z nami swoją wiedzą o procesach związanych z
powstawaniem tego miejsca. Dowiedzieliśmy się jak Bóbr radził sobie z przebiciem
się przez twarde granity. Pokazał zdjęcia części skatalogowanych przez siebie
występujących tutaj schronisk podskałkowych. Pewnie nikt nie spodziewał się, ze
obiektów takich jest tutaj kilkadziesiąt. Andrzej Mateusiak z Oddziału PTTK „Sudety
Zachodnie” przypomniał jak rodziły się imprezy turystyczne realizowane na terenie
Borowego Jaru. Głównie były to spływy kajakowe i rajdy rowerowe. Działacze PTTK
wytyczali tu szlaki rowerowe i piesze. Mieli także duży udział w utworzeniu traktu
pieszo‐rowerowego nazwanego w 2010 r. imieniem dr Mariana Południkiewicza.
Także projekt tablicy informacyjnej zamieszczonej na „grzybku” jest dziełem
naszych działaczy. Przypomniał, że popularny gościniec „Perła Zachodu” to obiekt
należący do PTTK. Przedstawił także propozycje nowych szlaków turystycznych
planowanych w tym rejonie.
W końcowej dyskusji słychać było wiele głosów mówiących o słuszności prób
podejmowania działań do ponownego uatrakcyjnienia Borowego Jaru poprzez
odtworzenie, choćby w części, istniejących tu dawniej atrakcji. Przecież ruch
turystyczny i krajoznawczy wcale nie musi być kierowany tylko w tereny odległe. Na
pewno gdy zostaną stworzone odpowiednie warunki wielu mieszkańców Jeleniej
Góry bardzo chętnie będzie korzystało ze spacerów właśnie w rejonie Borowego
Jaru, a więc terenie, który w dużej części leży w naszym mieście.

Stanisław Firszt
„Nowo odkryte” freski dodatkową
Przyrodniczego w Jeleniej Górze

atrakcją

Muzeum

W 2011 roku, w trakcie realizacji projektu z dofinansowania Unii Europejskiej pn.
„Zespół pocysterski w Jeleniej Górze – Cieplicach” (rozpoczął się w 2010 roku),
triumfalnie ogłoszono o sensacyjnym odkryciu fresków w wielu pomieszczeniach
byłej prepozytury w Cieplicach klasztoru pocysterskiego w Krzeszowie. Odkrywane
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malowidła przypisano samemu Michaelowi Willmannowi. Informacje te były
nieprecyzyjne, błędne i wprowadziły dezinformację na ich temat.
Przypomnieć należy zatem jak sprawy się miały z „sensacyjnym odkryciem” i w
ogóle z powstaniem tych barokowych dzieł na prowincjonalnym, ale dobrym
poziomie.
O istnieniu malowideł naściennych w obiekcie poklasztornym w Cieplicach
wiedziano w momencie sekularyzacji klasztorów na Śląsku w 1810 roku w tym
prepozytury cieplickiej i odkupieniu jej od rządu pruskiego w 1812 roku przez
hrabiego Leopolda Gotharda Schaffgotscha. Hrabia postanowił do zaadaptowanych
i wyremontowanych pomieszczeń przenieść, z pałacu w Sobieszowie, swoją
Bibliotekę Majoracką wraz z towarzyszącymi jej zbiorami. Koncepcja takiego
wykorzystania obiektu mogła narodzić się w latach 1812‐1816. Od 1816 roku
rozpoczęły się prace budowlano‐remontowe. Jak mogły wyglądać wówczas freski w
opuszczonym przez cystersów i nie wykorzystanym obiekcie. Z pewnością część z
nich uległa zniszczeniu. Większość przetrwała, ale wymagała renowacji. Wydaje się,
że hrabia postanowił duże ich partie po prostu zamalować lub zatynkować choć
dzisiaj nie jest to takie pewne, że było to w tym czasie. Mógł to zrobić z kilku
względów.
Po pierwsze freski o charakterze religijnym nie pasowałyby do wnętrza świeckiej
przecież biblioteki. Po drugie ich tematyka podkreślała prawa własności cystersów
do tego obiektu i dóbr im przynależnych z nadania Gotsche II Schoffa, o co stoczyli
bój cystersi z przodkami hrabiego. Po trzecie w protestanckim kraju jakim były
Prusy odnawianie katolickich malowideł nie byłoby dobrze widziane (hrabia działał
więc zgodnie z poprawnością polityczną). Po czwarte przy tak wielkim
przedsięwzięciu jakim było zagospodarowanie obiektu, urządzenie i przeniesienie
biblioteki mogło zabraknąć czasu, środków i specjalistów, którzy mogliby te
malowidła odrestaurować i zabezpieczyć. I po piąte istnienie malowideł mogło być
nie zgodne z projektem budowy biblioteki i uniemożliwiałoby ustawienie, m.in.
wysokich regałów na książki. Tak czy inaczej hrabia wydając polecenie zamalowania
lub zatynkowania fresków, jeśli to wówczas się stało, uchronił je od zniszczenia
(można było przecież skuć tynki). W czasie tworzenia pomieszczeń biblioteki
malowidła te były doskonale widoczne. Tak jak wspomniano wyżej zachodzi też
zasadnicze pytanie. Czy malowidła zostały zamalowane i zatynkowane z polecenia
hrabiego Leopolda Gotarda po przejęciu obiektu i podczas remontu w latach 1816‐
1832, czy później z polecenia Leopolda Christiana Schaffgotscha po 1840 roku. W
związku z tym freski wszędzie tam gdzie były, były widoczne (nie zatynkowane) w
czasie przenoszenia zbiorów z Sobieszowa do Cieplic w latach 1833‐1834 i
udostępnienia ich 1 lipca 1834 roku.
Dzisiaj, malowidła odsłonięte w latach 2011‐2012, znajdują się, tylko albo aż, na
parterze obiektu (korytarze, kilka sal bocznych od północy) i na piętrze (sala w
narożniku północno‐zachodnim, sala północna i sala północno‐wschodnia).
Zastanawiający jest brak malowideł na korytarzach pierwszego piętra, w niektórych
pomieszczeniach bocznych i ich niekompletności w salach gdzie się zachowały.
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Dotyczy to też części pomieszczeń parteru. Czyżby więc hrabia Schaffgotsch w
czasie remontu i adaptacji kazał wybiórczo skuwać lub nie skuwać te czy inne
malowidła?. Być może na obecny stan fresków wpływ miał pożar, który tu wybuchł
w 1840 roku, przeniesiony z sąsiednich budowanych wówczas budynków (skrzydło
północne zespołu poklasztornego tam gdzie znajduje się Źródło Marysieńka). Ogień
objął dach Biblioteki. Jak wiadomo z ówczesnych relacji spłonęły: dach (był kryty
gontem), parapety i podłogi. To wówczas mogła ulec zniszczeniu sygnaturka
(wieżyczka z dzwonem) na wschodnim skrzydle obiektu poklasztornego. Z całą
pewnością w czasie pożaru ratowano przede wszystkim zbiory. Obiekt polewany był
wodą i to wtedy ucierpieć mogły znaczne fragmenty cieplickich malowideł.
Przeprowadzono remont, ale z pewnością nie udało się uratować wielu fresków i
wiele z nich uległo zakopceniu i stało się nieatrakcyjne i wymagające konserwacji
(co na ówczesne czasy było bardzo trudne i kosztowne). I to wtedy mogło dojść do
ich zatynkowania i zamalowania. Wincenty Pol, który odwiedził Bibliotekę w 1847
roku nic nie wspominał o znajdujących się tam malowidłach naściennych.
Późniejsze fotografie z przełomu XIX/XX i z początku XX wieku, pokazują, że na
ścianach są zupełnie inne malarskie realizacje, raczej o charakterze zdobniczym
gładkich powierzchni ścian.
Ogień z 1840 roku objął głównie dach i piętro, ale mógł dotrzeć także do
pomieszczeń parteru. Mogła by o tym świadczyć okopcona ściana w skrzydle
wschodnim z przedstawieniem Maryi z dzieciątkiem i chronostychem. Tu też na
zachodniej ścianie pomieszczenia, na położonym „ad hoc” tynku znajdował się
napis „Leutemann” (dzwonnik). Nad tym dokładnie pomieszczeniem na dachu
znajdowała się wspominana wcześniej sygnaturka. W tej samej części skrzydła na
ścianie południowej znajdował się podobny malowany czerwoną farbą (tak jak
poprzedni) napis „H. Martini” (św. Marcin, tj. dzień 11 listopada). Czy miał on
upamiętniać ten właśnie dzień (Dzień pożaru? Dzień zakończenia remontu?).
Znajdowały się tu też liczne „graffiti” wyryte na istniejącej tu kamieniarce i na
okopconym brudnym tynku, które mogły wnieść nieco dodatkowych informacji na
temat losów tej części klasztoru (niewielka ich część została zachowana). Większość
tych „zapisków” została jednak usunięta podczas prac budowlanych w latach 2010‐
2012.
W tych też, chyba słabo wykorzystywanych pomieszczeniach, freski we
fragmentach widoczne były spod odpadającej cienkiej warstwy tynku. Widział je,
częściowo odsłonił (postać Maryi i fragment chronostychu) i opisał Günther
Grundmann w latach 30‐tych XX wieku.
Po przejęciu Biblioteki, w 1945 roku już władze polskie, po krótkim okresie
funkcjonowania tu Biblioteki Śląskiej im. Bandtkego, w latach 1947‐1948,
wywieziono stąd zbiory i księgozbiór co miało miejsce w latach 1950‐1952.
Pusty obiekt z pustymi regałami bibliotecznymi przejęło Uzdrowisko Cieplice i
urządziło tu podręczne magazyny, warsztaty i pralnię. Dostawiono ścianki działowe
i przekuto niektóre otwory okienne i drzwiowe. Na parterze północno‐wschodniego
skrzydła ustawiono generator prądu.
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Ta „adaptacja” Biblioteki na cele przyziemne wiązała się także z kuciem ścian w
wielu pomieszczeniach obiektu. Wykuto więc otwory pod zamontowanie szyn,
bruzdy pod instalacje elektryczne itp. Wszystko to prowadzono w miejscach gdzie
pod tynkiem znajdowały się malowidła ścienne. To wówczas (w latach 60‐tych i 70‐
tych) freski jeszcze raz zostały narażone na całkowite zniszczenie. Oto bowiem
kiedy pracownicy wykonujący prace instalacyjne zgłosili kierownictwu Uzdrowiska,
że pod tynkiem znajdują się jakieś malowidła o charakterze religijnym, wydano
polecenie ich skucia. Był to bowiem okres budowy socjalizmu w Polsce i tego typu
przedstawienia malarski nie były dobrze widziane. Pracownicy przekonali jednak
decydentów, że ze względów oszczędnościowych taniej będzie je tylko zatynkować i
zamalować
W trakcie „eksploatacji” obiektu przez Uzdrowisko (zapasowy generator prądu,
magazyny, warsztaty i funkcjonowanie pralni)freski co jakiś czas dawały znać o
sobie. Tu i ówdzie odpadał tynk z nieremontowanych ścian i niszczonych przez parę
z nieszczelnych kominów pralni (szczególnie w pomieszczeniu północno‐wschodnim
pierwszego piętra). Ale z uwagi na fakt, że do pomieszczeń tych nie wpuszczano
obcych, mało kto o nich wiedział. W ogóle cały obiekt popadł w ruinę, a
jednocześnie uległ całkowitemu prawie zapomnieniu i nie znajdował się pod opieką
konserwatorską.
Uzdrowisko nie miało też funduszy, aby pogłębiającą się degradację tego cennego
zabytku, zatrzymać i przerwać. W takim stanie obiekt, a wraz z nim istniejące tam
malowidła przetrwały lata 80‐te i 90‐te XX wieku.
Dopiero w 2008 roku, kiedy to nowy dyrektor Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej
Górze Stanisław Firszt, nawiązujący do bogatej tradycji zbiorów Schaffgotschów i
szukający (wzorem poprzedników) nowej, większej siedziby dla swojej instytucji
zwrócił uwagę na obiekt w zespole pocysterskim, tj. Długi Dom, skąd w latach 1965‐
1967 wyprowadzono resztki zbiorów Schaffgotschów, a ówczesny Prezes
Uzdrowiska Roman Jałako zwrócił jego uwagę na niszczejący obiekt poklasztorny,
wszystko nabrało innego wymiaru i tempa.
Obiekt po dawnej Bibliotece Majorackiej, mieszczący magazyny i pralnię
Uzdrowiska był przecież kolebką cieplickiego muzealnictwa i to tu powinny wrócić
resztki zbiorów Schaffgotschów przechowywane w Muzeum Przyrodniczym w
Jeleniej Górze.
Od początku 2009 roku, dzięki uprzejmości Prezesa Romana Jałako i Pana Piotra
Kozaka, dyrektor Muzeum miał wielokrotnie możliwość odwiedzania tego obiektu.
Ze zdziwieniem i zadowoleniem stwierdził, że zachowały się w nim oryginalne
regały i szafy biblioteczne, a w wielu miejscach stwierdził wyłaniające się spod
tynku malowidła (pomieszczenie na paterze skrzydła wschodniego z Matką Boską i
chronostychem, ze śladami odkrywek G. Grundmanna, oraz pomieszczenia
północno‐wschodniego na pierwszym piętrze). Zainteresował tym służby
konserwatorskie, ale nie podjęto wówczas żadnych działań.
Kiedy w 2010 roku rozpoczął się remont obiektu w ramach wspominanego projektu
„Zespół pocysterski w Jeleniej Górze – Cieplicach”, wszyscy zainteresowani zdawali
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sobie już sprawę z istnienia malowideł ściennych w dawnej Bibliotece
Schaffgotschów, choć nie znali skali ilości zachowanych fresków. Dopiero kolejne
prace remontowe, szczególnie prowadzone na ścianach i sufitach ujawniły, że
malowidła znajdują się w wielu miejscach obiektu. Wszytko nabrało innego
znaczenia i dopiero wówczas uaktywniły się służby konserwatorskie.
W 2011 roku „ogłoszono Światu” o „sensacyjnym odkryciu” malowideł ściennych.
Jak napisano wyżej sensacji co do istnienia tu fresków nie było, zaskoczeniem była
tylko skala, forma, stan zachowania i ilość zachowanych malowideł. Prace
konserwatorskie przeprowadziła tu firma Ars Longa z Krakowa, a opracowaniem
naukowym odkrytych fresków zajął się prof. dr hab. Andrzej Kozieł z Instytutu
Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.
To on właśnie dokonał analizy formalnej tak tematyki, zastosowanych technik, oraz
rozpoznał przypuszczalnych autorów malowideł i ich mocodawców, a także
przesłanki jakie przyświecały tym, którzy postanowili zrealizować to przedsięwzięcie
pod koniec XVII wieku.
Wg Jego ustaleń dekorację
fresków tworzą 83 figuralne i heraldyczne
przedstawienia. Dekoracja freskowa składa się z kilku wątków tematycznych
(przedstawienia heraldyczne i patronackie, sceny z życia św. Bernarda z Clairvaux,
tematyka pasyjna itp.). Powstanie malowideł datował na lata 1687‐1689. Jak ustalił
ich fundatorem był opat klasztoru w Krzeszowie Bernhard Rosa, jeden z głównych
realizatorów odnowy Kościoła Katolickiego w czasie kontreformacji. Wykonawcami
fresków byli nieznany z nazwiska malarz z Vrchlabi, jego syn i Sigismund Leistritz.
Zdaniem prof. A. Kozieła cieplicka dekoracja freskowa jest jedną z najważniejszych,
najlepiej zachowanych i najcenniejszych na Śląsku.
Prof. dr hab. Andrzej Kozieł był też pomysłodawcą utworzenia w nowej siedzibie
Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze specjalnej sali ekspozycyjnej, w której
można by zaprezentować śląskie barokowe malowidła z 20 obiektów z terenu
Dolnego Śląska. W ten sposób powstał projekt pt. „Wirtualne Muzeum Barokowych
Fresków na Dolnym Śląsku”, który został zrealizowany w latach 2012‐2013.
Tym samym nowa siedziba Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze, znajdująca
się w dawnej prepozyturze w Cieplicach klasztoru w Krzeszowie, w miejscu gdzie
miała siedzibę Biblioteka Majoracka Schaffgotschów (1934‐1945), gdzie krótko po
wojnie funkcjonowała Biblioteka Śląska im. S. Bandkego (1947‐1948), po krótkim
okresie upadku (1953‐2009), w której w latach 2011‐2012 odzyskano i
zabezpieczono jeden z najliczniejszych i najbardziej interesujących zespołów
barokowego naściennego malarstwa śląskiego uzupełniony przez wirtualne
prezentacje innych fresków z tego okresu, znajdująca się w najstarszym uzdrowisku
w Polsce i leżąca na Szlaku Cystersów, stanie się niewątpliwie wielką atrakcją
turystyczną. Wszystko to będzie wielkim i wspaniałym uzupełnieniem ekspozycji
stałych, które Muzeum zamierza przygotować w najbliższym czasie (wystawy
historyczne i przyrodnicze).
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Krzysztof Tęcza
Kopalnia św. Jana w Krobicy jako nowy produkt turystyczny na
Ziemi Jeleniogórskiej
Zmiany w krajobrazie obecnych Gór Izerskich zostały zapoczątkowane już około
500‐600 milionów lat temu. Początkowo było tutaj płytkie morze, w którym
osadzały się skały zbliżone do iłów i piaskowców. Osady te poddane w długim
okresie czasu wysokiej temperaturze i ciśnieniu uległy przemianom, których
wynikiem było powstawanie łupków. Nie były one jednorodne i dzisiaj znamy wiele
ich odmian. W łupkach możemy dostrzec duże nagromadzenie ciemnoczerwonych
lub rudych ziaren granatu dochodzących nawet do 10 mm średnicy. Możemy też
zauważyć znacznie drobniejsze igiełki turmalinu i staurolitu. Występują w nich także
soczewy mlecznego kwarcu. Oczywiście zmiany o których wspomniałem przed
chwilą postępowały bez naszego udziału i wiedzy. Było to zupełnie niemożliwe.
Dzięki jednak nim powoli tworzył się określony kształt powierzchni naszej ziemi.
Powstawały większe czy mniejsze pasma górskie. Tak też powstały góry znane
dzisiaj jako Izerskie. Kolejne zmiany na tych terenach następowały już za wiedzą i
wolą człowieka, który osiedlając się tutaj wycinał lasy, budował domy, drogi, czy
wreszcie zaczynał wydobywać odkrywane kopaliny.
W miejscowości Kotlina obok Krobicy, u podnóża Grzbietu Kamienickiego Gór
Izerskich zaczęto w roku 1567 pierwsze roboty górnicze. Początkowo wydobywano
rudę, z której otrzymywano cynę a dwieście lat później kobalt. Ponieważ w tamtych
czasach nie było takich maszyn jak dzisiaj, rudę urabiano ręcznie za pomocą perlika
i żelazka. Takie prymitywne narzędzia pozwalały górnikowi na posuwanie się do
przodu o kilka centymetrów w ciągu jednego dnia pracy. Mimo to ogólny urobek
roczny był znaczny. Wynosił on około 20 ton cyny w metalu. Korytarze powstające
dzięki pozyskiwaniu rudy były bardzo wąskie i z reguły prowadziły w głąb zgodnie z
przebiegiem żyły. Powstała sztolnia św. Leopold, szyb św. Jan oraz sztolnia św. Jan.
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Oczywiście było to rozłożone w czasie. Powstałe obiekty umożliwiały odwodnienie
kopalni – używano do tego celu specjalnych urządzeń. Wydobyty urobek był
segregowany na powierzchni i wywożony do przeróbki. Prace wydobywcze zostały
całkowicie zaniechane w 1816 roku.

K
olorowe ściany kopalni św. Jana. Foto: Krzysztof Tęcza
Prace zmierzające do udostepnienia kopalni rozpoczęte w roku 2010 prowadzone
były pod nadzorem dr. Macieja Madziarza, który był pomysłodawcą tego
przedsięwzięcia. Zakończono je w roku obecnym i od czasu otwarcia miejsce to
odwiedziło już ponad 2500 osób. Mimo, ze kopalnia jest udostępniana tylko w
soboty i niedziele. Cały projekt współfinansowany był przez Unię Europejską, Gminę
Mirsk, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu i Fundację „Polska Miedź”. Organizatorem zwiedzania jest Centrum
informacji Turystycznej w Mirsku. Obecnie do czasu wyboru operatora wstęp do
obiektu jest bezpłatny.
Przy wejściu do kopalni zlokalizowano parking dla autobusów i samochodów
osobowych, oraz niewielka wiatę z pomieszczeniem dla przewodnika. W dniu, w
którym zwiedzałem kopalnię oprowadzali nas Kasia i Paweł Zagożdżon, pracownicy
Politechniki Wrocławskiej, którzy działają tu na zasadach wolontariatu.
Towarzyszyły nam pracownice IT w Mirsku, które zarówno udostępniają kopalnię
jak i oprowadzają po niej. Do kopalni wchodzi się przez przedsionek, w którym
zorganizowano małą wystawę. Wchodząc do sztolni św. Leopold od razu widzimy
pierwszy z rodzajów obudów górniczych z betonu natryskowego zwanego torkret.
Dalej będziemy mogli zobaczyć inne rodzaje obudów: kotwową połączoną z siatką
stalową, żelbetowa czy drewniana. W czasach kiedy drążono sztolnie z reguły nie
stosowano obudów. Czyniono to tylko gdy zachodziła taka potrzeba. Dlatego tez
chodniki są takie wąskie. W chodnikach panuje stała temperatura wynosząca 7
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stopni a wilgotność dochodzi do 90 procent. Dzięki połączeniom poszczególnych
sztolni uzyskano tutaj naturalny przewiew i nie ma potrzeby używać wentylacji
mechanicznej. Oczywiście dzisiaj zastosowano oświetlenie elektryczne. Podczas
przemieszczania się korytarzem możemy rozróżnić skały oczyszczane obecnie od
tych na których zachowały się ślady narzędzi górniczych jakimi je wydrążono.
Możemy także dojrzeć widoczne żyły oraz ślady poziomu stojącej tu wody. W
miejscu do którego sięgała woda skała jest wyraźnie ruda.
Ponieważ chodnik jest wyjątkowo wąski, wchodząc grupa należy upewnić się czy
nikt nie jest wrażliwy na ciasne miejsca by uniknąć wybuchu paniki. Momentami
ściany chodników prowadzących po łuku są mocno pochylone co znacznie utrudnia
przemieszczanie się. Nie ma jednak co obawiać się o bezpieczeństwo. Wszystko jest
tutaj zabezpieczone, a trasa długości 350 metrów pozwala na szybkie jej pokonanie
i wyjście nad Krobickim Potokiem.
Całe opisane przeze mnie przedsięwzięcie to nie tylko kopalnia św. Jana, to także
ścieżka turystyczno‐dydaktyczna „Śladami dawnego górnictwa kruszców”.
Obejmuje ona w sumie 19 obiektów na odcinku 8 kilometrów. Punktem
wyjściowym ścieżki jest oczywiście opisana wyżej podziemna trasa turystyczna
Kopalni „Św. Jan” w Krobicy. Dalej ścieżka prowadzi w kierunku dawnej kopalni
Hans Reichelt i w stronę Gierczyna do dawnej kopalni rud cyny zwanej Psi Grzbiet,
później docieramy do kopalni rud kobaltu Św. Karol oraz kolejnej kopalni rud cyny o
nazwie Bogate Pocieszenie. Kolejnym przystankiem na trasie ścieżki jest
miejscowość Gierczyn, w której w 1578 roku utworzono urząd górniczy. Idąc dalej
podążamy w kierunku Przecznicy gdzie działała kopalnia rud kobaltu Św. Maria –
Anna. Przecznica to ostatni punkt ścieżki dydaktycznej.
Myślę, że dokonana właśnie zmiana w krajobrazie tej części Gór Izerskich jest
zmianą jak najbardziej pozytywną. Skutkuje ona bowiem uporządkowaniem terenu
oraz zwiększeniem ruchu turystycznego, co ma duże znaczenie dla mieszkających
tam ludzi. Zapraszam zatem do odwiedzania kopalni św. Jana.

Józef Partyka
Seminarium „Mijające krajobrazy Polski. Świętokrzyskie"
W sobotę, dnia 23 listopada 2013 r. już po raz czternasty spotkało się 60
krajoznawców na seminarium z cyklu "Mijające krajobrazy Polski", tym razem w
siedzibie Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach. Było to jedno z najlepiej
przygotowanych pod względem organizacyjnym i merytorycznym seminariów. A
wszystko dzięki naszemu koledze prof. Januszowi Zdebskiemu, byłemu prezesowi
Zarządu Głównego PTTK i niedawnemu rektorowi tej, a teraz dziekanowi Wydziału
Wychowania Fizycznego i Turystyki oraz obecnemu rektorowi Wszechnicy prof.
Mieczysławowi Adamczykowi, który nieodpłatnie udostępnił salę i miejsce na
okolicznościową wystawę.
Na seminarium przygotowano ponad 10 referatów przedstawiających wybrane
aspekty krajobrazowych przemian Ziemi Świętokrzyskiej widzianych przez pryzmat
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niektórych elementów środowiska przyrodniczego oraz z perspektywy mniejszych
lokalnych ośrodków – małych ojczyzn. Sesję referatową poprzedziło otwarcie
wystawy fotograficznej i uczelnianych wydawnictw związanych merytorycznie z
przemianami krajobrazu regionu Świętokrzyskiego. Wystawę otworzył rektor
Wszechnicy Świętokrzyskiej, który we wzruszającym przemówieniu nawiązał do
tematyki seminarium, krajobrazowych przemian Kielecczyzny odwołując się nieraz
do naszej literatury i cytatów z "Pana Tadeusza". Seminarium odbyło się w
listopadzie, a więc w miesiącu kiedy szczególnie dostrzegamy i przeżywamy
przemijanie, tym bardziej należy zauważać i szanować dorobek minionych pokoleń
utrwalony w różnych dziedzinach życia – w materialnych dokonaniach, a także w
kulturze i sztuce.
Po otwarciu seminarium i krótkim wprowadzeniu przewodniczącego Komisji
Krajoznawczej ZG PTTK J. Partyki przystąpiono do sesji referatowej. Prof. Janusz
Zdebski w pierwszym referacie zwrócił szczególną uwagę na rodzimy krajobraz i
emocjonalne więzi łączące z nim młode pokolenie wyrosłe w konkretnym regionie,
czyli obszarze współżycia społecznego. Człowiek wzrasta w swej małej ojczyźnie,
tam nawiązuje pierwsze przyjaźnie, tam zaczynają się pierwsze wycieczki, tam też
się niejednokrotnie wraca; ale są miejsca szczególne tkwiące w narodowej tradycji i
kulturze. W naszej Ojczyźnie należą do nich Tatry, które w czasie zaborów łączyły
Polaków, wszak było to miejsce gdzie nie docierali zaborcy, tu mogliśmy być wolni.
Prof. Ewa Nowak przypomniała różne definicje krajobrazu oraz omówiła metody
badań krajobrazowych podejmowanych przez ośrodki naukowe porównując
krajobraz do księgi ukazującej historię danego obszaru pisaną wspólnie przez
przyrodę i kulturę człowieka. Krajobraz jest więc dobrem podlegającym stałym
przekształceniem co prelegentka zaprezentowała na przykładzie Ponidzia.
Prof. Zbigniew Wójcik przypomniał XIX‐wieczne relacje Juliana Ursyna Niemcewicza
po Królestwie Kongresowym ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi
Świętokrzyskiej. Kol. Zbigniew Pękala z Oddziału PTTK w Ostrowcu Świętokrzyskim
na podstawie licznych fotografii Gór Świętokrzyskich widzianych z różnych stron
stawiał wprost pytanie czy region Świętokrzyski wciąż zachowuje wartość skoro
często przesłaniają go współczesne budowle raniące krajobraz, których
usytuowanie jest dyskusyjne, a forma i wielkość nierzadko odległe od miejscowej
tradycji, a nawet potrzeb inwestorów.
Dwa następne wystąpienia dotyczyły dwóch istotnych elementów środowiska
przyrodniczego, mianowicie przyrody nieożywionej i szaty roślinnej. Mgr Tymoteusz
Wróblewski ukazał budowę geologiczną ziemi jako zapis historii Ziemi i formy jej
rzeźby kształtowane przez różne czynniki, a także modelowane przez człowieka. Dr
Ryszard Kapuściński zaprezentował bogactwo krajobrazów roślinnych
województwa świętokrzyskiego, zwracając uwagę na przemiany ekosystemów
leśnych i potrzebę zachowania zbiorowisk półnaturalnych i wtórnych, w tym także
łąk, które ostatnio podlegają dużym zmianom; zanika bowiem walor krajobrazowy
tych zbiorowisk ukształtowany przez długotrwałe użytkowanie przez rolników.
Innym aspekt krajobrazowych zmian Ziemi Kieleckiej przedstawił mgr Krzysztof
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Lorek demonstrując dawne pocztówki będące trwałym dorobkiem miejscowych
oddziałów PTK i PTTK.

Referat wygłasza prof. Janusz Zdebski. Foto: Józef Partyka
Dr Stanisław Adamczyk scharakteryzował z kolei przemiany krajobrazu Ziemi
Świętokrzyskiej przypominając i ukazując kulturowe dziedzictwo jakie zostawił nam
król Kazimierz Wielki. Są to zamki będące często w ruinie i ufortyfikowane miasta,
kościoły. Kolejne wystąpienia skupiały się już na konkretnych wybranych
przykładach krajobrazowych przemian – Samsonów, Chmielnik i Ziemia Konecka.
Omówione pokrótce seminarium doszło do skutku dzięki nawiązaniu współpracy
naszej komisji z Kol. Prof. Januszem Zdebskim i wspomnianej pomocy rektora
Wszechnicy Świętokrzyskiej. Jeszcze raz można było się przekonać, że oparcie się na
wyższych uczelniach, muzeach i innych ośrodkach kultury, a także na lokalnych
samorządach jest sprawdzoną formą organizowania tych seminariów. Instytucje te
zapewniają nie tylko tzw. logistykę (m.in. wynajem sali), ale często zapewniają
dobór interesujących tematów i zaproszenie kompetentnych prelegentów na ogół z
własnego środowiska. Wydaje się, że kolejne seminaria warto organizować
wykorzystując potencjał lokalnych środowisk.
Minęło już trzy lata od zakończenia VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego, który
odbył się we wrześniu 2010 r. w Olsztynie. Jednym z jego przesłań była ochrona
krajobrazu kulturowego kraju. W ciągu tego czasu udało się zorganizować 14
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seminariów. Następny Kongres powoli się zbliża; do 2020 roku zostało 7 lat. Nie
wiemy jeszcze na jaki ośrodek wypadnie wybór kolejnego zgromadzenia
krajoznawców. Starajmy się do tego wydarzenia dobrze przygotować przynajmniej
dostrzegając przemiany kulturowego krajobrazu Polski i ukazując je w cyklicznych
seminariach. Starajmy się zachęcać Oddziały PTTK, regionalne pracownie
krajoznawcze i muzea PTTK do organizowania tych seminariów przez nawiązywanie
współpracy z różnymi instytucjami – wyższymi uczelniami, instytucjami kultury i
lokalnymi samorządami.

Krzysztof Tęcza
Ogólnopolskie seminarium krajoznawcze „Mijające krajobrazy
Kowar 2013”
W dniu 26 października 2013 r. odbyło się kolejne seminarium krajoznawcze z cyklu
„Mijające krajobrazy Polski”. Tym razem zostało ono zorganizowane w Kowarach na
Dolnym Śląsku. Miało to związek z przypadającą 500‐tną rocznicą nadania Kowarom
praw miejskich. Patronat Honorowy nad spotkaniem objął Burmistrz Miasta Kowary
Pan Mirosław Górecki. Imprezę, jak zwykle zorganizowała Komisja Krajoznawcza ZG
PTTK i Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze.
Tym razem do organizacji seminarium włączył się Urząd Miasta Kowary. Imiennie
organizatorem i prowadzącym spotkanie był piszący te słowa Krzysztof Tęcza.

P
relegenci: Krzysztof Tęcza, Sławomir Adamski, Bartosz Lipiński, Krzysztof Sawicki,
Mirosław Górecki, Elżbieta Zakrzewska, Franciszek Gawor i Zbigniew Piepiora. Foto:
Krzysztof Tęcza
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Muszę przyznać, że gdy uświadomiłem sobie, iż Kowary będą w roku obecnym
obchodzić tak wspaniałą rocznicę, nie mogłem przejść obok tego wydarzenia
obojętnym. Dlatego udałem się do Burmistrza Kowar Pana Mirosława Góreckiego i
zaproponowałem mu, że zorganizuję stosowne seminarium. Burmistrz uznając, że
to bardzo dobry pomysł obiecał włączenie się Urzędu Miasta do spraw związanych z
organizacją spotkania. Pomysł mój był taki by z okazji takiego święta do
wygłoszenia prezentacji pozyskać mieszkańców Kowar. Chciałem pokazać, że w
Kowarach mieszka wielu regionalistów, których wiedza wybiega ponad przeciętną
oraz chciałem by pozostali mieszkańcy miasta uzmysłowili sobie, że mają się czym
chwalić. Kowary bowiem, na tle innych dolnośląskich miast, ze swoją 500‐letnią
historią, wypadają całkiem nieźle.
Wracając jednak do seminarium, spotkanie zostało zorganizowane w Centrum
Integracji i Tradycji Miasta. Obiekt ten przystosowano do obecnych potrzeb z
budynku administracyjno‐mieszkaniowego wykorzystując środki Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Jako pierwszy wystąpił Mirosław Górecki, który posiada duży zbiór starych
widokówek ukazujących zabudowania jakie po kolei pojawiały się na najwyższym
szczycie Karkonoszy – Śnieżce. Pan Mirosław przedstawił krótką historię zmian w
przebiegu granicy na Śnieżce. Obecnie jedynym obiektem, który przetrwał do
naszych czasów jest wzniesiona z polecenia Christofa Leopolda Schaffgotscha w
1681 r.
kaplica św. Wawrzyńca. W 1850 r. Friedrich Sommer wybudował tu Pruską boude,
pierwsze schronisko, które niestety spłonęło. Kolejne schronisko posiadało
najwyżej położoną w Prusach agencję pocztową. Jest wielce prawdopodobne, że
23.07.1873 r. wysłano stąd pierwszą na świecie widokówkę. Jej nadawcą i
wykonawcą był właściciel schroniska a zarazem urzędnik agencji pocztowej. W 1868
r. zbudowano kolejne schronisko, które zostało, ze względu na zły stan techniczny,
rozebrane w 2004 r. W 1900 r. powstało na Śnieżce obserwatorium
meteorologiczne. Ono także nie doczekało dnia dzisiejszego. Właśnie otrzymaliśmy
informację, że przetransportowane na dół, po wielu latach zostało wywiezione na
wysypisko. W latach siedemdziesiątych XX wieku powstają popularne „spodki”. W
1949 roku Czesi budują wyciąg krzesełkowy. W roku obecnym wyciąg ten został
wymieniony na nowy gondolowy. Kolejne widokówki ukazują co planowano
zbudować na Śnieżce. Trzeba przyznać, że wizje na nich zaprezentowane są
niezwykle śmiałe. Swego czasu planowano nawet uruchomić tam połączenie
kolejowe. Na dzień dzisiejszy istnieje tu tylko wybudowana z okazji 25‐lecia
Towarzystwa Karkonoskiego w 1905 r. Droga Jubileuszowa.
Jarosław Zając – z Nadleśnictwa „Śnieżka” w Kowarach przedstawił zmiany w
leśnictwie jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich czterdziestu lat. Swój wywód
rozpoczął jednak od czasów kiedy to rozwijał się tu przemysł dla potrzeb którego
wycinano wielkie połacie lasów. To właśnie wtedy rozpoczęła się dewastacja
terenów leśnych. W miejscach, w których rosły drzewa powstawały łąki, pastwiska,
osady itp. Rosnące zapotrzebowanie na drewno wymusiło sadzenie świerków, które
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wyparły naturalne drzewostany. Jak się wkrótce okazało nie było to zbyt dobrym
posunięciem. Mimo, iż ściągnięte tu świerczyny były bardzo dobrym materiałem
okazało się, że nie wytrzymują one tutejszego klimatu. Przy okazji zaburzono
gospodarkę wodną. Drzewostan nie wytrzymywał silnych wiatrów.
I właśnie taki stan lasów na terenie tworzonego Nadleśnictwa „Śnieżka” zastali
rozpoczynający tu pracę leśnicy. Wkrótce lasy te zaczęły zamierać. Przyczyniły się
do tego zanieczyszczenia powietrza przynoszone z elektrowni oraz szkodniki
pierwotne i wtórne. Podjęto wówczas decyzje o odnowie drzewostanu.
Postanowiono jednak przywrócić pierwotne gatunki przystosowane do tutejszych
warunków. Wyszukiwano pojedynczych drzew, które przetrwały jakimś cudem
klęskę. Pozyskane z nich nasiona przechowywano w utworzonym Leśnym Banku
Genów Kostrzyca. Dzięki temu pozyskano bardzo dobry materiał siewny. Można
zatem było przystąpić do zalesiania ogołoconych terenów. Przede wszystkim cały
drzewostan należało przebudować. Należało przywrócić różnorodność lasu. Dzisiaj
można z dumą powiedzieć, że podjęte działania powiodły się. Wreszcie mamy lasy
zdrowe i silne, odporne na warunki atmosferyczne panujące w naszych górach.
Dlatego też możemy pozyskiwać drewno w tak dużych ilościach. Ponieważ jednak
przyrosty w lasach są o wiele większe niż wycinki nie należy się martwić, że
ponownie zostanie zachwiana równowaga w przyrodzie.
Franciszek Gawor, ostatni dyrektor najbardziej interesującej wszystkich kopalni,
opowiedział o górnictwie uranowym w Kowarach po II wojnie światowej. To
właśnie wtedy Rosjan ogarnęła rządza posiadania bomby atomowej. Dzisiaj wiemy,
że złoża rud uranowych na tym terenie nie były wcale takie bogate, jednak
wówczas były jedynymi rozpoznanymi. A przecież najważniejszym wówczas
czynnikiem był czas. Nie liczyły się pieniądze. Chodziło o efekt. Dlatego też Rosjanie
przysyłają tu swoich fachowców, sprzęt potrzebny do realizacji takiego zamierzenia
i niezbędne środki finansowe. Strona polska miała zapewnić pracowników i, co
najważniejsze, miała obowiązek sprzedaży pozyskanego surowca Rosjanom. Nie
było innej opcji. Dla zapewnienia bezpieczeństwa zorganizowano wówczas
specjalną jednostkę służb bezpieczeństwa. Absolutnie nikt z poza niej nie miał
prawa niepokoić pracujących tu ludzi.
Wydobywana ruda była pakowana do specjalnych pojemników, które Rosjanie
odbierali raz na jakiś czas i transportowali na wydzielone lotniska, z których
przewożono je dalej. Ze względów bezpieczeństwa stosowano nic nie mówiące
nazwy. Na przykład zakład R‐1. Zmieniono także nazwy stacji kolejowych. Kowary
stały się Kuźnickiem. Wbrew powszechnemu przekonaniu, Rosjan tu prawie nie
widywano. Mieli oni swoje zamknięte osiedle poza które raczej nie wychodzili.
Pracujący tu robotnicy byli przede wszystkim ochotnikami. Pracowali tu także
żołnierze z jednostek Służba Polsce. Okazuje się, że nasze wyobrażenie o tym
miejscu daleko odbiega w wyobraźni od faktycznego przebiegu wydobycia uranu.
Pan Franciszek mówi, że fenomenem tamtych czasów był fakt, że od momentu
rozpoznania złoża, poprzez budowę kopalni, wydobycie rudy i likwidację zakładów
minęło tylko 8 (słownie osiem) lat. Ostatnie wydobycie rudy uranowej miało tu
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miejsce na początku lat siedemdziesiątych XX wieku. Dzięki panu Franciszkowi
mogliśmy obejrzeć wiele niedostępnych do tej pory map i notatek. Były one
opatrzone napisem Ściśle tajne.
Bartosz Lipiński z Biura Promocji, Rozwoju i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta
Kowary opowiedział nam jakie analizy trzeba było przeprowadzić i co należało
spełnić by móc wykonać prace potrzebne do procesu rewitalizacji kowarskiej
starówki. Mogliśmy porównać zdjęcia sprzed przebudowy omawianego terenu.
Dowiedzieliśmy się ile było kłopotów z wyburzeniem niepotrzebnych komórek i
dziwnych podwórkowych dobudówek oraz jakie spotkały budowniczych
niespodzianki podczas prac ziemnych. Na szczęście wszystkie te kłopoty udało się
przeskoczyć i dzisiaj Kowary mogą szczycić się jedną z najpiękniejszych na Dolnym
Śląsku starówką.
Ponieważ Marek Jankowski mający opowiedzieć nam o Jeleniej Strudze musiał
wyjechać przekazał nam kilkunastominutowy film dzięki któremu dowiedzieliśmy
się wielu ciekawych spraw związanych z wykorzystaniem starej kopalni do celów
turystycznych, rekreacyjnych i zdrowotnych. Dodatkowych informacji udzielił nam
w zastępstwie pana Marka Franciszek Gawor.
Sławomir Adamski opowiedział o kopalni „Podgórze”, którą wykorzystuje obecnie w
celach turystycznych. Kopalnia ta jako druga w Polsce pod względem wydobycia rud
uranu przez lata obrosła legendami i niedopowiedzeniami. Pierwszy mit dotyczył
szkodliwości tego miejsca. Prawdę jest jednak, że górnictwo uranowe nie
zdegradowało zbytnio środowiska. Wynika to z faktu, iż ruda uranu została stąd
wywieziona, a pozostałe hałdy zostały przetworzone i zagospodarowane przez PKP.
Drugi mit dotyczy wykorzystania nas ekonomicznie przez Rosjan. Według
dostępnych dokumentów okazuje się, że pieniądze na uruchomienie kopalni
pochodziły właśnie od Rosjan. Trzeci mit mówiący o zmuszaniu tu do pracy
więźniów także nie ma swojego uzasadnienia. Pracowali tu członkowie specjalnych
brygad pracy, później jednostek wojskowych. Jak się okazuje po przeprowadzonych
badaniach promieniowanie pochodzące z rud uranu także nie wpływało specjalnie
na zdrowie pracujących tu ludzi. Oczywiście nie oznacza to, ze nikt tu nie chorował.
Wielu ludzi chorowało i to bardzo poważnie. Jednak bezpośrednią przyczyną było
promieniowanie z występującego tu radonu. To on był cichym zabójcą. Pan
Sławomir dodał, że pracujący w tej kopalni jako pierwsi w Polsce mieli wolne
soboty! Obecnie w kopalni trwają prace w szybie +40. Ze względu na jego stan
udostepnienie go turystom odsunie się nieco w czasie.
Krzysztof Sawicki opowiedział nam o Feodorze Reuss, prawnuczce królowej
Wiktorii. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji o rodzinie królowej
Wiktorii. Dowiedzieliśmy się w jaki sposób księżniczka Feodora dotarła pod
Karkonosze i o jej miejscu zamieszkania czyli o pałacu Nowy Dwór w Kowarach.
Mogliśmy zobaczyć zdjęcie z jej ślubu wykonane we Wrocławiu w 1898 roku.
Księżna Feodora wyszła za Henryka XXX Reuss. Niestety w 1945 r. księżna nie
otrzymawszy odpowiedzi na swój list, w którym prosiła starostę Tabakę o pomoc,
popełniła samobójstwo. Została ona pochowana w leśnym grobowcu obok swojego
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męża. Dzięki temu, że miejsce ich spoczynku znajdowało się z dala od ludzi i nie
było na nim napisów przetrwało w miarę w dobrym stanie. Dzięki natomiast
uprzejmości obecnej na sali aktualnej właścicielce pałacu pani Janiny Małgorzaty
Pernak de Gast mogliśmy obejrzeć wykonane przez Krzysztofa Sawickiego zdjęcia
przedstawiające wystrój wnętrz pałacowych.
Podczas przerwy widzowie mieli możliwość obejrzenia wystawy rzeźby i malarstwa
znanego na całym świecie artysty mieszkającego w Kowarach – Jerzego Jakubowa.
Natomiast prelegenci zostali uwiecznieni na wspólnej fotografii przed fontanną
ozdobioną saniami rogatymi.

S
tacja kolejowa Kowary Główne. Foto: Krzysztof Tęcza
Następne wystąpienie dotyczyło kolei w Kowarach. Było ono wygłoszone przez
piszącego te słowa. Ponieważ w dawnych czasach doprowadzenie linii kolejowej
skutkowało szybkim rozwojem danego miasta, wszyscy z niepokojem czekali na
przyjazd pierwszego pociągu. W Kowarach nie było inaczej. Dlatego gdy w 1882 r.
przybył tu pierwszy pociąg mieszkańcy świętowali. Podobnie było gdy po
wybudowaniu tunelu pod Przełęczą Kowarską Kowary otrzymały połączenie z
Kamienną Górą. Z czasem linia kolejowa w Kowarach posiadała aż pięć stacji
kolejowych. Znając wygląd tych obiektów na podstawie starych widokówek
postanowiłem sprawdzić stan ich zachowania i udałem się na spacer torami na
odcinku od Kowar Głównych, poprzez Kowary Ściegny (Krzaczyna), Kowary Zdrój,
Kowary Średnie, Kowary Górne, aż do wlotu do tunelu. Niestety, jak się okazało,
zachował się jedynie budynek stacji Kowary Główne i Kowary Średnie. Z tym, że
stacja Kowary Średnie znajdująca się w stanie zagrażającym życiu, będzie w ciągu
najbliższych kilku tygodni całkowicie rozebrana. Tak więc z pięciu ostanie się tyko
jeden dworzec. Dobrze zatem się stało, że miasto ma konkretne plany wobec tej
budowli.
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Zbigniew Piepiora zajął się aspektem ekonomicznym powodzi jakie miały miejsce w
Kowarach. Omówił powódź z 23 maja 1810 roku. Przedstawił jej skutki oraz pomoc
jaką miasto uzyskało na ich usuniecie. Kolejna omawiana powódź miała miejsce w
nocy z 29 na 30 lipca 1897 roku. I dla porównania przedstawił skutki powodzi z lipca
1997 roku.
Dzięki zachowanym dokumentom porównał on straty wyrządzone przez
poszczególne powodzie do pomocy udzielonej na ich usuniecie. I cóż się okazało.
Ano to, że po dwóch pierwszych powodziach, gdzie przyznane środki na odbudowę
nie pokrywały w pełni usunięcia ich skutków, podjęto decyzje o przesiedleniach
ludności mieszkającej na terenach zalewowych. Po ostatniej powodzi, gdzie
przyznano więcej środków finansowych na odbudowę niż było start, nie
zdecydowano się na przesiedlenia mieszkańców. Może to skutkować podczas
kolejnego kataklizmu jeszcze większymi stratami.
Jako ostatnia wystąpiła Elżbieta Zakrzewska z Centrum Usług Medycznych i
Profilaktyki Zdrowotnej „Przedwiośnie”. Pani Elżbieta zaprezentowała zdjęcia
ukazujące zmiany jakie następowały w omawianym ośrodku na przestrzeni prawie
stu lat jego istnienia. Początkowo obiekt ten pełnił rolę kolejowego domu
wypoczynkowego, później był zakładem budżetowym MSWiA. Obecnie po przejęciu
obiektu zaszła konieczność jego modernizacji. Wykonano już nowe elewacje, trwają
prace na dachu. Do budynku dobudowano szyb dla przeszklonej windy.
Zmodernizowano bazę zabiegową. Wykonano nowy dojazd do ośrodka,
wyremontowano park budując w nim wiele obiektów małej architektury.
Dostosowano obiekt i otoczenie do potrzeb osób niepełnosprawnych. W planach
jest jeszcze basen oraz siłownia zewnętrzna. Korzystając z różnych dostępnych
dotacji planuje się zorganizować w ośrodku tanie turnusy rehabilitacyjne dla osób w
wieku 55‐65 lat.
Na zakończenie spotkania, zaproszono chętnych do budynku Ratusza, gdzie w
odnowionej Sali Rajców Burmistrz Kowar zaprezentował grafiki z kolekcji Albrechta
Haselbacha. Co więcej pozwolił nam zwiedzić cały obiekt i odpowiedział na
dziesiątki zadawanych pytań dotyczących zarówno historii Kowar jak i
rozwieszonych na ścianach zdjęć przedstawiających jak wyglądały niektóre budowle
w dawnych czasach.

Józef Partyka
Seminarium „Mijające krajobrazy Polski. Wyżyna Krakowsko‐
Częstochowska"
Po raz kolejny miało miejsce spotkanie krajoznawców w ramach seminarium
„Mijające krajobrazy Polski”, tym razem w Częstochowie w dniu 7 września 2013 r.
Gościny użyczyło Muzeum Częstochowskie w pięknej auli miejscowego ratusza.
Udział wzięło około 50 osób. Byli to głównie mieszkańcy Częstochowy i okolic, a
także osoby z Warszawy, Katowic, Opola i innych miejscowości. Obecny był także

44
sekretarz Generalny Zarządu Głównego PTTK, obecny prezes Kol. Roman Bargieł.
Wygłoszono 10 referatów ilustrujących przemiany krajobrazu Wyżyny Krakowsko‐
Częstochowskiej ze szczególnym uwzględnieniem jej północnej części w rejonie
Częstochowy.
Po otwarciu seminarium i przywitaniu uczestników przez dyrektora Muzeum Pana
mgr Janusza Jadczyka oraz przedstawieniu przez przewodniczącego Komisji
Krajoznawczej ZG PTTK idei i celów tych spotkań rozpoczęła się sesja referatowa. Z
pojęciem ewolucji krajobrazu kulturowego na przykładzie Wyżyny uczestników
zapoznała Pani dr hab. Urszula Myga‐Piątek, przewodnicząca Komisji Krajobrazu
Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Krajobraz jest różnie
definiowany przez środowiska naukowe; tu nie miejsce na ich przytaczanie,
natomiast według Autorki krajobraz kulturowy to historycznie ukształtowany
fragment przestrzeni geograficznej, powstały w wyniku zespolenia oddziaływań
środowiskowych i kulturowych, tworzący specyficzną strukturę, objawiającą się
regionalną odrębnością. Jest to więc wizerunek regionu, którego historię i przyszły
rozwój można odczytywać analizując poszczególne jego składniki. Krajobraz
kulturowy Wyżyny zaczął się kształtować w już schyłkowym paleolicie ulegając
stopniowym zmianom w kolejnych epokach naszych pradziejów aż do czasów
nowożytnych, kiedy następowało rozpraszanie i wkraczanie osadnictwa na nowe
terytoria. W ciągu wieku XIX i w następnych latach zaznaczał się coraz większy
wpływ gospodarki ludzkiej na przyrodę regionu, doprowadzając w niektórych
miejscach, zwłaszcza o ekstensywnym sposobie użytkowania ziemi, nawet do
pomnożenia różnorodności walorów przyrodniczych. Swą największą wartość
osiągnęły one w XIX stuleciu. Z czasem zaczął się jednak proces niekorzystnych
zmian w krajobrazie Wyżyny będących wynikiem ogólnych przemian gospodarczych
i społecznych zachodzących na ziemiach polskich. Ogromne przekształcenia
krajobrazu, dewastacja obiektów zabytkowych, niekontrolowane inwestycje
dotknęły także Wyżynę. Stąd często jest zadawane pytanie czy mamy do czynienia z
ewolucją czy też degradacją krajobrazu tego regionu. Pytanie to było motywem
przewodnim referatu dr Andrzeja Tyca z Uniwersytetu Śląskiego i przewijało się
także w wystąpieniu kol. Józefa Partyki w prezentacji walorów przyrodniczo‐
kulturowych Wyżyny i rozwoju jej ochrony prawnej. Wiadomo, że na Wyżynie
najwcześniej w zaborze rosyjskim bo już na początku XX wieku rodziły się koncepcje
ochrony rezerwatowej (Złoty Potok).
Z tymi trzema referatami wiązało się wystąpienie prof. Beaty Babczyńskiej‐Sendek
informujące o krajobrazowych walorach muraw kserotermicznych Wyżyny. Jak
wiadomo są one charakterystycznym elementem naskalnej flory, często wtórnej,
która wykształciła się na odlesianych masywach skalnych, a która z chwilą
zaprzestania wypasu ulegała redukcji. Obecnie zachowanie tych półnaturalnych
zbiorowisk wymaga ochrony czynnej, polegającej na odsłanianiu skał i
wprowadzania kontrolowanego wypasu przez owce. Takie doświadczenia są
prowadzone w rezerwacie krajobrazowym na Górze Zborów i przynoszą
oczekiwane efekty. Podejmowanie podobnych działań w innych rejonach Wyżyny
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pozwoli zachować część dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego tego regionu.
W krajobrazie Wyżyny tkwią jurajskie zamki łączące swe powstanie z fortyfikacyjną
działalnością króla Kazimierza Wielkiego. Prawie wszystkie z wyjątkiem Pieskowej
Skały popadły w ruinę wskutek różnych wydarzeń historycznych. Dziś są
charakterystycznym elementem jurajskiego krajobrazu, bieleją malowniczymi
szczątkami murów, zachowanych tu i ówdzie wież i bastionów. Owiane legendami i
fantastycznymi opowieściami są swoistym magnesem przyciągającym tu
przyrodników, miłośników historii i legend, a także zwykłych turystów czy
wrażliwych na piękno artystów. Miały one niebagatelny wpływ na rozwój polskiego
krajoznawstwa, którego symbolem jest warownia Bonerów w Ogrodzieńcu. Tym
zamkom i ich krajoznawczej roli w jurajskim krajobrazie był poświęcony referat dr
Dominika Ziarkowskiego. Warownie te oraz ruiny innych tego typu budowli
powinny tworzyć ważne i autentyczne świadectwa polskiej kultury oraz pełnić rolę
walorów krajoznawczych o zdecydowanie ponadregionalnym znaczeniu.
Pozostałe wystąpienia prezentowały konkretne przykłady krajobrazowych przemian
wybranych części Wyżyny. I tak prof. Janusz Hereźniak skupił się na małym
fragmencie Wyżyny – przełomie Warty między Częstochową a Mstowem. Warta
przecina w tym miejscu masyw jurajskich wapieni tworząc 12‐km dolinę, w której
zachowały się do dziś krajobrazy interesujące pod względem przyrodniczym
(zachowane formacje skalne) i kulturowym. Wieloletnie gospodarcze wykorzystanie
tego terenu przez człowieka wywołało wiele zmian – zanik charakterystycznych
zbiorowisk roślinnych, zwłaszcza naskalnych i przekształcenia w zabudowie, która
zajęła widokowe miejsca.
Prof. Marian Głowacki omówił zmiany krajobrazu samej Częstochowy na
przykładzie rozwoju i upadku przemysłu wapienniczego, a mgr Katarzyna
Sucharkiewicz zwróciła uwagę na krajobraz jurajski jako źródło twórczej inspiracji
artystycznej prezentując wybrane prace malarskie ze zbiorów Muzeum
Częstochowskiego.
Przez teren Wyżyny przetoczył się front I wojny światowej, z której zostało tu kilka
zabytkowych już dziś cmentarzy, starannie urządzanych wkrótce po zakończeniu
działań wojennych. Są one otaczane pieczą przez Towarzystwo Jurajskie z siedzibą
w Pilicy. Ich walor krajobrazowy przypomniał Piotr Orman opiekujący się
cmentarzami z ramienia tego stowarzyszenia. Jurajskie cmentarze wojenne mimo,
że powstały niespełna 100 lat temu to w porównaniu do innych historycznie
cennych obiektów regionu, są elementem względnie nowym i ciągle jeszcze słabo
identyfikowanym z terenem Wyżyny. Jednakże ze względu na ich liczbę i wygląd,
stały się one trwałym elementem krajobrazu kulturowego Wyżyny. Cmentarze z
Wielkiej Wojny są, bowiem najbardziej rozpoznawalnym i dostępnym dla
wszystkich zainteresowanych reliktem ważnych i tragicznych wydarzeń, jakie
rozegrały się na opisywanym obszarze w listopadzie i grudniu 1914 roku.
Jurajski krajobraz został również utrwalony na dawnej fotografii, której wymownym
przykładem są wydawane od początku XX wieku widokówki, dziś nieraz ponownie
drukowane we wznawianych albumach. Szereg widokówek ilustruje krajobraz
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doliny Wiercicy w rejonie Złotego Potoku, który zademonstrowała mgr Ewa
Kaczmarzyk, współorganizator seminarium z ramienia Muzeum Częstochowskiego.
Seminarium zakończył pokaz najładniejszych fotografii Pana Krzysztofa
Pierzgalskiego z Częstochowy.

Krzysztof Tęcza
Spacery krajoznawcze 2013

Odpoczynek przy ognisku na zamku Bolczów. Foto: Krzysztof Tęcza
Wiele osób, zarówno starszych jak i młodszych, zastanawia się jak wypełnić wolny
dzień. Czy pójść do kina, czy wybrać się na zakupy, czy pozostać w domu i nieco
poleniuchować. Często jest tak, że osoby te chętnie poszłyby na krótki spacer, by
spokojnie przejść kilka kilometrów. By zobaczyć co się dzieje w terenie, odkryć coś
nowego, nieznanego. Niestety ludzie mają taką przypadłość, że na najkrótszy nawet
spacer wolą wyruszyć w grupie. Wiadomo, zawsze to raźniej, zawsze jest do kogo
zagadać, a i czas płynie szybciej. Właśnie dla takich nie do końca zdecydowanych
Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze
postanowiła
skierować swoją ofertę Spacerów krajoznawczych, będącymi
propozycją krótkich wycieczek nastawionych na poznawanie walorów
krajoznawczych, treści historycznych oraz piękna otaczającej nas przyrody. Są to
wycieczki prowadzone w nieco wolniejszym tempie, z większą ilością przerw,
zajmujące przeważnie czas od śniadania do późnego obiadu. Nie kolidują one zatem
z życiem codziennym zwłaszcza, że bardzo często przychodzą na nie całe rodziny. Ba
przyprowadzają nawet ze sobą swoich czworonożnych przyjaciół. Często podczas
spacerów, zwłaszcza w zimniejsze dni, odpoczywamy przy ognisku, co pozwala na
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pełny relaks oraz zachęca do śpiewania piosenek, niekoniecznie turystycznych.
Wiele razy jako prowadzący te spacery widzę jak uczestniczące w nich dzieci
podpytują starszych doświadczonych turystów chcąc dowiedzieć się dlaczego
właśnie takie wyposażenie powinien mieć wędrowca, dlaczego i kiedy należy iść
szybciej czy wolniej, czy wreszcie jak wyglądały podobne wycieczki wiele lat temu.
Widzę jak młodzież bierze wzór z tych bardziej doświadczonych oraz często słyszę
jak próbują uzupełniać swoja wiedzę o historii mijanych obiektów. To bardzo
dobrze. Mam bowiem wtedy dowód na to, że wymyślone przeze mnie spacery
spełniają swoją rolę. Że włożony trud w ich zorganizowanie i przeprowadzenie nie
idzie na marne. Zwłaszcza, że całą wykonywaną pracę, zarówno ja jak i osoby ze
mną współpracujące wykonujemy społecznie, zupełnie za darmo.

Uczestnicy kwietniowego spaceru przed „Szwajcarką” w Górach Sokolich. Foto:
Krzysztof Tęcza
W 2013 roku Komisja Krajoznawcza przygotowała dla chętnych pięć spacerów
krajoznawczych, organizowanych zawsze w soboty. Dzięki temu mogliśmy poznać
uroki zimy. Na pierwszy bowiem spacer poprowadziłem wszystkich w kwietniu. Z
Janowic Wielkich dotarliśmy na zamek Bolczów, gdzie upiekliśmy kiełbaski na
ognisku. Nie przeszkadzało nam nawet to, że w jego rozpalenie musieliśmy włożyć
sporo wysiłku oraz to, że już palący się ogień roztapiał grubą warstwę śniegu i
zatapiał się coraz niżej. Dzięki jednak naszemu uporowi kolejni przychodzący do
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zamku turyści mogli skorzystać z naszego zaproszenia i również ogrzać się przy
cieple dochodzącym ze śnieżnego dołu. Dalsza nasza wędrówka także przysporzyła
wiele trudu ale i radości. Zwłaszcza odcinek drogi biegnący strumykiem. Mogliśmy
jednak ulepić bałwana, a po dotarciu do schroniska „Szwajcarka” odpocząć
zajadając się wspaniałymi naleśnikami ze śmietaną.
W maju wybraliśmy się na Sołtysią Górę by obejrzeć zachowaną na jej szczycie
wieżę widokową, a następnie po zapaleniu znicza na bezimiennym grobie w lesie
przejść do Staniszowa by zobaczyć wspaniałe widoki z góry o nazwie Gaik i
odwiedzić jaskinie na Witoszy, w których mieszkał kiedyś Hans Rischmann zwany
latającym prorokiem. Po dotarciu na szczyt karkonoskiego Brocken próbowaliśmy
zobaczyć odbicie własnego cienia w chmurach. Niestety zjawisko to jest tak rzadko
występujące, że nie udało nam się to. Jego brak zrekompensował nam odpoczynek
przy ognisku jakie zorganizowaliśmy w gospodarstwie położonym na zboczu
Witoszy.
Czerwcowy spacer okazał się być pełen niespodzianek. Najpierw uciekł nam
autobus. MZK zmieniło rozkład jazdy. Później zaczął padać deszcz. Część osób
zniechęconych takim obrotem sprawy zrezygnowana wróciła do domu. Ci
najwytrwalsi postanowili zrealizować zaplanowaną trasę. Gdy dotarliśmy do szałasu
myśliwskiego znajdującego się na zboczu Barańca nie mogliśmy znaleźć suchego
drewna by rozpalić ognisko. Na szczęście przewidując taką sytuację zabrałem kilka
suchych szczapek i po kilkudziesięciu minutach grzaliśmy się przy trzaskającym
ogniu. Nie spieszyło się nam zbytnio więc piekliśmy kiełbaski i delektowaliśmy się
ich smakiem. Później ruszyliśmy przez Trzmielową Dolinę by dotrzeć do Dziwiszowa
gdzie chcieliśmy obejrzeć dwa krzyże pokutne.
Na lipcowy spacer wyruszyliśmy z Jagniątkowa. Naszym celem była Czerwona
Jaskinia, przy której zatrzymaliśmy się na dłużej by najeść się do woli czarnych
dojrzałych jagód jakie wypatrzyliśmy na rosnących tu krzakach. Drugą miłą podczas
tego spaceru niespodzianką było spotkanie z wiewiórkami hasającymi po Parku
Norweskim.
Ostatni sierpniowy spacer okazał się być dla wszystkich sporym wyzwaniem. I nie
chodzi tutaj o samo przejście leśnymi drogami. Te bowiem były niezbyt strome.
Jednak upał jaki wówczas panował spowodował zasłabniecie jednej z uczestniczek i
od Pieczary Liczyrzepy musieliśmy schodzić bardzo ostrożnie by ją sprowadzić nieco
niżej. Niestety nie udało nam się dojść do wodospadu Podgórnej i musiałem
wezwać na pomoc ratowników z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Ci nie tylko, że przybyli bardzo szybko to wykazali się takim profesjonalizmem, że
uwierzyliśmy, iż w razie jakiegoś wypadku będziemy zupełnie bezpieczni.
Podsumowując tegoroczne spacery jestem przekonany, że spełniły one swoja rolę i
wzbogaciły ofertę turystyczna jaką prezentuje Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w
Jeleniej Górze. Mam także nadzieję, że pokazane walory krajoznawcze oraz mniej
uczęszczane szlaki turystyczne pozwoliły uczestnikom wycieczek na odkrycie czegoś
nowego i nieznanego im do tej pory. I jeżeli tak jest to pozwoli to im w przyszłości
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pokazywać poznane obiekty swoim znajomym i rodzinie podczas wypraw jakie
będą oni podejmowali samodzielnie.

Alicja Wrzosek
Pomorski Sejmik Krajoznawczy
„Jeziora w krajobrazie i gospodarce Pomorza”
Uchwałą nr 514/XXV/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. Sejmik Województwa
Pomorskiego ustanowił rok 2013 Rokiem Jezior Pomorza. Na zakończenie
całorocznych działań władz samorządowych, instytucji i towarzystw oraz organizacji
pozarządowych zorganizowany został w dniach 14 – 15 grudnia 2013 r. Pomorski
Sejmik Krajoznawczy z cyklu Mijające krajobrazy Polski pod tytułem „Jeziora w
krajobrazie i gospodarce Pomorza”. Organizatorami sejmiku były 4 ogólnopolskie
towarzystwa: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Polskie Towarzystwo Turystyczno‐
Krajoznawcze, Liga Ochrony Przyrody i Polskie Towarzystwo Limnologiczne.
Bezpośrednim inicjatorem i organizatorem sejmiku było Pomorskie Porozumienie
Oddziałów PTTK, reprezentowane przez Pomorskie Kolegium Instruktorów
Krajoznawstwa i Pomorską Komisję Fotografii Krajoznawczej PTTK w Gdańsku.
Sejmik zorganizowany został z udziałem Katedry Limnologii Instytutu Geografii
Uniwersytetu Gdańskiego. Honorowymi patronami sejmiku byli: Mieczysław Struk,
Marszałek Województwa Pomorskiego, prof. dr hab. JM Bernard Lammek, Rektor
UG i Roman Bargieł, prezes Zarządu Głównego PTTK. Komitetem Organizacyjnym
kierowali: Ryszard Józef Wrzosek ‐ przewodniczący, Jacek Barańczuk ‐
wiceprzewodniczący i Alicja Wrzosek ‐ sekretarz Komitetu. Kierownictwo naukowe
sprawowała prof. UG dr hab. Elżbieta Bajkiewicz‐Grabowska, kierownik Katedry
Limnologii Instytutu Geografii UG.
W pierwszym dniu sejmiku, 14 grudnia 2013 r., odbyła się sesja naukowa na
Uniwersytecie Gdańskim, a w drugim dniu, 15 grudnia 2013 r., zorganizowano
wycieczkę na Pojezierze Kaszubskie. W sesji naukowej wzięło udział ponad 100
uczestników, reprezentujących UG, władze samorządowe i członkowie 4
towarzystw, które zorganizowały sejmik. Przed oficjalnym powitaniem uczestników
sesji zabrał głos R. J. Wrzosek. Wprowadzenie przewodniczącego to krótka historia
dot. Organizatorów i organizacji sejmików krajoznawczych.
W dobie aktywności społeczeństwa działa w naszym województwie ponad tysiąc
różnych organizacji pozarządowych. Organizatorzy sejmiku to Ogólnopolskie
Towarzystwa z długimi rodowodami. Najstarsze z nich to Polskie Towarzystwo
Turystyczno‐Krajoznawcze. Korzeniami sięga 1873 r., kiedy powołano Towarzystwo
Tatrzańskie, później jako Polskie Towarzystwo Tatrzańskie a w 1906 r. Polskie
Towarzystwo Krajoznawcze. Polska była wówczas pod zaborami. Oba towarzystwa
połączyły się w 1950 r. jako PTTK. W tym roku PTTK obchodzi 140 rocznicę
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powstania PTT.
Polskie Towarzystwo Geograficzne powołano tuż przed
odzyskaniem przez Polskę niepodległości ‐ w 1918 a więc 95 lat temu. Natomiast
Liga Ochrony Przyrody powstała w 1928 r., czyli 85 lat temu. Najmłodsze z
Towarzystw ‐ Polskie Towarzystwo Limnologiczne, powołano dopiero w 2001 r. w
Toruniu. Jednym z celów sejmiku była integracja członów 4 Towarzystw, a także
współpraca naukowców, krajoznawców i przyrodników oraz turystów,
przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Od ponad 50 lat notujemy bliską
współpracę między Polskim Towarzystwem Geograficznym a PTTK i później LOP,
obecnie z Polskim Towarzystwem Limnologicznym. Wielu z uczestników sejmiku
jest lub było jednocześnie członkami w kilku wymienionych Towarzystwach.
Integracja Towarzystw to także wspólne działanie, głównie w zakresie edukacji
krajoznawczej, przyrodniczej i ekologicznej, która zapisana jest w statutach w.w.
Towarzystw.
R. J. Wrzosek podziękował patronom honorowym m.in. za wsparcie i pomoc w
organizacji sejmików. Po raz trzeci spotkano się w tej auli UG i po raz trzeci JM
Rektor UG prof. dr hab. Bernard Lammek, Marszałek Województwa Mieczysław
Struk i Prezes ZG PTTK, obecnie Roman Bargieł udzielili nam swego wsparcia.
Uczestników obecnej sesji naukowej „Jeziora w krajobrazie i gospodarce Pomorza”
powitali wspólnie prof. Elżbieta Bajkiewicz‐Grabowska i Ryszard Józef Wrzosek.
Pani profesor powitała oficjalnych gości z UG i władz samorządowych, m.in. prof.
UG dr hab. Waldemara Surosza, Dziekana Wydziału Oceanografii i Geografii UG i
Panią Marzenę Sobczak, Dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa
Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Natomiast przewodniczący
sejmiku powitał uczestników z 4 towarzystw, organizatorów sejmiku, m.in. Jerzego
Krefta ‐ Prezesa Zarządu Okręgu LOP w Gdańsku, Lecha Zalewskiego – Prezesa
Oddziału Regionalnego PTTK w Gdańsku, Edwina Kozłowskiego, Honorowego
Członka PTTK i innych. Oficjalnego otwarcia sesji naukowej dokonał prof.
Waldemar Surosz, życząc owocnych obrad. Podziękował on organizatorom sejmiku
za przygotowanie bardzo interesującej sesji naukowej o jeziorach Pomorza.
Przed rozpoczęciem sesji odbyła się uroczystość dekoracji odznaczeniami
honorowymi działaczy społecznych, głównie LOP. Na wniosek LOP odznaczenia „Za
zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” otrzymali:
‐ Izabela Niezgoda, nauczycielka V LO w Gdyni,
‐ Ryszard J. Wrzosek, geograf i geolog, działacz społeczny z Gdyni.
Odznaki wręczyła Pani Marzena Sobczak w towarzystwie Jerzego Kreffta
Złote Odznaki Honorowe LOP „Zasłużony dla Ochrony Przyrody” otrzymały
nauczycielki z Gdyni, Grażyna Grabecka i Elżbieta Skowrońska.
Następnie rozpoczęły się obrady, które poprowadziła prof. E. Bajkiewicz‐Grabowska
wspólnie z R. J. Wrzoskiem. W pierwszej części sesji referaty przedstawili:
‐ Jeziora jako archiwa zmian środowiska – DAWID WEISBRODT
‐ Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior – MAGDALENA BOROWIAK
‐ Jeziora kartuskie: przykład degradacji środowiska wodnego i rezerwuar
zanieczyszczeń (z filmem) – WOJCIECH TYLMAN
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‐ Stan ekologiczny jezior województwa pomorskiego ‐ ELŻBIETA BAJKIEWICZ‐
GRABOWSKA
Na zakończenie pierwszej części sesji przedstawiono film pt. „W toni Raduńskiego”
w reżyserii Katarzyny Sędek i produkcji Andrzeja Mielczarka. Następnie nastąpiła
przerwa na kawę i herbatę oraz zwiedzenie wystawy fotograficznej , towarzyszącej
sejmikowi.
W czasie przerwy uczestnicy narady obejrzeli wystawę fotograficzną, jaka była
pokłosiem Pomorskiego Konkursu Fotograficznego „Jeziora w krajobrazie
Pomorza”. Konkurs zorganizowała Pomorska Komisja Fotografii Krajoznawczej PTTK
w Gdańsku.
Po przerwie na kawę i herbatę odbyła się druga część sesji naukowej w której
wystąpili referenci z następującymi prezentacjami:
‐ Walory przyrodnicze, zagrożenia i ochrona jezior w parkach krajobrazowych
województwa pomorskiego – MARCIN MILLER
‐ Jeziora i oczka w krajobrazie Nadleśnictwa Wejherowo ‐ TOMASZ WICZANOWSKI
‐ W krainie kaszubskich jezior – PAWEŁ RACZYŃSKI
‐ Podwodny świat kaszubskich jezior – JAROSŁAW SAMSEL
‐ Film pt. „Nie tylko Leniwe” w reżyserii Katarzyny Sędek
‐ Jeziora na znakowanych szlakach turystycznych Pomorza –
RYSZARD JÓZEF WRZOSEK
‐ Jeziora w strefie Trójmiasta na trasie wędrówek pieszych ‐ ALICJA WRZOSEK
‐
Stacja Limnologiczna Uniwersytetu Gdańskiego w Borucinie – DARIUSZ
BOROWIAK
Po referatach odbyła się ożywiona dyskusja, świadcząca o zainteresowaniach i
odpowiedzialności wypowiadających się osób. Szczególną uwagę zwracano na
zanieczyszczenia wód wielu jezior pomorskich i presji antropogenicznej. Przyjęto
rezolucję dotyczącą poprawy obecnego stanu sanitarnego jezior, która
przedstawiona zostanie Marszałkowi Województwa Pomorskiego.
W drugim dniu sejmiku odbyła się wycieczka autokarowa na Pojezierze Kaszubskie,
poprowadzili Alicja i Ryszard Wrzoskowie. Wzięło w niej udział 46 uczestników,
głównie z PTTK i LOP. Wycieczka była dedykowana zmarłemu w marcu 2012 r.
profesorowi Jerzemu Szukalskiemu, Członkowi Honorowemu PTG i PTTK. Na
pierwszym postoju w Chmielnie oprowadzał nas miejscowy przewodnik Stanisław
Klimowicz, geograf i nauczyciel z Chmielna. Najpierw zwiedziliśmy Muzeum
Ceramiki Necla, gdzie właściciel zaprezentował pokaz pracy na kole garncarskim a
potem oprowadził po muzeum. Uczestnicy kupili na pamiątkę miejscowe wyroby
ceramiczne i udaliśmy się do miejscowego kościoła parafialnego, a potem na
cmentarz. Na grobie profesora Jerzego Szukalskiego i jego żony złożyliśmy wiązanki
kwiatów i zapalając znicze, oddaliśmy hołd ich pamięci. Potem drogą kaszubską,
wybudowaną w latach 1965 ‐1967, głównie dla celów turystycznych, pojechaliśmy
w kierunku Ostrzyc. Po drodze zatrzymaliśmy się na dwóch punktach widokowych:
Złota Góra i Jastrzębia Góra. Miejscem docelowym wycieczki była Stacja
Limnologiczna UG w Borucinie. Tutaj po spożyciu gorącego posiłku i wypiciu kawy
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zapoznaliśmy się z działalnością stacji limnologicznej. Dr Kamil Nowiński, adiunkt
Katedry Limnologii UG zapoznał nas z pomiarami i badaniami jezior, a mgr Sławomir
Skierka oprowadził po ogródku meteorologicznym stacji i objaśniał zasady
pomiarów parametrów pogody. Do Gdańska wróciliśmy po 8 godzinach
poznawania centralnej części Pojezierza Kaszubskiego.
Materiały z odbytego sejmiku będą opublikowane przez Organizatorów i
udostępnione szerokiej opinii zainteresowanych instytucji, towarzystw i osób,
uczestniczących w sejmiku.

Krzysztof Czerepowicki
WZAK Grubno koło Chełmna 2013

Wieloletnia tradycja spowodowała, że spotkaliśmy się na Wojewódzkim Zlocie
Aktywnych Krajoznawców już po raz siódmy. Organizatorem kolejneg0 WZAK‐u był
Oddział PTTK im. Ziemi Chełmińskiej z Chełmna, a ściślej rzecz ujmując jego
działacze w osobach prezesa ‐ Zdzisława Gostomskiego oraz wiceprezesa ‐ Tomasza
Krzysztyniaka. Prezes właśnie, deklarację zorganizowania Zlotu w Chełmnie złożył w
dniu 5 października 2012 roku podczas odbywającego się w mogileńskim klasztorze
Sejmiku Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Kujawsko‐Pomorskiego. To
głównie dzięki zaangażowaniu tych dwóch osób udało się zorganizować i
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przeprowadzić tą imprezę. Wielce pomocnymi przy realizacji VII WZAK‐u były
Danuta Gostomska, Ilona Krzysztyniak i Janina Rosińska. Dla przypomnienia
dotychczasowe coroczne WZAK‐i odbyły się w następujących miejscach. Pierwszy w
2006 roku odbył się w Grudziądzu, a organizatorem był Oddział PTTK im. ks. ppłk.
dr. Władysława Łęgi. Drugi w 2007 roku zorganizował Oddział Miejski PTTK im.
Mariana Sydowa w Toruniu. Po raz trzeci spotkaliśmy się w 2008 roku we
Włocławku, a organizatorem byli działacze Kujawskiego Oddziału PTTK. Regionalny
Oddział PTTK „Szlak Brdy” był gospodarzem IV WZAK‐u w Bydgoszczy. Piąty ‐
jubileuszowy WZAK w 2010 roku zorganizowali krajoznawcy Oddziału Pałuckiego
PTTK ze Żnina. Kolejny szósty WZAK miał odbyć się w roku 2011 w Borównie, a
organizowała go grupa działaczy Oddziału PTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia
Sił Zbrojnych RP w Bydgoszczy. Ze względu na „mikroskopijną” wręcz liczbę
chętnych impreza została odwołana. W roku ubiegłym ponownie grudziądzki
oddział PTTK zorganizował VI WZAK.
24 czerwca 2013 roku Zdzisław Gostomski przysłał do mnie projekt regulaminu. Po
drobnych uzupełnieniach i korektach nastąpiło jego przyjęcie i w dniu 30 lipca
ostateczna wersja regulaminu ukazała się na oficjalnej stronie internetowej
chełmińskiego oddziału PTTK „www.ppxxi.pl”. Od tej pory VII WZAK Chełmno 2013
stał się funkcjonującym w przestrzeni turystycznej faktem. Następnego dnia na
wszystkie dostępne mi adresy e‐mailowe wysłałem ten regulamin z apelem
skierowanym do adresatów o rozpropagowanie zlotu wśród krajoznawców i
turystów oraz o jak najliczniejsze uczestnictwo. Regulamin VII WZAK‐u
„zawieszony” został również na oficjalnej stronie Komisji Krajoznawczej ZG PTTK.
Jako, że w programie każdego WZAK‐u znajduje się posiedzenie Kujawsko‐
Pomorskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK, to w dniu 10 września
skierowałem pismo do oddziałów PTTK naszego województwa o rozpatrzenie
możliwości i potrzeb przesłania wniosków o mianowania głównie na stopień
Instruktora Krajoznawstwa Regionu.
W sobotę 5 października 2013 roku do Grubna koło Chełmna zjeżdżaliśmy się z
różnych zakątków naszego i nie tylko naszego województwa. W gościnnych progach
Internatu Zespołu Szkół ‐ Centrum Szkolenia Praktycznego (dawniej Zespołu Szkół
Rolniczych), który był bazą WZAK‐u zjawiło się ponad 50 uczestników
reprezentujących środowiska krajoznawców Bydgoszczy, Chełmna, Ciechocinka,
Grudziądza, Lipna, Świecia, Torunia, Włocławka oraz Żnina. Na VII WZAK przybyli
również po raz kolejny krajoznawcy z województwa pomorskiego ‐ z Gdyni i
Gdańska oraz zachodniopomorskiego ‐ z Koszalina, a także wielkopolskiego ‐ z
Konina. Pierwszy raz na naszym WZAK‐u gościliśmy również krajoznawców z
województw lubelskiego ‐ z Chełma. Po przyjeździe zgłosiliśmy się w punkcie
przyjęć, gdzie otrzymaliśmy klucze do pokojów oraz przygotowane przez
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organizatorów krajoznawcze materiały promujące zarówno Chełmno, jak i jego
powiat.
Zlot swoją obecnością zaszczyciło 35 instruktorów krajoznawstwa. Dwie osoby ‐
Ryszard Wrzosek z Gdyni i Witold Kliza z Chełma to Zasłużeni IK. Jedenaścioro to IK
Polski, a 22 osoby posiada stopień IK Regionu (w tym pięć osób na tym WZAK‐u
mianowanych). Trzy osoby spośród uczestników WZAK‐u to Honorowi Członkowie
PTTK ‐ Tadeusz Rauchfleisz z Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi z
Grudziądza, Ryszard Wrzosek z Oddziału Morskiego PTTK w Gdyni oraz świeżo
mianowany Roman Kowalski z Oddziału Miejskiego PTTK im. Mariana Sydowa w
Toruniu. Wśród uczestników VII WZAK‐u była Alicja Wrzosek z Gdyni ‐ członek
Komisji Krajoznawczej ZG PTTK. 15 osób spośród uczestników Zlotu nie posiadało
uprawnień instruktorskich. Łączna liczba uczestników wraz z organizatorami i
wolontariuszami wyniosła 57 osób. Wśród wolontariuszy należy wymienić
Władysława Fliegera ‐ członka Koła Przewodnickiego i naszego przewodnika po
Chełmnie, Lecha Bolta, Stanisława Konowalika, Wiesława Czarnieckiego i Jana Szpila
z chełmińskiego Klubu Turystów Wodnych oraz Lucynę i Cezarego Maćczaków ‐
właścicieli wozowni artyleryjskiej, którzy udostępnili obiekt do zwiedzania, a także
Roberta Gonię ‐ pracownika Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i
Nadwiślańskiego. W tym miejscu trzeba dodać, że ze względu na ograniczoną liczbę
miejsc noclegowych organizatorzy zmuszeni byli odmówić przyjęcia na Zlot 24
osobom.
O godzinie 11.00 w ładnie wyposażonej sali audiowizualnej nastąpiło oficjalne
otwarcie VII Wojewódzkiego Zlotu Aktywnych Krajoznawców WZAK Grubno koło
Chełmna 2013, na którym obecni byli wicestarosta Powiatu Chełmińskiego ‐ pan
Zdzisław Gamański oraz dyrektor Zespołu Szkół ‐ Centrum Szkolenia Praktycznego
im. Ignacego Łyskowskiego ‐ pan Jan Went. Podczas tej uroczystości obu panom
wręczyłem okolicznościowy adres z podziękowaniem za objęcie patronatem Zlotu
oraz za umożliwienie skorzystania z bazy noclegowej. Po krótkiej „oficjałce”
nastąpiła realizacja napiętego programu imprezy.
Zgodnie z obowiązującą na naszych WZAK‐ach tradycją Zlot miał dwie części ‐
roboczą i praktyczną. I jak przystało na krajoznawców najistotniejszą częścią
imprezy była oczywiście część praktyczna. Zgodnie z założeniami organizatorów
główny nacisk został położony na obiekty militarne Chełmna i okolic z akcentem na
obiekty Twierdzy Chełmno. Praktyczna część WZAK‐u podzielona została na dwie
części. Pierwsza, sobotnia obejmowała Chełmno, natomiast część niedzielna ‐ jego
najciekawsze okolice.
Prawie punktualnie o godzinie 11.30 w sobotę 5 października prezes Oddziału ‐
Zdzisław Gostomski oddał nas w ręce Władysława Fliegera ‐ członka Koła
Przewodnickiego, który powiódł nas po militarnych i nie tylko, zabytkach Chełmna.
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Tym razem w przeciwieństwie do ubiegłorocznego WZAK‐u pogoda, jak na początek
października była wyśmienita, o deszczu w ogóle być mowy nie mogło. Ciepło,
pogodnie i słonecznie ‐ tak było całą sobotę.
Sobotnie zwiedzanie rozpoczęliśmy od obejrzenia z zewnątrz znajdującego się w
Grubnie zbudowanego w 1857 roku późnoklasycystycznego pałacu. Jest to budynek
wzniesiony na rzucie prostokąta, otynkowany, dwukondygnacyjny. W narożnikach
elewacji frontowej posiada dwie wieżyczki o stożkowatych dachach. Elewacja
frontowa pałacu liczy 11 osi okiennych, a przed lico budynku wystaje murowana
weranda, sięgająca pierwszego piętra. Sama bryła pałacu jest zwarta i ozdobiona
skromnymi opaskami okiennymi oraz gzymsem wieńczącym. Pałac znajduje się w
interesującym pod względem krajobrazowym parku. Został on założony w I połowie
XIX wieku na stromej skarpie, u której podnóża znajdują się dwa stawy. W parku
rośnie bogaty w gatunki cenny starodrzew ‐ świerki, żywotniki, robinie, lipy, jesiony,
klony i inne. Na obszarze całego założenia pałacowo‐parkowego naliczono ponad
1300 drzew i krzewów.
Następnie obok obiektów jednostki wojskowej dotarliśmy do miejsca, gdzie w 1909
roku dokonano uroczystego otwarcia Wieży Bismarcka powstałej z inicjatywy
Związku Marchii Wschodniej i Związku Staroniemieckiego. W 1920 roku po
powrocie Chełmna do Macierzy, wieża ta została zburzona przez Polaków. Na jej
miejscu usypano w 1921 roku Kopiec Wolności ‐ obecnie nieistniejący. Od 1998
roku w miejscu Kopca Wolności znajduje się tablica pamiątkowa upamiętniająca 70
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i 68 rocznicę wyzwolenia Chełmna
spod zaboru pruskiego.
Po obejrzeniu tego obiektu nastąpił szybki „przelot” przez część miasta, aż do Placu
Wolności, gdzie zatrzymaliśmy się pod odsłoniętym w 1968 roku dla uczczenia
pamięci o ofiarach II wojny światowej pomnikiem Walki i Męczeństwa. Miejsce to
upamiętnia męczeństwo Polaków z terenu Chełmna i okolic. Pod pomnikiem
złożono urny z wszystkich miejsc straceń, a na pomniku zostały umieszczone nazwy
miejscowości, w których zginęli mieszkańcy powiatu chełmińskiego. Obok pomnika
widzieliśmy ciekawy pomnik tym razem przyrody ‐ buk czerwonolistny, mający też
swoją militarną historię. Posadzili go bowiem około 100 lat temu kadeci
stacjonujący w koszarach, do których za chwilę weszliśmy. W okresie międzywojnia
Chełmno posiadało dość silny garnizon wojskowy. Jego trzon stanowiły 66
Kaszubski Pułk Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 8 Pułk Strzelców
Konnych oraz Korpus Kadetów Nr 2. I właśnie koszary ówczesnego Korpusu
Kadetów Nr 2 stanowiły kolejny przystanek na naszej trasie wycieczki militarnym
szlakiem Chełmna. W koszarach przy al. 3. Maja, gdzie obecnie ma swoją siedzibę 3
Włocławski Batalion Drogowo‐Mostowy im. gen. Karola Sierakowskiego, w latach
1926 ‐ 1936 stacjonował Korpus Kadetów Nr 2 ‐ jedna z trzech średnich szkół
wojskowych w Polsce. Dziś jej istnienie upamiętnia tablica na frontonie budynku
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sztabowego. Po wejściu na teren jednostki wysłuchaliśmy krótkiej historii związanej
z Korpusem Kadetów Nr 2, zwiedziliśmy Salę Tradycji jednostki wojskowej,
obejrzeliśmy też współczesne koszary. Po wyjściu z koszar aleją 3. Maja, obok
pomnika żołnierzy Armii Czerwonej poległych podczas wyzwalania miasta,
doszliśmy do dawnego kasyna i kościoła garnizonowego. Świątynia niestety była
zamknięta. Przewodnik w kilku słowach opowiedział nam historię tego obiektu.
Następnie przeszliśmy na chełmiński Rynek, na którym „zarządzono” przerwę na
kawę. Praktycznie wszystkie możliwe miejsca wypicia kawy zostały przez nas
wykorzystane, po czym ruszyliśmy dalej. Chełmińską farę obejrzeliśmy tylko z
zewnątrz, podobnie jak budynek Akademii Chełmińskiej. Idąc dalej ulicą Biskupią
dotarliśmy do kolejnych zabudowań koszarowych dla mnie mających
sentymentalny posmak. W sobotnie popołudnie przybyliśmy do znajdującego się w
tym miejscu Klubu Turystów Wodnych PTTK kierowanego przez niestrudzonego
propagatora tej formy turystyki Członka honorowego PTTK Lecha Bolta. W
pomieszczeniach klubu organizatorzy przewidzieli turystyczny posiłek
przygotowany przez kucharzy‐amatorów „zaprawionych” w gotowaniu na kuchni
polowej ‐ ze Stanisławem Konowalikiem na czele.
Następnie podstawionym autokarem wróciliśmy do Grubna ‐ bazy noclegowej
Zlotu. W znanej nam już z porannego powitania, bogato wyposażonej sali
audiowizualnej zaplanowana była część robocza programu Zlotu ‐ otwarte
spotkanie instruktorów krajoznawstwa i uczestników VII WZAK‐u. Wzięli w nim
udział wszyscy uczestnicy Zlotu. Jako ciekawostkę i pewne „novum” naszych WZAK‐
ów rozwiesiłem długą na prawie dwa metry listę uczestników wszystkich
dotychczasowych WZAK‐ów. Lista ta cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Spotkanie krajoznawców rozpoczął komandor Zlotu ‐ Tomasz Krzysztyniak, po czym
głos zabrał Robert Gonia ‐ pracownik Zespołu Parków Krajobrazowych
Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, który w ramach sesji krajoznawczej wygłosił
multimedialny referat na temat twierdzy Chełmno. Jako współautor przewodnika
turystycznego „Twierdza Chełmno” w bardzo ciekawy sposób przybliżył
uczestnikom tematykę związaną z głównym akcentem całego Zlotu. W trakcie tego
spotkania można było również nabyć wspomniany wyżej przewodnik, wiele osób
skorzystało z tej okazji. Następnie prowadzenie spotkania przejąłem osobiście, jako
szef Kujawsko‐Pomorskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK. Na
samym początku otwartego posiedzenia Kujawsko‐Pomorskiego Kolegium
Instruktorów Krajoznawstwa PTTK raz jeszcze powitałem wszystkich uczestników
imprezy, w tym naszych sympatyków przybyłych z innych województw ‐
pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego oraz lubelskiego. W
nawiązaniu do wywieszonej listy uczestników wszystkich imprez wymieniłem
również te osoby, które do tej pory były na sześciu i są na siódmym WZAK‐u. Do
nich należą: Kazimierz Andrzejewski z Włocławka, Zbysław Budzyński ze Świecia,
Tadeusz Perlik z Torunia oraz ja ‐ Krzysztof Czerepowicki z Grudziądza. Następnie
poprosiłem o uczczenie chwilą milczenia tych osób spośród grona Instruktorów
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Krajoznawstwa, którzy w minionym okresie od nas odeszli ‐ Agnieszkę Sobańską z
Włocławka, Jerzego Romana z Bydgoszczy, Edmunda Rafińskiego z Grudziądza oraz
Kazimierza Przygockiego z Torunia. Następnie w imieniu wszystkich krajoznawców
na ręce Zdzisława Gostomskiego ‐ prezesa Zarządu Oddziału PTTK im. Ziemi
Chełmińskiej złożyłem wraz z okolicznościowym adresem życzenia z okazji zacnego
Jubileuszu ‐ 80 rocznicy zorganizowanej działalności turystyczno‐krajoznawczej w
Chełmnie. W dniu 10 lipca 1933 roku w Chełmnie powstał bowiem kolejny na
terenie obecnego naszego województwa Oddział Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego, którego spadkobiercą są gospodarze VII WZAK‐u. W dalszej
kolejności organizatorom ‐ koleżankom i kolegom z Chełmna wręczyłem
okolicznościowe adresy wraz z książkami, z podziękowaniem za trud wniesiony w
organizację i przeprowadzenie naszej sztandarowej imprezy. W trakcie tego
spotkania wręczyłem również okolicznościowy adres za malutki jubileusz ‐ po raz
piąty na WZAK‐u ‐ Ryszardowi Wrzoskowi ‐ szefowi Pomorskiego Kolegium
Instruktorów Krajoznawstwa PTTK.
W trakcie otwartego posiedzenia Kolegium przedstawiłem dokonania Kolegium w
okresie od VI WZAK‐u, który odbył się w roku 2012 w Grudziądzu. Poinformowałem
między innymi o liczbie instruktorów krajoznawstwa w poszczególnych oddziałach,
liczbie funkcjonujących i liczbie zweryfikowanych odznak krajoznawczych, składzie
osobowym Kolegium czy też organizowanych WZAK‐ach. Podczas spotkania głos
zabierali również nasi goście ‐ Alicja Wrzosek ‐ członek Komisji Krajoznawczej ZG
PTTK, Ryszard Wrzosek ‐ szef kolegium instruktorów z województwa pomorskiego,
Witold Kliza ‐ uczestnik WZAK‐u z Chełma ‐ najdalej położonej miejscowości, a także
i inne osoby.
Na zakończenie sobotniego dnia odbyło się kolejne posiedzenie Kujawsko‐Pomor‐
skiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK, na którym między innymi doko‐
nano mianowań na stopień Instruktora Krajoznawstwa Regionu. Na mój apel
skierowany do oddziałów PTTK naszego województwa dość licznie napłynęły
wnioski. I tak na stopień Instruktora Krajoznawstwa Regionu ‐ grudziądzki oddział
przedstawił wnioski Ewy Kamińskiej, Beaty Lewandowskiej, Moniki Nikołajew‐
Banaszewskiej, Marleny Treichel, Michała Banaszewskiego, Macieja Wiśniewskiego,
Oddział z Lipna ‐ Jana Jaglińskiego i Oddział Miejski z Torunia ‐ Adama Bojara i
Zdzisława Grabowskiego. Ponadto na posiedzeniu Kolegium pozytywnie
zaopiniowało i przedstawiło do mianowania wniosek o mianowanie Andrzeja
Urbańskiego Instruktorem Krajoznawstwa Polski oraz wniosek o nadanie
honorowego tytułu Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa Henrykowi
Miłoszewskiemu. Około godziny 23 posiedzenie Kolegium się zakończyło.
Niedzielny poranek zaczęliśmy od śniadania serwowanego w stołówce. Jako, że czas
pilił, szybko uporaliśmy się z posiłkiem i prawie punktualnie o godzinie 8.00
ruszyliśmy na równie intensywną ‐ jak sobotnia ‐ wycieczkę prowadzoną przez

58
Roberta Gonię. Wycieczka miała na celu propagowanie najciekawszych zakątków
powiatu chełmińskiego, ściśle związanych z budowlami obronnymi tworzącymi
Twierdzę Chełmno. Trasa wycieczki obejmowała Grubno, Starogród, Kiełp, Kijewo
Królewskie, Stolno, Rybieniec i Klamry.
Pierwszy postój zaplanowany był w Starogrodzie. Zaczęliśmy od odwiedzenia Góry
Zamkowej, czyli miejsca, w którym Krzyżacy zbudowali swój pierwszy zamek
warowny. Miejsce to w chwili obecnej jest ładnie utrzymane, czyste i przyjazne dla
mieszkańców oraz przybywających turystów. W tym miejscu ogłosiłem podjęte w
dniu wczorajszym decyzje Kujawsko‐Pomorskiego Kolegium Instruktorów
Krajoznawstwa w sprawie mianowań na pierwszy i kolejne stopnie instruktorskie.
Osobom obecnym na VII WZAK‐u złożyłem również gratulacje. Po obejrzeniu ‐
dosłownie przez mgłę ‐ pradoliny Wisły podeszliśmy do kościoła pw. św. Barbary.
Obecna bryła świątyni pochodzi z 1754 roku i została zbudowana
najprawdopodobniej na fundamentach starego, gotyckiego kościoła. Po obejrzeniu
kościoła i przylegającego doń cmentarza ruszyliśmy dalej.
Podjechaliśmy do pierwszego obiektu Twierdzy Chełmno, jakim była znajdująca się
w miejscowości Starogród ‐ wozownia artyleryjska. Parterowy, murowany z
czerwonej cegły budynek jest bardzo dobrze zachowanym elementem zaplecza
Twierdzy Chełmno. W tym miejscu na uwagę zasługują oryginalne okiennice.
Wozownia ta znajduje się w chwili obecnej w prywatnych rękach Lucyny i Cezarego
Maćczaków, którzy udostępnili nam obiekt do zwiedzenia. Tutaj też mogliśmy
dokonać pierwszych ostemplowań do książeczek zdobywców Odznaki
Krajoznawczej „Miłośnik Twierdzy Chełmno”.
Kolejny etap naszej wędrówki to miejscowość Kiełp, a właściwie dwa obiekty w tym
miejscu się znajdujące. Pierwszym była tzw. „Osada Kiełp”, w którym to miejscu
przewidziana była przerwa kawowa. Zespół żeński organizatorów WZAK‐u w
składzie Danuta Gostomska, Ilona Krzysztyniak i Janina Rosińska serwował
przygotowane wcześniej smaczne ciasta oraz ciepłą kawę i herbatę. Tak posileni po
kilku minutach pieszo ruszyliśmy w kierunku drugiego obiektu ‐ schronu piechoty IR
‐ 1, w którym zlokalizowane jest zimowisko dla nietoperzy. Schron ten jest
najbardziej na zachód wysuniętym obiektem Twierdzy Chełmno. Wybudowany
został w latach 1910 ‐ 1914 i miał służyć jako wsparcie dla istniejącego nieopodal
Fortu I ‐ Watorowo.
Po obejrzeniu schronu ruszyliśmy w drogę powrotną do autobusu, którym
dotarliśmy do kościoła pw. św. Wawrzyńca w Kijewie Królewskim. Jest to
jednonawowa, gotycka budowla, pierwotnie zbudowana w XIII wieku. Po
zniszczeniach wywołanych pożarem dominikanie z Chełmna odbudowali ją w 1674
roku. W kościele na uwagę zasługują ołtarz główny z obrazem patrona oraz gotycka
rzeźba Piety z 1380 roku.
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Z Kijewa Królewskiego dotarliśmy do Stolna, gdzie zatrzymaliśmy się na stacji
paliwowej. Stąd dawnym nasypem toru kolejowego nieistniejącej już linii Chełmno‐
Kornatowo udaliśmy się do fortu V ‐ Nałęcz Wschód (Nalenz Nordost) noszącego
imię gen. Sosnkowskiego. Fort został wybudowany w latach 1901‐1903, w tym
samym czasie co Fort I ‐ Watorowo i Fort III ‐ Małe Czyste. Jego zadaniem wraz z
położonym po drugiej stronie szosy Toruń ‐ Chełmno fortem IV Nałęcz Zachód im.
Dąbkowskiego (Nalenz Nord) było bezpośrednie osłonięcie węzła drogowego w
Stolnie. W tym miejscu mieliśmy możliwość obejrzenia jedynych w Twierdzy
Chełmno zachowanych schodów przy wartowni.
Stojąc autobusem na parkingu przy stacji paliwowej, ciężko byłoby nie obejrzeć
innych obiektów chełmińskiej twierdzy znajdujących się praktycznie tuż obok.
Schron artyleryjski stałej baterii armat czy też schron amunicyjny dla tej baterii dla
koneserów stanowią nie lada gratkę, o czym pamiętali między innymi koszalińscy
geocachingowcy.
Następny etap naszej podróży to Rybieniec, a konkretniej rzecz ujmując znajdujący
się tam fort VII. W okolicach wsi Rybieniec znajdują się dwa forty ‐ VI Stolno im.
Rydza ‐Śmigłego o raz VII Rybieniec im. Skierskiego. Do tego pierwszego nie
dotarliśmy, natomiast do fortu VII, w obrębie którego funkcjonuje strzelnica,
dojechaliśmy autobusem. Budowę tego obiektu rozpoczęto w roku 1901.
Obejrzeliśmy znajdujące się tam obiekty murowane, wysłuchaliśmy od dzierżawcy
fortu parę słów historii, a także o jego wykorzystaniu w chwili obecnej.
Po obejrzeniu tego obiektu autobusem podjechaliśmy do miejsca, skąd ruszyliśmy
na pieszą wędrówkę do miejscowości Klamry. Po opuszczeniu autobusu Robert
Gonia poprowadził nas urokliwym malutkim wąwozem do kolejnych obiektów
ufortyfikowania Twierdzy Chełmno. Obejrzeliśmy schron piechoty UR ‐ 4. Następnie
idąc przez las, zbieraliśmy grzyby (prawdziwki, kanie, podgrzybki), a także
oglądaliśmy jeszcze mniejsze słupki graniczne twierdzy, a także obiekty
fortyfikacyjne 66. Pułku Piechoty ‐ umocnienia z początku lat 30. XX stulecia. Pod
koniec leśnego spaceru doszliśmy do miejsca kaźni. W Klamrach bowiem w czasie
okupacji działy się straszne rzeczy. Hitlerowcy w tym miejscu urządzili miejsce
masowych mordów. Chwilą ciszy uczciliśmy to miejsce, po czym dotarliśmy do
znajdującego się nieopodal szosy Chełmno ‐ Grudziądz pomnika upamiętniającego
te mroczne dzieje. To był ostatni punkt programu udanej wycieczki. Pogoda
dopisała, dużo zobaczyliśmy, organizatorzy spisali się na medal.
Po powrocie do Grubna zjedliśmy obiad i po pożegnaniu się z koleżankami i
kolegami udaliśmy się do samochodów i wyruszyliśmy w drogę powrotną do miejsc
swojego zamieszkania. W ten sposób zakończył się VII Wojewódzki Zlot Aktywnych
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Krajoznawców Chełmno 2013. Powiedzieliśmy sobie „Do zobaczenia za rok na
kolejnym VIII WZAK‐u”.
Pełna realizacja programu Zlotu umożliwiła jego uczestnikom zdobycie dwóch
Odznak Krajoznawczych „Miłośnik Twierdzy Chełmno” w stopniu brązowym i
srebrnym oraz „Turysta Chełmna” w stopniu popularnym. W czasie trwania Zlotu
można było również „zdobyć” kilka obiektów do Odznaki Krajoznawczej
Województwa Kujawsko‐Pomorskiego.
Tym samym niezwykle napięty ale i bardzo ciekawy program Zlotu został w pełni
zrealizowany. Krajoznawcy z pięciu województw ‐ lubelskiego, pomorskiego,
wielkopolskiego, zachodniopomorskiego oraz z kujawsko‐pomorskiego z
niecierpliwością czekają na przyszłoroczny, kolejny już VIII Wojewódzki Zlot
Aktywnych Krajoznawców, który zorganizuje Oddział PTTK z Inowrocławia lub też z
Lipna ‐ kwestia ta pozostaje do ostatecznego ustalenia.
Wracając do kwestii odznak krajoznawczych, to w tym miejscu należy stwierdzić, że
obecność przynajmniej na trzech WZAK‐ach w trzech różnych miejscach Grudziądz
(2006 i 2012), Toruń (2007) oraz Chełmno (2013) dawała możliwość zdobycia trzech
odznak krajoznawczych, które można określić jako „tryptyk twierdzowo‐militarny”:
1. „Miłośnik Twierdzy Grudziądz”,
2. „Miłośnik Twierdzy Toruń”,
3. „Miłośnik Twierdzy Chełmno”.
Cele imprezy, jakie zostały postawione przez organizatorów w pełni zostały
zrealizowane. A były nimi ‐ integracja środowisk turystów i krajoznawców, wymiana
doświadczeń a także promocja walorów krajoznawczych Chełmna i okolic ze
szczególnym uwzględnieniem obiektów stanowiących o militarnym znaczeniu
Twierdzy Chełmno.

Ryszard Bącal
52. Ogólnopolski Zlot Sudeckich Przodowników Turystyki
Górskiej PTTK ‐ Żary 2013
W dniach 18 do 20 października 2013 r w Żarach, odbywał się 52 Ogólnopolski Zlot
Sudeckich Przodowników Turystyki Górskiej PTTK. Po raz pierwszy w historii tych
zlotów odbył on się w dość dużej odległości od gór, jednakże nie stanowiło to
przeszkody dla prawdziwych miłośników turystyki górskiej, którzy z różnych stron
kraju, zjechali na zlot.
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Baza Zlotu znajdowała się w Ośrodku Dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy im.
Kornela Makuszyńskiego w Żarach, przy ul. Spokojnej 2 ‐ miejscu cichym i
odosobnionym a jednocześnie położonym dość blisko centrum miasta.
Już od godziny 13 ‐tej pełną parą pracowało Biuro Zlotu. Zaczęli też zjeżdżać się
pierwsi uczestnicy zlotu, których witał serdecznie Kol. Ryszard Bącal – Komandor
Zlotu, a na pokoje w internacie prowadziła Dorota Węgrzyn pełniąca obowiązki
sekretarza Zlotu.
W godzinach popołudniowych zlotowicze wyruszyli na wycieczkę do Zielonego
Lasu. Ten pierwszy spacer poprowadziła Elżbieta Łobacz‐Bącal ‐Przewodnik Lubuski,
Przodownik TG. Po drodze przez Żary, opowiedziała ciekawą historią miasta i
pokazała główne jego zabytki: zamek Dewinów‐Bibersteinów, pałac Promnitzów,
dawny kościół farny zwany „katedrą”, rynek i ratusz, zabytkowe kamieniczki i
fragmenty murów obronnych.
W Zielonym Lesie uczestnicy wycieczki obejrzeli wieżę Bismarcka z 1915 r., wieżę
widokową z 1864 r., oraz 32‐metrową obserwacyjną wieżę przeciwpożarową, w
pobliżu której weszli na najwyższe wzniesienie województwa lubuskiego – Żarską
Górę – 226,9 m n.p.m.

Uczestnicy Zlotu na Żarskiej Górze z przewodnikiem Elżbietą Łobacz‐Bącal. Foto W.
Dworski
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Wieczorem w Sali Konferencyjnej Ratusza Miasta Żary rozpoczęło się uroczyste
otwarcie Zlotu (po raz pierwszy odbywane w ratuszu miasta). Imprezę prowadził
Kol. Ryszard Bącal – Komandor Zlotu, który otworzył obrady zlotu, powitał jego
uczestników i zaproszonych gości.
Osobiście serdeczne życzenia uczestnikom zlotu złożył Pan Marek Cieślak – starosta
żarski oraz Kol. Grażyna Bartkowiak –przewodnicząca LPO. Po czym, Komandor
odczytał życzenia Kol. Romana Bargieła ‐ Prezesa ZG PTTK, a Kol. Jacek Pielich ‐
Przewodniczący Delegatury Sudeckiej KTG ZG odczytał list Kol. Jerzego Gajewskiego
– Przewodniczącego KTG ZG PTTK z przesłaniem dla uczestników zlotu, w którym
nie mógł uczestniczyć ze względu na odbywające się tym czasie pierwsze
inauguracyjne posiedzenie nowo wybranego składu ZG PTTK. Natomiast Kol.
Maciek Maśliński – członek Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, w imieniu komisji
wręczył Kol. Ryszardowi Bącalowi – akt mianowaniu go Instruktorem
Krajoznawstwa Polski
Następnie przystąpiono do części plenarnej obrad, w której przedstawiono
prezentacje:
1. Piotr Nowak – Łużyce ‐ stąd jesteśmy
2. Elżbieta Łobacz‐Bącal – Turystyka górska w naszym oddziale
3. Ryszard Bącal – Od Korony do Korony
4. Roman Sobera – Walory przyrodnicze i krajobrazowe „Łuku Mużakowa”.
Prezentowane referaty wzbudziły duże zainteresowanie uczestników zlotu,
zaproszonych gości oraz przybyłych mieszkańców Żar. Po zakończeniu obrad w
ratuszu, uczestnicy zlotu udali się do Bazy Zlotu gdzie odbyły się egzaminy na
uzyskanie i rozszerzenie uprawnień przodownickich.
Po przeprowadzeniu egzaminów na uzyskanie i rozszerzenie uprawnień
przodownickich, zaproszono wszystkich na biesiadę turystyczną, podczas której
turyści z klubów „Łaziki” i „Ryś” z żarskiego PTTK zainicjowali wieczorne śpiewy. W
trakcie tak miło spędzanego czasu zostały wręczone certyfikaty zdobycia Żarskiej
Góry – najwyższego wzniesienia województwa lubuskiego. Wywołało to u
wszystkich zaskoczenie ale wzbudziło dodatkowe zadowolenie.
Następnego dnia (sobota ‐ 19.10.2013 r.) wcześnie rano, zlotowicze udali się na
wycieczkę autokarową w Sudety Niemieckie. Wycieczkę prowadził Komandor Zlotu
a przewodnikiem po trasach niemieckich był Piotr Nowak ‐ Przodownik TG. Trasa
wiodła początkowo przez mezoregion Sudetów, Lausitzer Gefilde ‐ Oberlausitzer
Gefilde (Płaskowyż Budziszyński), którego szczyt ‐ Rotstein 455 m n.p.m. leżący w
pobliżu miasta Löbau, oglądano z okien autokaru. Aby jednak nie było tak łatwo gdy
dojechano do miejscowości Oderwitz, w mezoregionie Ostlausitzer Vorberge
(Pogórze Wschodnio ‐Łużyckie) – na Spitzberg 510 m m.n.m., odbyto już wycieczkę
pieszą. Szczyt ten wyrasta jako szeroki stożek widoczny ze wszystkich stron. Jego
zalesione zbocza wznoszą się płasko w górę do stromizny, z której widoczne są
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bazaltowe skały, ze znajdującym się tam punktem widokowym i historycznym
słupem królewskiej saksońskiej sieci triangulacyjnej z 1864 r. Poniżej skałek
znajduje się restauracja Spitzberger Baude, gdzie pomimo wczesnej pory podawano
już kawę. Po krótkiej przerwie i sesji fotograficznej udano się w dalszą drogę.
Kolejnym etapem wycieczki była miejscowość Großschönau, leżąca już w
mezoregionie Östlische Oberlausitz (Obniżenie Żytawsko‐Zgorzeleckie), z
najwyższym szczytem ‐ Breiteberg 510 m n.p.m., na który również dokonano
pieszego wejścia. Na szczycie, na bazaltowych skałkach wybudowano w 1936 r., 13‐
metrową kamienną wieżę widokową a obok znajduje się restauracja Breiteberg
Baude, z 1886 r. Niestety podobnie jak i wieża były w tym dniu zamknięte.
Po zejściu w dół, uczestnicy zlotu pojechali autokarem do miejscowości
Waltersdorf, malowniczej górskiej wioski, położonej w mezoregionie Zittauer
Gebirge (Lausitzer Gebirge) – Góry Żytawskie. Są one niemiecką częścią,
rozciągających się wzdłuż czesko‐saksońskiej granicy Lužických hor (Gór Łużyckich).
Ta najbardziej wysunięta część gór położonych w południowo wschodniej Saksonii
osiąga wysokość 793 m n.p.m. (na Lausche) i należy do pasma Sudetów.
Ze szczytu Lausche zawsze roztaczał się wspaniały panoramiczny widok od Gór
Kruszcowych i Děčínskiego Sněžnika przez Średniogórze Czeskie, aż po Ještěd, Góry
Izerskie i wierzchołki Karkonoszy, a na północy na miasta i wzgórza worka
šluknowskiego oraz Górne Łużyce w Niemczech. Od dawna, liczni turyści
przychodzili tu dla niepowtarzalnego widoku, często porównywanego z widokiem
ze Śnieżki. Pośród wybitnych gości, w 1850 r. na Lausche zjawił się saski król
Fryderyk August a w roku 1851 austriacki cesarza Ferdynand Łaskawy. Ku wygodzie
turystów wzniesiono na szczycie drewnianą gospodę. Dokonał tego w 1823 roku
mieszkaniec Waltersdorfu Karel Friedrich Mathäus. W roku 1833 dobudował do niej
małą, 10‐metrową wieżę widokową. „Lausche Baude” była często odwiedzana
również za czasów pierwszej republiki czechosłowackiej. Jednak na początku roku
1946, w Nowy Rok cała chata spłonęła do cna. Okoliczności pożaru nie są do dziś
jasne. Schroniska nie odbudowano.
Po zejściu ze szczytu Lausche zatrzymano się na odpoczynek w restauracji hotelu
Rübezahlbaude, skosztowano znakomitego niemieckiego piwa, po czym udano się
w trasę powrotną do Żar, podziwiając po drodze dobrze zachowane, zabytkowe,
domy przysłupowe budownictwa łużyckiego.
W niedzielę rano wszyscy udali się na wycieczkę autokarową do Łęknicy aby
zwiedzić Geopark „Łuk Muzakowa” lub Park Mużakowski. Na życzenie uczestników,
którzy nie bardzo decydowali się co do wyboru tras, połączono obie trasy w jedną,
co okazało się dobrym rozwiązaniem. „Łuk Mużakowa” uzyskał oficjalny status
Geoparku Krajowego w dniu 21 października 2009 roku, wydany w postaci
certyfikatu podpisanego przez Głównego Geologa Kraju. Geopark „Łuk Muzakowa”
17 września 2011 roku uzyskał certyfikat transgranicznego Geoparku
Europejskiego, obejmującego polską i niemiecką część tego terenu.
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Wycieczka rozpoczęła się w Nowych Czaplach od „Geościeżki – Dawna kopalnia
Babina”, prowadzącej przez pojezierze antropologiczne, powstałe po zaprzestaniu
odkrywkowej i głębinowej eksploatacji węgla brunatnego. Utworzona w 2012 r.,
blisko 5 km trasa ukazuje najciekawsze elementy wieloletniej historii górniczej
okolic Łęknicy, gdzie do lat 70, ubiegłego wieku istniała kopalnia „Babina”.
Po trasie geościeżki prowadził przewodnik Roman Sobera. Zapoznał on wszystkich z
ciekawą historią geologiczną tych terenów, na których ustępujący lodowiec
utworzył wielką morenę czołową zwaną „Łukiem Mużakowa”, który jest obiektem
transgranicznym zlokalizowanym w Brandenburgii, Saksonii i w województwie
lubuskim. Pokazał unikatowe w skali kraju poeksploatacyjne zbiorniki wodne
różniące się barwą i kształtem oraz ciekawe twory tych terenów, jak profile oraz
bieg wychodni węgla brunatnego, żelaziste źródełka, w których powstają
naskorupienia czy też niespotykane formy erozyjne w obrębie zwałów
pokopalnianych. Na koniec, nad zbiornikiem „Afryka” oglądano budowaną właśnie
30‐metrową wieżę widokową.
Druga część naszej wycieczki wiodła do Parku Mużakowskiego. Teraz prowadził
przewodnik Andrzej Marszałek. Zaczął ją od Punktu Informacyjnego Stowarzyszenia
„Geopark‐Łuk Mużakowa”, gdzie uczestnicy wycieczki poodbijali stemple do
książeczek, zakupili znaczki turystyczne i zaopatrzyli się w informatory turystyczne
dotyczące parku.
Park Mużakowski został założony w I połowie XIX wieku, po obu stronach Nysy
Łużyckiej. Twórcą Parku – jego pomysłodawcą i autorem koncepcji – był pruski
arystokrata, właściciel dóbr lokalnych, książę Hermann von Pückler‐Muskau.
Kontynuatorami dzieła Pücklera byli kolejno, książę Fryderyk Niderlandzki oraz
rodzina von Arnim, aż do roku 1945.
W wyniku powojennej, wielopłaszczyznowej i międzynarodowej współpracy
Niemiec i Polski, w 2004 roku Park Mużakowski wpisano na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO doceniając walory tego Parku oraz pokazując przykład z
Europy, jakie wyniki można osiągnąć dzięki współpracy transgranicznej w zakresie
ochrony dziedzictwa kulturowego.
Przewodnik prowadził malowniczymi ścieżkami parku do Kamienia Pücklera, głazu
z medalionem założyciela parku, skąd rozciąga się piękna oś widokowa na
zachodnią (niemiecką) część parku, opowiadając po drodze historie z jego
barwnego życia i pokazując różne okazy przyrody parkowej. Następnie wszyscy
udali się przez Most Podwójny do części rezydencjonalnej parku, gdzie podziwiali
odrestaurowane zabytki: Stary i Nowy Zamek, oranżerię, powozownię oraz okazy
egzotycznych drzew i krzewów. A wszystko to odnowione i zadbane. Więc i
zlotowicze nie szczędzili słów podziwu i zadowolenia ze spaceru po parku.
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Po zakończonej wycieczce przemieszczono się do restauracji Hotelu
Mużakowskiego w Łęknicy, gdzie czekał smaczny obiad zlotowy. Po posiłku, w sali
konferencyjnej hotelu, przy kawie, odbyło się oficjalne zakończenie zlotu. Przybył
Pan Piotr Kuliniak – Burmistrz Miasta Łęknica, opowiedział o planach rozbudowy
infrastruktury turystycznej miasta i zaprosił do kolejnych przyjazdów a Komandor w
imieniu zlotowiczów podziękował mu za zaproszenie i wręczył odznakę zlotową.
Głos zabrał również Jacek Nowiński – przewodniczący Podkomisji KTG ZG ds.
Klubów Górskich, który podziękował organizatorom za dobre przeprowadzenie
zlotu i zaprosił na Zlot Klubów Górskich w 2014 r. do Jakuszyc. Natomiast Jacek
Pielich – Przewodniczący Delegatury Sudeckiej KTG ZG, zwrócił uwagę, że zlot
stanowił świetną promocję Łużyc i zdobywania odznaki Korony Sudetów
Niemieckich, po czym wręczył Kol. Ryszardowi Bącalowi odznakę Wielkiej Korony
Sudetów, przyznawaną zdobywcom Korony Sudetów Polskich, Czeskich i
Niemieckich, oraz poinformował, że przyszłoroczny Zlot Sudeckich PTG odbędzie się
w Lwówku Śląskim.
Następnie podsumowano przebieg zlotu, podziękowano uczestnikom za przybycie i
aktywny udział w zlocie oraz zaproszono wszystkich do odwiedzania Ziemi Lubuskiej
i Łużyc, a przy okazji do zdobywania kolejnych szczytów do Korony Sudetów, po
czym ogłoszono : „52 Ogólnopolski Zlot Sudeckich Przodowników Turystyki Górskiej
PTTK ‐ Żary 2013 – uważam za zamknięty”.

Marcin Kruszczyński
Drogą św. Jakuba do powstania styczniowego
Ponad 180 turystów wyruszyło 18 stycznia na pierwszy w nowym 2014 roku,
zorganizowany przez Oddział Koszaliński Polskiego Towarzystwa Turystyczno‐
Krajoznawczego, XXII Zimowy rajd „W nieznane”.
Miejscem zbiórki był parkingu u podnóża Góry Chełmskiej. Zanim ruszyliśmy
uczestników rajdu powitał prezes Oddziału Koszalińskiego Polskiego Towarzystwa
Turystyczno‐Krajoznawczego kol. Józef Tadeusz Tokarz. Następnie komandor rajdu
kol. Marcin Kruszczyński przedstawił uczestnikom trasę jaką będą szli, gdyż tradycją
rajdów „W nieznane” jest to, iż nie wiedzą oni którędy idą i gdzie będzie
zakończenie. Z kolei kol. Kazimierz Raczyński, przodownik Turystyki Pieszej
opowiedział nam o pomniku obok którego się zabraliśmy. Monumentalny głaz
poświęcony jest Powstańcom Listopadowym, którzy po klęsce powstania jako jeńcy
zbudowali drogę z Koszalina do Sianowa. Pomnik jest autorstwa słynnego artysty
rzeźbiarza Zygmunta Wujka. Trasa, którą ruszyliśmy jest świeżo wyznakowana.
03.12.2013 w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego odbyła się
konferencja podsumowująca zakończenie tego przedsięwzięcia, jakim jest część
Pomorskiej Drogi św. Jakuba, która przebiega właśnie na terenie Województwa
Zachodniopomorskiego. Na jednym z postojów komandor rajdu przekazał
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wszystkim kilka informacji na temat tego szlaku i o tym jak się narodziło
pielgrzymowanie. Szlak, po którym wędrujemy jest częścią szlaku jaki wiedzie aż z
Kretyngi na Litwie (miasto Jana Karola Chodkiewicza Wielkiego Księcia Litewskiego)
przez Kaliningrad, do Polski: Elbląg, Gdańsk, Lębork, Słupsk, Sławno, Darłowo,
Sianów, Koszalin, Białogard, Kołobrzeg, Kamień Pomorski, Wolin, Świnoujście – jest
to 713 km, i dalej łączy się na terenie Niemiec z Vila Baltica. W Powiecie
Koszalińskim łączna długość to ponad 120 km. Pielgrzymowanie, czyli bycie poza
domem, bycie w obcym kraju zapoczątkował św. Jakub Większy (Starszy), jeden z
12 apostołów Jezusa Chrystusa. To on wyruszył z Ziemi Świętej wraz z grupą
uczniów i przybył do Hiszpanii prowadzić pracę misyjną. Z powodu niepowodzeń
misji powrócił do Ziemi Świętej, gdzie w roku 44 z rozkazu Heroda Agryppy I zginął
ścięty mieczem, jako pierwszy z 12 apostołów. Uczniowie wykradli ciało Jakuba i
prowadzeni przez anioła dotarli do Hiszpanii i pochowali je we wskazanym miejscu.
Z uwagi na burzliwe dzieje historii, dopiero w VIII lub IX w jak głosi legenda
pustelnik o imieniu Pelagiusz miał objawienie, w którym usłyszał, że „pole gwiazd”
przywiedzie go na miejsce i ukaże grobowiec świętego Jakuba. Święty Jakub to po
hiszpańsku Santiago, a pole gwiazd po łacinie to campus stella. Stąd wywodzi się
nazwa osady, w której zbudowano później sanktuarium: Santiago de Compostela –
Św. Jakub na polu gwiazd, do którego pielgrzymują ludzie z całego świata. Właśnie
na okres XI – XIII w przypada zdecydowanie największe nasilenie ruchów
pielgrzymkowych w tym także i w Polsce, na co niemały wpływ miały wyprawy
krzyżowe. Niestety w okresie walk religijnych XVI‐XVII, reformacji, rozbiorów, wojen
napoleońskich, walki z zaborcą i usiłowanie przywrócenia niepodległości,
pielgrzymowanie na ponad 450 lat zamarło. O ponownym narodzeniu
pielgrzymowania komandor rajdu opowiedział już, gdy weszliśmy na Górę
Chełmską (136,6 m ), jedną z trzech świętych gór Pomorza (Święta Góra
Polanowska 154 m, Rowokół koło Smołdzina 115 m ) i przystanęliśmy przy kaplicy –
Sanktuarium Przymierza z obrazem Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Właśnie to
święte miejsce związane jest z Wielkim Polakiem Papieżem Janem Pawłem II, który
01.06.1991 r. poświęcił obraz i to miejsce, i to właśnie dzięki wygłoszonemu w 1982
roku w Santiago de Compostela, tak zwanemu „Aktowi Europejskiemu” na nowo
narodziło się pielgrzymowanie. Cztery lata później Rada Europy uznała drogi św.
Jakuba za najważniejszy szlak kulturowy kontynentu. W 1993 r. hiszpańską drogę
św. Jakuba wpisano na Światową Listę UNESCO. Dalej uczestnicy turystycznej
pielgrzymki maszerowali lasem w przepięknej zimowej scenerii. Pokonaliśmy kilka
wzniesień, z których najbardziej cieszyli się najmłodsi, gdyż mogli pozjeżdżać na .....
na czym się dało. Po około 8 km dotarliśmy do miejscowości Kłos, a następnie
weszliśmy do Sianowa i skierowaliśmy swoje kroki do kościoła parafialnego pw. św.
Stanisława Kostki. Dzięki uprzejmości księdza proboszcza Pawła Brostowicza
mogliśmy zobaczyć tą piękną świątynie, jaka znajduje się na Szlaku św. Jakuba. Gdy
już wszyscy zasiedli w ławkach kościoła, o jego wielostylowości opowiedział kol.
Radosław Siegieda Przodownik Turystyki Pieszej. Wieża kościoła z kołem młyńskim
nad portalem z XV w reprezentuje gotyk, zwieńczona szczytem barokowym, nawa o
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konstrukcji ryglowej pochodzi z kolei z przełomu XVII‐XVIII w. Ołtarz główny,
ambona i chrzcielnica reprezentują styl renesansowy, a prospekt organowy to styl
klasycystyczny. W kilku zdaniach kol. Radosław przypomniał także o zbudowanym
w 1879 r wspaniale prezentującym się sianowskim ratuszu, obok którego kilka chwil
później przechodziliśmy.

Na szlaku św. Jakuba. Foto: Marcin Kruszczyński
Rajd zakończyliśmy w gościnnych murach Gimnazjum Gminnego w Sianowie. Tu w
cieple i pod dachem mogliśmy zjeść rajdową grochówkę. Nie był to jednak jak na
rajd „W nieznane” koniec atrakcji. Otóż w mury szkoły wmaszerował w
przedwojennym oficerskim mundurze Korpusu Ochrony Pogranicza, Pan pułkownik
Straży Granicznej Wojciech Grobelski. Jako że 22 stycznia obchodzimy 151 rocznicę
wybuchu Powstania Styczniowego 1863 r. zaprosiliśmy Pana pułkownika aby
opowiedział uczestnikom o tym jakże ważnym zrywie narodowowyzwoleńczym.
Tematem przewodnim było „Znaczenie symboli narodowych w okresie zaborów”,
którymi są i po dziś dzień: Godło Polski, Barwy biało‐czerwone i Hymn
Rzeczypospolitej – Mazurek Dąbrowskiego. Z prezentacji mogliśmy dowiedzieć się
jak ważne dla Polaków w tamtych czasach były symbole narodowe, ale również to,
że za ich pielęgnowanie i przechowywanie Polacy płacili często najwyższą cenę.
Szczególną ciekawość wzbudziła ta część prezentacji dotycząca czarnej biżuterii, być
może z uwagi na to, że mało osób wie z czym ta nazwa jest związana. Otóż biżuteria
ta noszona była na znak żałoby narodowej po upadku powstaniu styczniowym.
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Wykonana była z tanich materiałów jak na przykład z patynowanego czarnego
żelaza. Oryginalna biżuteria była przekazywana na zakup broni, amunicji aby
wspomóc powstańców. Przy tego typu okazjach oczywiście nie mogło zabraknąć
pieśni patriotycznych z tamtego okresu. Ze śpiewnika „Jeszcze Polska nie zginęła –
Pieśni Patriotyczne i Narodowe” z 1893 roku, zebrane przez Franciszka Barańskiego
wszyscy uczestnicy zaśpiewali pieśń „Piosenka Dzieci na Wałach Warszawy” na nutę
Mazurka Dąbrowskiego. Pieśń ta została napisana podczas obrony Warszawy przed
wojskami rosyjskimi w czasie powstania listopadowego w 1831 roku. Na specjalnie
przygotowanych stołach można było także podziwiać wspaniałą kolekcję orderów i
odznaczeń. Na koniec zgodnie z tradycją rajdów wręczono nagrody książkowe i
dyplomy dla zwycięzców w konkursie krajoznawczym, odznaki 60‐lecia OTP,
srebrne i złote „siedmiomilowe buty”, odznakę Turysta Przyrodnik a także dyplomy
uczestnictwa. Każdy uczestnik mógł potwierdzić swój udział w rajdzie
okolicznościową pieczątką, jak również specjalną pieczątką za przebycie szlaku
Jakubowego przygotowaną przez kol. Emilię Raczyńską.
Wyjątkowe podziękowania Oddział Koszaliński chciałby przekazać Panu Maciejowi
Berlickiemu Burmistrzowi Gminy i Miasta Sianów za przychylność w realizacji tego
rajdu, a także za przekazanie wspaniałych materiałów krajoznawczych, które
otrzymali uczestnicy konkursów. Równie gorące podziękowania, tak jak zostaliśmy
gorąco przyjęci, kierujemy do Pana Krzysztofa Sosnowskiego Dyrektora Gimnazjum
Gminnego w Sianowie. Szczególnie wzniośle dziękujemy Panu pułkownikowi
Wojciechowi Grobelskiemu za wspaniałą, łapiąca za serce i poruszającą duszę lekcję
patriotyzmu, która na długo zapadnie nam w pamięci.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałą atmosferę podczas rajdu.
Zapraszamy na nasz kolejny rajd. Informacja na stronie internetowej:
koszalin.pttk.pl

OGŁOSZENIE
Oddział PTTK w Jaworznie zaprasza na wyjazd

Ukraina – Kresy dawnej Rzeczypospolitej
30 kwietnia – 11 maja 2014r. (11 dni)
WYMAGANY PASZPORT
PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazd – 30.04.2014r. – godz. 22:00 z Jaworzna – nocny przejazd do Lwowa.
I dzień – 1.05.2014r. – Zwiedzanie Lwowa (katedra rzymska, ormiańska, kaplica
Boimów, rynek, teatr opery i baletu, cmentarze: Łyczakowski i Orląt Lwowskich,
katedra greko‐katolicka św. Jura, dworzec kolejowy) – obiadokolacja, nocleg.

69
II dzień – 2.05.2014r. – śniadanie, przejazd do Żółkwi – zwiedzanie (kolegiata
św. Wawrzyńca, klasztor bazylianów, dawny kościół dominikanów, zamek z
parkiem, cerkiew, synagoga) – powrót do Lwowa – obiadokolacja, nocleg.
III dzień – 3.05.2014r. – śniadanie, przejazd do Starego Sioła (jeden z
największych zamków zbudowany przez Ostrogskich) – Świrz (zamek Świrskich,
Cetnerów, Lamezanów, ostatnio hr. Tadeusza Bora‐Komorowskiego) – Zadwórze
(„Polskie Termopile” – obrona Lwowa w 1920r.) – Złoczów (warownia kresowa
Sienieńskich, Górków, Sobieskich) – powrót do Lwowa – obiadokolacja, nocleg.
IV dzień – 4.05.2014r. – śniadanie, przejazd do Oleska (zamek – miejsce
urodzenia Jana III Sobieskiego, obecnie filia Lwowskiej Galerii Obrazów) –
Podhorce (zamek z pocz. XVII w. zbudowany przez hetmana Koniecpolskiego w
stylu renesansu holenderskiego) – Poczajów (monastyr greko‐katolicki, obecnie
prawosławny – ośrodek kultu maryjnego prawosławia) – Krzemieniec –
obiadokolacja, nocleg.
V dzień – 5.05.2014r. – śniadanie, przejazd do Ostroga (ruiny zamku
Ostrogskich)
–
Łuck
(jedno
z najstarszych miast Wołynia) – Dubno (zamek Ostrogskich z XV w.) – powrót do
Krzemieńca – obiadokolacja, nocleg.
VI dzień – 6.05.2014r. – śniadanie, przejazd do Wiśniowca (pałac
Wiśniowieckich) – Zbaraż (zamek Wiśniowieckich) – Trembowla (ruiny zamku –
fortecy) – Czortków (zamek obronny) – Jazłowiec – obiadokolacja, nocleg.
VII dzień – 7.05.2014r. – śniadanie, przejazd do Zaleszczyków (miasto
zbudowane przez Stanisława Poniatowskiego – ojca polskiego króla) – Skała
Podolska (forteca z XIV w.) – Kamieniec Podolski – obiadokolacja, nocleg.
VIII dzień – 8.05.2014r. – śniadanie, zwiedzanie Kamieńca Podolskiego –
obiadokolacja, nocleg.
IX dzień – 9.05.2014r. – śniadanie, przejazd do Okopów św. Trójcy (warownia u
zbiegu
Zbrucza
i Dniestru) – Chocim (twierdza turecka) – Czerniowice – Kołomyja –
obiadokolacja, nocleg.
X dzień – 10.05.2014r. – śniadanie, przejazd do Kosowa – Wierchowina (Żabie)
(miejscowość letniskowa z okresu międzywojennego) – Stanisławów –
obiadokolacja, nocleg.
XI dzień – 11.05.2014r. – śniadanie, przejazd do Drohobycza (zwiedzanie) –
powrót do Jaworzna ok. 23:00.
Wpisowe: Zaliczka 500 zł przy zapisie ‐ najpóźniej do 3 marca 2014r. Pełna wpłata
do 31 marca 2014r. Członkowie PTTK – 1650 zł, sympatycy – 1680,00 zł
Zapisy: Biuro Oddziału w Jaworznie – ul. Grunwaldzka 35 w godz. 14:30 – 17:00 (w
dni robocze); tel. 32‐6163952. Informacje: tel. kom. 603‐275‐115 (codziennie w
godz. 10:00 – 19:00).
KONTO – ING 86‐10501302‐1000 0008 0178 8605 – zachęcamy do wpłat
przelewem.
http://www.pttk.jaw.pl

jaworzno.pttk@gmail.com
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Świadczenia:
‐ przejazd autokarem;
‐ noclegi – 10;
‐ śniadania – 10, obiadokolacje – 10;
‐ wstępy do zwiedzanych obiektów;
‐ opłaty graniczne i ubezpieczenie;
‐ opieka pilota i miejscowego przewodnika.
UWAGA – w połowie marca odbędzie się spotkanie zapisanych na wycieczkę
uczestników z organizatorami i koordynatorem imprezy (we wszelkich ważnych
kwestiach informacyjnych, dotyczących wyjazdu).
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki:
‐ w przypadku niedostatecznej liczby uczestników – na 21 dni przed
planowanym wyjazdem,
‐ w innych, niezależnych od organizatora okolicznościach – na 3 dni przed
planowanym wyjazdem.
W takim przypadku zwrot pieniędzy nastąpi natychmiast.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Komisja Turystyki Pieszej PTTK w Jaworznie
zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym
Regulamin konkursu fotograficznego:
W konkursie może wziąć udział każdy uczestnik dowolnego rajdu z cyklu Szlak
Architektury Drewnianej 2014
29‐30. marca 2014 r.
II Rajd: Tarnowskie Góry (Miasteczko Śląskie –
Repty)
13. kwietnia 2014 r.
III Rajd: Rabka‐Zdrój (Piątkowa – Poręba Wielka)
17. maja 2014 r.
IV Rajd: Łopuszna (Frydman – Dębno)
14. czerwca 2014 r.
V Rajd: Zalipie (Wierzchosławice – Dołęga – Zalipie)
18. października 2014 r.
VI Rajd: Pszczyna (Łąka – Jankowice – Pszczyna)
6. grudnia 2014 r.
VII Rajd: Wygiełzów (Chrzanów – skansen w
Wygiełzowie)
‐ Tematyka prac fotograficznych powinna dotyczyć obiektów poznanych podczas
wędrówki Szlakiem Architektury Drewnianej
‐ Zdjęcia mogą być wykonane dowolną techniką
‐ Prace konkursowe należy dostarczać do Biura Oddziału Jaworzno PTTK, ul.
Grunwaldzka 35, 43‐600 Jaworzno
‐ Przyjmowane będą tylko zdjęcia w postaci papierowych odbitek formatu 15x21
cm
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‐ Zdjęcia można dostarczać po każdym rajdzie – ostateczny termin składania zdjęć
upływa
10 grudnia 2014 r.
‐ Zgłoszone prace powinny zawierać na odwrocie: tytuł zdjęcia i godło autora, a
przy serii kolejny numer fotografii. Do prac powinna być dołączona koperta z
godłem. Wewnątrz koperty powinien być umieszczony spis fotografii wraz z
imieniem, nazwiskiem, godłem autora oraz jego numerem telefonu i adresem
‐ Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach wiekowych:
a) dzieci i młodzież do 16 lat
b) młodzież powyżej 16 lat i dorośli
‐ Uroczyste zakończenie konkursu odbędzie się 16 grudnia 2014r. w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Jaworznie, podczas wernisażu najpiękniejszych i
najciekawszych prac. Wtedy też jury konkursu wręczy autorom wyróżnionych zdjęć
nagrody. Zdjęcia będzie można odebrać w ciągu 14 dni od zamknięcia wystawy.
Prace nieodebrane po tym terminie zostaną przekazane do archiwum O/Jaworzno
PTTK. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO LICZNEGO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Zbigniew Twaróg 2
Turystyka nie jedno ma imię…
Turystyka! Słowo w powszechnym użyciu w prasie, radio, TV, w polityce, w życiu
społecznym, prywatnym... Wszyscy go „znają”, wielu uważa się za „wytrawnych
turystów”, nie mówiąc o „wysokokwalifikowanych”... Na pytanie co to słowo
znaczy padają odpowiedzi dalekie do jakiejś spójności, często nadające się do
humorystycznych czasopism. Nawet „wysokokwalifikowani turyści” nie mają w tej
sprawie wiedzy, najczęściej znaczy to dla nich to, co im odpowiada. Stosunkowo
często w odpowiedzi występują słowa, które można uogólnić: zwiedzanie,
poznawanie.
Zwiedzanie, poznawanie...
Gdy przytaczam zapis ze Słownika współczesnego języka polskiego 3 efektem jest
nie tylko zdziwienia, często komentarze zaprzeczające takiej wykładni, nawet
wśród zajmujących się turystyką na co dzień...(to nas nie dotyczy...). Spotkałem się
również z odpowiedzią: nas to określenie (ze Słownika) nie obowiązuje!!!
Co to słowo właściwie znaczy? Definicji przy każdym opracowaniu dotyczącym tego
zagadnienia można znaleźć wiele. Np. W. Lipniacki 4 wśród wielu tłumaczeń podaje,
2

Zbigniew Twaróg, członek honorowy PTTK, Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa,
członek Towarzystwa od 1947 r., działacz PTTK od 1952 r.
3
Wyd. Reader's Digest, Warszawa 1998.
4
W. Lipniacki, Elementy teorii krajoznawstwa, t. 1, Krajoznawstwo jako działalność
poznawcza, Szczecin 1985.
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że gdy... myśli się i mówi... o działalności krajoznawczo‐turystycznej, czy też
turystyczno‐krajoznawczej, przyjmując oba człony tego złożonego przymiotnika za
równorzędne (…) wydaje się to zasadne, choć nieco dalej pisze: ...należy jednak
zdawać sobie sprawę z tego, że równorzędność, równoważność krajoznawstwa i
turystyki nie oznacza bynajmniej ich tożsamości (podkreślenie ZT). A bardzo wielu
pytanych rozumie krajoznawstwo i turystykę za określenia tożsame.
Wg Słownika współczesnego języka polskiego turystyka to odbywanie podróży,
wędrówek w celach wypoczynkowych, poznawczych itp. (podkreślenie ZT).
Odbywanie podróży, wędrówek w celach wypoczynkowych, poznawczych itp. Jest
tu wymieniona: podróż, wędrówka... A jak rozumieć: wycieczka, wojaż, travel,
travelling i inne jeszcze mniej używane nazwania. Czy to też turystyka, tylko inne
słowa?
Słownik... opracowany przez naukowców (m.in. z UJ) więc raczej jednak
obowiązuje, a źródłosłów również potwierdza znaczenie tego słowa. Rozumienie
turystyki jako swoistej ideologii – a takich też nie brakuje – jest już jakimś
nieporozumieniem. Brak odwagi, czy zbyt dalekie zabrnięcie w problem, a może
tylko „nawyk, przyzwyczajenie”, no bo tak już jest – nie ma potrzeby zmieniać,
prostować, co to komu przeszkadza..., to powody, że niech tak już będzie!
Już na I Kongresie Krajoznawstwa w Poznaniu w 1929 r. jednoznacznie ustalono
czym jest turystyka, a czym krajoznawstwo: ...podkreślono nierozłączność
krajoznawstwa i turystyki. Pierwszemu z nich przypisano rolę celu poznawczego w
poznawaniu ojczystego kraju. Natomiast turystykę uznano jako środek realizacji
tego celu (podkreślenie ZT) 5 .
A więc ustalono cel – poznawanie i środek do tego celu czyli turystykę. Dalej autor
pisze: Do kwestii tej odnosi się Kazimierz Denek, profesor Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu: ...Uważa, że terminy krajoznawstwo i turystyka nie są
tożsame (podkreślenie ZT). Istnieją jako dwa asymptoty. Stanowisko to nie jest
równoznaczne ze stwierdzeniem, że są to dwa różne pojęcia mieszczące się na dwu
odmiennych płaszczyznach, zarówno treściowych, jak i formalnych. Gdyby tak było,
nie wymieniano by tych terminów równocześnie. Dowodzi tego powszechne
posługiwanie się pojęciem „szkolny ruch krajoznawczo‐turystyczny”. Zasadniczym
zadaniem tego ruchu jest krajoznawstwo, a turystyka stanowi środek do jego
osiągnięcia. Dwuczłonowość nazwy podkreśla wagę obu elementów. Uprawianie
krajoznawstwa bez kontaktu z terenem, jak i pozbawienia turystyki treści
krajoznawczych jest stratą okazji, niepełnym wykorzystaniem możliwości, jakie daje
ta forma działania. W szkolnym ruchu krajoznawczo‐turystycznym najłatwiej
dostrzec konieczność symbiozy krajoznawstwa i turystyki jako dziedzin wzajemnie
się uzupełniających i nierozłącznie ze sobą związanych (podkreślenia ZT). Czy
dotyczy to tylko młodzieży?

5

B. Marciniak, Krajoznawstwo w działalności uniwersytetu na przykładzie
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, „Ziemia w swoje stulecie”, Warszawa
2010, s. 295–314.
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Turystyka i krajoznawstwo, stale „i”, u prof. K. Denka również, choć udowadnia ich
nie tożsamość i współzależność, dziedzin wzajemnie się uzupełniających i
nierozłącznie ze sobą związanych, ale przez literę "i" jakby odrzucał to
stwierdzenie. A turystyka to środek do zrealizowania celu nie tylko poznawczego
(krajoznawstwa), także i innych? Turystyka nie jedno przecież ma imię – wśród
wielu również i krajoznawcza. Ta dwuczłonowość formalnie nie istnieje, jej
używanie – turystyka krajoznawcza – uznawane jest za „błąd” (przy egzaminie nota
niedostateczna). Nie ma turystyki krajoznawczej – jest natomiast turystyka i
krajoznawstwo. Choć istnieje turystyka przyrodnicza, turystyka kulturowa... To
wciąż – mimo przytoczonych niektórych przykładów, jakie są między tymi
określeniami (dziedzinami) relacje – wszędzie stosuje się określenie turystyka i
krajoznawstwo, chociaż...Wzajemnie się uzupełniających i nierozłącznie ze sobą
związanych! Tu można użyć jeszcze innego uzupełnienia i związania: coś służy
czemuś – coś to turystyka, które służy czemuś – realizacji celu, w tym m.in.
krajoznawstwu, bo turystyka nie jedno ma imię! Poznawanie realizuje się przez
przemieszczanie w czasie i przestrzeni.
Uprawianie krajoznawstwa bez kontaktu z terenem... No właśnie! Jak uprawiać
krajoznawstwo – nazwijmy go praktycznym – nie docierając do miejsca, obiektu itp.
bez przemieszczania się... bez wędrowania, podróżowania czyli bez uprawiania
turystyki? Powołując się ponownie na prof. K. Denka 6 ...Są wszelkie podstawy, aby
uważać, że krajoznawstwo czyni zadość postulatowi bezpośredniego poznawania
świata, koncepcji nauczania otwartego (...) działalność poznawcza młodzieży
warunkuje ich rozwój umysłowy, afektywny i psychomotoryczny... (podkreślenie
ZT). Czy tylko młodzieży?
W turystyce stosowanych jest wiele przymiotników (imion). Mówi się, pisze,
namawia aby turystykę nasycać treścią krajoznawczą – czyli o co tu chodzi; o
turystykę i krajoznawstwo czy turystykę krajoznawczą? Może być podróż
krajoznawcza, wędrówka krajoznawcza, wojażowanie krajoznawcze, wycieczka
krajoznawcza, tylko nie turystyka krajoznawcza. Czy też każde z tych określeń –
turystyka, krajoznawstwo – istnieje samo dla siebie? Jak się to ma do stwierdzenia
wzajemnie się uzupełniających i nierozłącznie ze sobą związanych? A przecież
logika mówi, że nie ma praktycznego krajoznawstwa bez przemieszczania, bez
turystyki. A przecież ustalono to już ponad 80 lat na I Kongresie w Poznaniu i do tej
pory nie można się z tym uporać?!
Słowo turystyka należy do kategorii rozmytych i jest pojęciem wieloznacznym. Bez
przymiotnika (imienia) właściwie nie wiemy o czym mówimy. O tym informuje
dopiero przymiotnik (imię), on bowiem wskazuje czy chodzi nam o cel, środowisko,
środki przemieszczania, problemy socjologiczne czy nawet psychologiczne, czy
wreszcie o infrastrukturę, która ułatwia względnie zapewnia realizację celów. Jeden
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K. Denek, Czy krajoznawstwo i turystyka zmierzają ku dyscyplinie naukowej?, [w:]
VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego, z. 3, Olsztyn 10–12 września 2010 r., s. 41.
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z tych ważnych celów – krajoznawstwo – jeśli chodzi o stosowania tego
nazewnictwa, praktycznie nie istnieje! (O tym w dalszym ciągu artykułu – ZT).
Turystyka nie jedno ma imię ale to jedno – krajoznawcza – jest nie do przyjęcia?
Może istnieć turystyka i krajoznawstwo, bo to określenia „tożsame”, bądź dwa
różne działania, nie mające ze sobą żadnych powiązań.
Inną sprawą jest fascynacja samym słowem turystyka/turysta. Jest tak silna, tak
rozpowszechniona, że choć nie wiadomo o co konkretnie chodzi – wystarcza za
wszystko. Nazwanie niektórych turystów krajoznawcami, nawet uprawiających
krajoznawstwo, budzi gwałtowny sprzeciw: nie jestem krajoznawcą, jestem
wysokokwalifikowanym turystą np. górskim; to brzmi szczególnie dumnie (jeszcze
przy odpowiednim stroju i usprzętowieniu). Popularne są określenia związane ze
środkami przemieszczania; turysta: pieszy, kolarski, narciarski, kajakowy, motorowy
itp. itd. Występuje turystyka przyrodnicza, turystyka kulturowa, ale turystyka
krajoznawcza ?!
Nie ma takiej, jest natomiast turystyka i krajoznawstwo, a turystyka przyrodnicza i
kulturowa razem wzięte to co to jest?!
Jakie jest uzasadnienie przyjęcie określenia TURYSTYKA, jako swoistej ideologii – od
kiedy i dlaczego? Rozumiem: fascynuje, ładnie i „tajemniczo” brzmi i ... – pomińmy
już dalsze rozważania, uzasadnienia. To, że już w 1929 r. na I Kongresie określono
co jest celem, a co środkiem, nie ma żadnego znaczenia, ale na ustalenia dokonane
na tym Kongresie często się powołujemy.
Jeżeli cokolwiek robimy musimy wiedzieć co to jest, a następnie odpowiedzieć
sobie na pytanie po co? dlaczego? w jakim celu? Dotyczy to również turystyki. Z
takimi pytaniami się nie spotkałem – są natomiast gdzie, a szczególnie jak.
W swoich rozważaniach dotyczących turystyki postawiłem sobie kilka pytań :
1. skąd wywodzi się słowo turystyka ?
2. co znaczy słowo turystyka – jakie są zamienniki?
3. czy turystyka jest celem, czy tylko środkiem do celu? (logicznie
środkiem, choć może być celem samym w sobie).
Przyjmując, że turystyka jest środkiem do celu to:
1. jakie mogą być cele turystyki (przemieszczania)?
2. jakie mogą być środowiska przemieszczania?
3. jakie mogą być środki przemieszczania (one posłużyły do określenia
turystyka/turysta kwalifikowana/kwalifikowany; to jest powodem, że turystyka jest
zaliczana do działalności parasportowej),
4. kto się przemieszcza (problemy socjologiczne i psychologiczne),
5. co jest niezbędne do zrealizowania założonego celu – czyli jaka potrzebna
jest infrastruktura, gdzie jednym z elementów jest szeroka sfera usług, stanowiąca
ważną gałąź gospodarczą, która w ostatnim czasie zdominowała inne problemy
związane z turystyką, m.in. stworzono pojęcie produkt turystyczny, co w sferze, w
której występuje krajoznawstwo, jest zbyt „przyziemne”, trudne do „strawienia”.
W każdej odpowiedzi pada przymiotnik, który konkretyzuje o co właściwie chodzi.
Tu tkwi uzasadnienie do powiedzenia: Turystka nie jedno ma imię!

75
Co będzie dalej ? Czy nadal turystyka i krajoznawstwo, czy...?!
W opracowaniach na VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego wydrukowano artykuł
Adama Chyżewskiego na temat turystyki krajoznawczej w rodzinie 7 . Turystyka
krajoznawcza – wyłom w dotychczas stosowanym określeniu, logika z tym
określeniem związana, czy błąd? O błąd Kol. A. Chyżewskiego nie posądzam –
odwrotnie. W trakcie wycieczki, wędrowania (czy to turystyka?), prócz celu
podstawowego realizowane są, często nieświadomie i niezamierzone, także inne
cele, co z tego artykułu też wynika.
To nie jedyna „jaskółka”, jednak bardzo ważna bo znalazła się w materiałach VI
Kongresu.
W innym interesującym opracowaniu 8 znaleźć można takie sformułowania:
krajoznawstwo turystyczne, a nawet turystyka krajoznawcza. Przypadek,
potknięcie, a może...? Oto kilka przykładów tej książki: na str. 27: ...ze względu na
społeczne wartości krajoznawstwa turystycznego droga do osiągnięcia jego celów
ma zasadnicze znaczenie. Doceniając zaś walory kultury i rozwoju osobowości
turystów, należy zwiększyć wysiłki zmierzające do rozszerzenia krajoznawczych
form współczesnego ruchu turystycznego. Upoważnia to do preferowania turystyki
o pełnym programie krajoznawczym. Należy jednak pamiętać, iż przekształcenie
turystyki w krajoznawstwo nie jest możliwe ani wskazane. Słusznie. Poprzez
turystykę realizujemy wiele celów, krajoznawstwo to jeden z nich.
Str. 52. ...istnieją realne możliwości łączenia wszystkich form ruchu turystycznego z
krajoznawstwem. Kryterium celu wyjazdu pozwala na wyróżnienie dwóch
podstawowych form turystyki, tj. turystykę wypoczynkową,
turystykę
krajoznawczą. ...We wszystkich tych formach możliwe jest i wskazane realizowanie
treści krajoznawczych, choć ich udział będzie różny w zależności od głównego celu
wyjazdu. ...można mówić, że turystyka jest środkiem prowadzącym do celu, którym
jest krajoznawstwo... (podkreślenie ZT). Celów jest wiele, krajoznawstwo nie musi
być i nie jest jedynym ani podstawowym. A słowo formy należy odnieść do środków
przemieszczania (turystyka kwalifikowana – aktywna). Turystyka nie jedno ma
imię!
Krajoznawstwo jest jednym z ważnych celów turystyki – choć należy ponownie
podkreślić – nie jedynym. Jednak ważnym, z uwagi na wiedzę, intelekt...
Według cytowanego wyżej Słownika Współczesnego Języka Polskiego
krajoznawstwo to: wiedza, zdobywanie wiedzy o kraju lub regionie z zakresu
archeologii, historii, geografii, biologii, etnografii, a także: ruch społeczny związany
z popularyzacją tej wiedzy i aktywnych form poznawania kraju i regionu.
Krajoznawstwo to zdobywanie wiedzy, to posiadana wiedza o kraju, regionie, to
także różne formy jej przekazywania i popularyzowania, co jest określane jako ruch
społeczny.
7
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Co obejmuje? Słownik współczesnego języka polskiego podaje kilka dyscyplin
naukowych kończąc: itp. Czyli co jeszcze? Już w latach 60. XX wieku T. Tyblewski w
swoich opracowaniach używał określenia: walory krajoznawcze – naturalne
(przyrodnicze) i kulturowe, które z trudem i odwlekaniem są wprowadzane do
tematyki związanej z określeniem: krajoznawstwo. Zdecydowanie natomiast
stosuje się określenie ze sfery ekonomicznej: produkt turystyczny. A te określenia
– walory – to wszystkie dobra przyrodnicze (w szerokim tego słowa znaczeniu) i
kulturowe – materialne i niematerialne (związane z człowiekiem od jego pojawienia
się na ziemi), które znajdują się w kręgu rozważań, opracowań różnych dziedzin
naukowych, a w kręgu turystów krajoznawców są przedmiotem zainteresowania.
W. Lipniacki pisze, że krajoznawstwo ...korzysta z różnorodnych dyscyplin
naukowych, dokonuje ich integracji i sprowadza do konkretnych terenów, miejsc,
przedmiotów itp. czyniąc je bardziej przydatnymi i zrozumiałymi – czyniąc je
bardziej przydatnymi i zrozumiałymi... i – jak pisze prof. K. Denek 9 :
1. Dostarcza wrażeń, wyobrażeń, spostrzeżeń o otaczającym świecie, na
których możliwe
staje się ukształtowanie obrazu przyrody, społeczeństwa,
techniki i kultury.
2. Rozbudza potrzebę poznawania najbliższego środowiska, regionu, kraju,
Europy i świata oraz racjonalnego w nich działania.
3. Wzbogaca poczucie sensu życia dzięki temu, że ukazuje ogrom i złożoność
otaczającego nas świata.
4. Ukazuje urodę życia (wywołuje doznania estetyczne).
Krajoznawstwo niewątpliwie jest wszechstronnym poznawaniem kraju, bądź jego
fragmentu. Poznawanie kraju... Czy przy dzisiejszej integracji Europy i łatwości
podróżowania po innych kontynentach, tylko własnego kraju? A przedmiotem
poznawania są jego walory (o czym wyżej), tak w aspekcie przyrodniczym jak i
kulturowym, którego bazą są osiągnięcia bardzo szerokiego wachlarza różnych
dyscyplin naukowych (to strona teoretyczna) oraz teren, obiekt itp. z którym
posiadana wiedza jest konfrontowane (to strona praktyczna). ...krajoznawstwo
czyni zadość postulatowi bezpośredniego poznawania świata...(patrz: prof. K.
Denek).
Czy krajoznawstwo jest nauką sensu stricte? M. Orłowicz stwierdza, że ...jeżeli nie
jest nauką, to jest jej kwintesencją, a raczej popularyzacją innych nauk... Podobne
stanowisko zajął prof. Ludomir Sawicki: już od dziecka staramy się poznać najbliższe
miejsce urodzenia i przywiązujemy się do niego. Krajoznawstwo nie ogranicza się
bowiem do żadnej grupy zjawisk np. przyrodniczych, lecz stara się wszystko co nas
otacza ze sobą powiązać; w umyśle obserwatora odtworzyć obraz całościowy. Aby
lepiej poznać musi krajoznawstwo sięgać po osiągnięcia wszystkich gałęzi nauki
opisujące naszą ziemię i społeczeństwo. Staje się więc propagatorem nauki, jej
popularyzatorem. Może też być pomocą w wypełnianiu pewnych "luk" przez
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gromadzenie różnorakich zbiorów pomocnych przy opracowaniach naukowych
(podkreślenie ZT).
Prof. K. Denek 10 dalej pisze: Nie ma podstaw, żeby dotychczasowy dorobek wiedzy
o krajoznawstwie można uznać za upoważniający aby traktować je jako naukę. Ma
on z reguły charakter przyczynkarski, a jego wartość eksplanacyjna jest nikła. Nie
można się temu dziwić, ponieważ krajoznawstwo w sensie naukowym znajduje się
w stanie tworzenia. Stąd w jego treściach, ciągle zbyt mało znajduje się
konkretnych, jednoznacznych myśli. To im zawdzięcza udzielanie odpowiedzi,
rozwiązanie problemów, wskazówki dla praktyki krajoznawczej. Natomiast znajduje
się w nim sporo myśli niekonkluzywnych, zapętlonych, unikających bądź
niewystarczających do rozstrzygnięć, zagadnień z zakresu krajoznawstwa trudnych
zarówno dla teorii jak i praktyki. Stąd krajoznawstwo nie jest nauką. Jest o
poznawaniu Ojczyzny... Wywód dość trudny do zrozumienia ale jednoznacznie
mówiący: krajoznawstwo nie jest nauką – jest o poznawaniu Ojczyzny
(podkreślenia ZT)!
Krajoznawstwo jest wiedzą bazująca na osiągnięciach naukowych, adoptowaną do
potrzeb i sytuacji. Poziom tej wiedzy zależy od zainteresowania problemem i
zaangażowania, kształtować się może od poziomu „przedszkolaka” do
„uniwersyteckiego” – jak z każdą inną wiedzą. Znaczenie i potrzeba poszerzania
wiedzy krajoznawczej w społeczeństwie nie wymaga uzasadnienia, co nie znaczy, że
jej upowszechnianie ma charakter powszechny i skuteczny. Szczególnie widoczny
jest w szkołach, gdzie krajoznawstwo może ułatwić zrozumienie często
abstrakcyjnych wykładów w „czterech ścianach”.
W znaczeniu historyczno‐funkcjonalnym krajoznawstwo w Polsce sięga 2 połowy
XVIII w. – odnieść go należy do Komisji Edukacji Narodowej; wtedy już zrozumiano
jego sens i znaczenie i miało charakter zdecydowanie praktyczny; nie realizowano
krajoznawstwa w czterech ścianach zamkniętego pomieszczenia lecz wiązało z
koniecznością wyjścia w teren.
Szczególnego znaczenia nabrało w okresie rozbiorowym wnosząc swój wkład do
umocnienia polskości. Wówczas sens słowa „krajoznawstwo” oznaczało nie tylko
poznawanie kraju, lecz również, a może przede wszystkim był to „klucz” do
wzbudzania uczuć do rozdartej zaborami Ojczyzny, fundament patriotyczny. W tym
znaczeniu słowo „krajoznawstwo” nie występuje w innych językach, stało się
ideologią, która – jak pisze Aleksander Janowski nie daje się swoim
współwyznawcom zestarzeć, trzyma ich u warsztatu pracy, pobudza do czynu,
porywa w sfery ideału i ofiary. Uzupełnieniem mogą być słowa L. Sawickiego: Dwa
są walne źródła czynu indywidualnego, jak i społecznego – intelekt i uczucie...
Jedno skłania do czynu, drugie prze do czynu...(podkreślenia ZT)
Takie rozumienia krajoznawstwa było wyznacznikiem dla wielu miłośników ziemi
ojczystej. Do pionierów krajoznawstwa w XVIII w. zaliczani są T. Czacki i J. U.
Niemcewicz, w XIX w. J. Lelewel i O. Kolberg, poeci: L. Kondratowicz (Syrokomla),
10
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Wincenty Pol, K. z Tańskich Hoffmanowa, botanik W. Jastrzębowski i jeszcze wielu
innych. W 1873 r. w zaborze austriackim powstaje Towarzystwo Tatrzańskie, od
1922 r. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie (do dzisiaj wielu działaczy nie przyjmuje
do wiadomości że takie cele realizowało to Towarzystwo), a w 1906 r. Polskie
Towarzystwo Krajoznawcze (PTK) powstało w zaborze rosyjskim (!), któremu, po
pierwszej wojnie nadano nazwę „Ministerstwo Polskości”. Wśród wielu
zasłużonych z XIX i XX w. turystów krajoznawców związanych z PTK na uwagę
zasługują: Aleksander Janowski, Kazimierz Kulwieć, Zygmunt Gloger, Mikołaj
Wisznicki, Karol Hoffman, Stanisław Thugutt, Aleksander Patkowski, Ludomir
Sawicki, Mieczysław Orłowicz, Kazimierz Sosnowski, Władysław Krygowski,
Stanisław Lenartowicz, Walery Goetel – i wielu jeszcze innych 11 .
Oddzielnym zagadnieniem związanym z krajoznawstwem jest określenie: produkt
turystyczny. Pochodzi ze słownictwa ekonomicznego i bez zastrzeżeń przyjęto je
również w innych sferach zajmujących się turystyką. Dlaczego? Już w latach 60. XX
w. wspomniany Tyburcjusz Tyblewski wprowadził do swoich opracowań określenie:
walory krajoznawcze – naturalne i kulturowe. Dlaczego przewodniki opisujące
walory krajoznawcze określa się: turystyczne? Dlaczego w propagowaniu walorów
krajoznawczych – w różnych formach: foldery, prasa, TV, radio itp. nie stosuje się
adekwatnego do treści określenia tylko produkt turystyczny? Czasem można się
spotkać z walorami turystycznymi, co wskazuje, że jednak chodzi tu o turystykę
krajoznawczą. Prof. Jacek Purchla 12 używa, w cudzysłowu określenia produkt
kulturowy. Sądzić należy, że takie określenie też go nie satysfakcjonuje. Przytacza
fragment z książki Daniela Bella pt. Kulturowe sprzeczności kapitalizmu: napięcia
między polityką, ekonomią i kulturą, oznacza w przypadku Polski po roku 1989
przede wszystkim osłabieniem miejsca kultury, polityczną marginalizację, a także
szybką komercjalizację (podkreślenie ZT). Czy nasze Towarzystwo też musi się
podporządkować tym tendencjom?! Wystąpienia na Kongresie Prof. Joanny Angiel
dowodzi, że można posługiwać się innymi niż ekonomicznymi określeniami. Nie
stać nas na swój własny, bardziej „strawny język”?
Podobne odstępstwo uczynił prof. F. Midura 13 , tytułując swój artykuł Walory
krajoznawcze... Można tam znaleźć również takie określenie: ...obejmuje również
wielki potencjał dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Czyli inaczej walory
krajoznawcze... ...naturalne i kulturowe. A więc można inaczej, bardziej „strawnie”!
Krajoznawstwo nie jest słowem popularnym. Unikanym nawet przez większość
turystów (choć krajoznawstwem są zainteresowani), szczególnie przez
wysokokwalifikowanych turystów. A prasa, wydawnictwa (w ogóle publikatory)
jeżeli już – to walory turystyczne, choć treść dotyczy przede wszystkim walorów
11
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krajoznawczych. Trudno napotkać na przewodnik, który w tytule będzie miał
określenie: krajoznawczy. Prawie wszystkie to przewodniki turystyczne są od
„wodzenia”? (jak, gdzie) czy od popularyzacji walorów krajoznawczych? (po co).
Zawartość treściowa to opisy przede wszystkim walorów krajoznawczych. Z jednej
strony zachęta, nawoływanie rozpowszechniania krajoznawstwa poprzez turystykę
– z drugiej turystyka i krajoznawstwo i ... produkt turystyczny.
Magia słowa turystyka – choć nie bardzo wiadomo o co chodzi – jest bardzo silna.
Turystyka i krajoznawstwo to reguła, pojęcie usankcjonowane przez uczelnie,
turystów... – tak już weszło w życie, że trudno z nimi nawet polemizować, pomijam
walczyć. Mieć inne zdanie to znaczy być.... Lecz czy należy się z tym zgadzać?
Jestem przekonany, że trzeba zacząć od tych wszystkich, którzy uczą, którzy
zajmują odpowiednie funkcje w Towarzystwie... Stosować w oficjalnych
wystąpieniach (patrz przykłady wyżej), w rozmowach na różnym szczeblu, przy
różnych okazjach... Coś robić trzeba! Warunek: trzeba chcieć zrozumieć nie
tożsamość lecz współzależność tych określeń i trzeba chcieć korygować
nieprawidłowości.
Zawsze uważałem, że jestem turystą krajoznawcą i takim pozostanę – i że
uprawiałem i uprawiam turystykę krajoznawczą – stosując różne formy
przemieszczania i interesując się różnymi walorami krajoznawczymi, naturalnymi i
kulturowymi. Nie osiągnąłbym tego celu bez turystyki, jak również ci, którzy w tej
sprawie mają inny pogląd.

Krzysztof Tęcza
Mijające krajobrazy Polski – Ziemia Jeleniogórska
Właśnie ukazała się kolejna publikacja z cyklu „Mijające krajobrazy Polski”.
Cykl wydawniczy pod tym wspólnym tytułem obejmuje publikacje
podsumowujące organizowane na terenie całego kraju seminaria
krajoznawcze. Pomysłodawcą zarówno organizowania spotkań o takiej
tematyce jak i utrwalania tematów wystąpień prezentowanych podczas nich
jest Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK. Pierwsze spotkanie z
tego cyklu miało miejsce w Krakowie. Ono także jako pierwsze doczekało się
stosownego opracowania. Tym razem ukazała się publikacja wydana przez
jeleniogórskie wydawnictwo AD REM na zlecenie Komisji Krajoznawczej
Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze. Zawarte są w niej
referaty
wygłoszone
podczas
III
Ogólnopolskiego
seminarium
krajoznawczego „Mijające krajobrazy Ziemi Jeleniogórskiej 2013”,
zorganizowanego 12 października 2013 roku w sali Książnicy Karkonoskiej w
Jeleniej Górze.
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Uczestniczący w spotkaniu mieli możliwość zapoznania się z następującymi
tematami:
Stanisław Firszt –„Nowo odkryte” freski dodatkową atrakcją Muzeum
Przyrodniczego w Jeleniej Górze
Jerzy Bigus – Zmiany w systemie komunikacji na terenie miasta Jelenia Góra
Henryk Magoń – Linia kolejowa Jelenia Góra – Szklarska Poręba – Jakuszyce
– Korenov – Tanvald
Agnieszka Łętkowska – Borowy Jar – przyroda, historia, krajobraz
Michał Sibilski – Kolej w Jeleniej Górze i okolicy
Witold Szczudłowski – Pałace i Parki Krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej –
Chichot Historii
Krzysztof Tęcza – Kopalnia św. Jana w Krobicy jako nowy produkt turystyczny
na Ziemi Jeleniogórskiej
Jacek Potocki – Przemiany krajobrazu a powodzie.
Opisywana publikacja to czterdzieści stron tekstu (ozdobionego licznymi
fotografiami) pod redakcją Krzysztofa Tęczy, wydana dzięki dofinansowaniu
ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
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Józef Partyka
przewodniczący Komisji Krajoznawczej ZG PTTK
XVII kadencji w latach 2010–2013

Kilka słów na koniec kadencji Komisji Krajoznawczej ZG PTTK
Mamy za sobą Krajową Konferencję Krajoznawców podsumowującą
działalność Komisji Krajoznawczej XVII kadencji i wybór jej nowego 9‐
osobowego składu na kolejne cztery lata. Większość członków to te same
osoby z poprzedniej kadencji. Tylko dwie osoby podejmujące pracę są w tym
gronie po raz pierwszy. Posiadają one jednak duże doświadczenie
krajoznawcze. Po czteroletnim okresie ostatniej kadencji Komisji zwykle
nasuwają się refleksje o jej dokonaniach, słabościach, planach, współpracy
członków. Dla mnie 12‐letnia obecność w Komisji od 2002 r. przez ostatnie
kadencje była interesującą przygodą, zwłaszcza gdy nieoczekiwanie po
rezygnacji Kol. prof. Krzysztofa R. Mazurskiego przyszło mi kierować jej
pracami w latach 2010–2013. Wcześniej w latach 2006–2010 zajmowałem
się Krajowym Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa.
Zwykle na początku kadencji wyznacza się plany pracy (roczne i na 4‐leni
okres), podejmuje próbę określania budżetu, a potem przychodzi czas na
realizację. Na pewno nie wszystko udało się wykonać mimo pokładanych
nadziei. Za czteroletnią współpracę w Komisji serdecznie dziękuję członkom
Komisji i osobom współpracującym.
Z wynikami pracy Komisji można się zapoznać w przedstawiony
sprawozdaniu (m.in. zloty CZAK, komputeryzacja pracowni krajoznawczych i
powiększanie ich zbiorów, przegląd książki turystycznej i krajoznawczej,
wymiana legitymacji instruktorskich połączona z weryfikacją liczby
instruktorów, odznaki krajoznawcze, nowe wydawnictwo „Krajoznawca”,
interesująca strona internetowa Komisji, kolekcjonerstwo, wreszcie
wypełnianie wskazań i przesłania VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego w
dziedzinie ochrony krajobrazu kulturowego przez organizację seminariów
„Mijające krajobrazy Polski”). Mimo pozytywnej oceny dokonań Komisji
przez delegatów Konferencji trzeba mieć świadomość, że w naszym
Towarzystwie przeważają osoby starsze z długim stażem w PTTK. Z tym
większą więc nadzieją należy dostrzec obecność kilku osób młodych w
składzie Komisji na najbliższą kadencję, zwłaszcza w jej kierownictwie. Rodzi
to nadzieję na sprawną organizację pracy Komisji i nowe pomysły w jej
programowej działalności. Z drugiej strony trzeba mieć świadomość
trudności finansowych jakie chyba najbardziej dotykają regionalne
pracownie krajoznawcze. O ile pozostałe aspekty pracy Komisji można do
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pewnego stopnia oprzeć na społecznym zaangażowaniu członków PTTK to
funkcjonowanie RPK dysponujących trwałym majątkiem Towarzystwa
(lokale, zbiory) wymaga etatowej obsady. Wszyscy znamy duże niedomogi w
tej dziedzinie, doceniamy szlachetną pasję osób pełniących społeczne dyżury
w pracowniach. Jestem przekonany, że bez etatowego zatrudnienia
przynajmniej po jednej osobie w każdej pracowni placówki te będą skazane
na nieuchronną słabość i powolne wyciszanie swej aktywności. Jeżdżąc po
kraju, choćby w ramach CZAK czy Wielkopolskiego Forum Publicystów
Krajoznawczych, mamy niejednokrotnie okazję zapoznawać się z różnymi
formami modnej od pewnego czasu edukacji ekologicznej prowadzonej
przez różne instytucje w terenowych ośrodkach, które jak łatwo zauważyć,
są merytorycznie zbliżone do naszych pracowni. A jak duża różnica je dzieli –
w bazie lokalowej, sprzęcie, zatrudnieniu, formach działalności. Trudno tu
wskazać jednoznaczną receptę na rozwiązanie finansowych trudności, nie
podoła temu Komisja Krajoznawcza choćby z najlepszym składem członków‐
pasjonatów, chociaż może podejmować próby zdobywania środków w
ramach różnych programów czy grantów poprzez konkretne Oddziały PTTK.
Nowej Komisji życzę pięknego zaangażowania na cztery lata społecznej
pracy, nowych pomysłów, zawsze świeżej energii i optymizmu
towarzyszącego 9‐osobowemu zespołowi na nową kadencję. Pamiętajmy, że
mimo absorbujących zajęć jakie wykonujemy (wielu z nas pracuje zawodowo
w różnych dziedzinach), mimo odmiennych charakterów, wszystkich nas
łączy jedno – krajoznawstwo, poznawanie ojczystego kraju, uczestnictwo w
wielorakich imprezach PTTK i bezinteresowne poświęcanie czasu na rzecz
zasłużonej i największej w kraju organizacji społecznej, która wyrastając w
okresie braku państwowości była swego rodzaju „ministerstwem polskości”
do dziś pielęgnuje patriotyczne tradycje i pamięć o przeszłości. Niech te idee
przyświecają nowej Komisji na rozpoczętą XVIII kadencję.

Materiały do „Krajoznawcy”
oraz uwagi redakcyjne
prosimy przysyłać na adres
tecza20@wp.pl

