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Wprowadzenie

Szanowni Czytelnicy. Drogie Koleżanki i Koledzy!
Jesteśmy po pierwszym spotkaniu Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK
w jej XVIII kadencji. Ustalono na nim podział obowiązków jakie przypadną
poszczególnym członkom komisji. W zasadzie nie było niespodzianek, wszyscy
spodziewali się takich przydziałów, chociaż w kilku kwestiach miała miejsce
burzliwa dyskusja. O konkretnych wynikach spotkania komisji w Warszawie
poinformuję Szanownych Czytelników w następnym numerze Krajoznawcy jako że
przyjęliśmy zasadę upubliczniania takich informacji po zatwierdzeniu protokołu
z zebrania, a następuje to zawsze na kolejnym naszym spotkaniu.
Co do samego Krajoznawcy to podjąłem decyzję (zgodnie z sugestiami członków KK)
by zmienić nieco układ pisma. Poszczególne teksty będą przypisywane do
konkretnych działów tematycznych. Na początek będzie ich kilka: z teki
krajoznawcy, pasjonaci, wiadomości z terenu, wiadomości komisji, z żałobnej karty
czy wybitni Polacy. Oczywiście działy te będą uzupełniane o nowe tematy
(przynajmniej na początku). I tu właśnie mam zadanie, nie tylko do członków naszej
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komisji ale także do Was, drodzy Czytelnicy. Przysyłajcie swoje propozycje. Chętnie
wezmę je pod uwagę. Przysyłajcie także nowe teksty, opracowania czy informacje
abym mógł je publikować dzieląc się tym samym z zawartymi w nich
wiadomościami z innymi. Na pewno kogoś to zainteresuje. Na pewno kogoś
natchnie do podjęcia podobnej inicjatywy. Przecież Krajoznawcę wymyśliłem nie
dla siebie, tylko dla nas wszystkich. Mam zatem nadzieję, że w nowej kadencji KK
będziecie bardziej aktywnie uczestniczyć w tworzeniu naszego pisma.
Chciałbym w tym miejscu bardzo podziękować wszystkim, którzy wspomagają mnie
w mojej pracy przy tworzeniu kolejnych numerów Krajoznawcy. Słowa
podziękowania kieruję nie tylko do tych, którzy przysyłają swoje teksty, ale także do
wszystkich działaczy, których spotykam na różnych imprezach, a którzy wiele razy
wspierali mnie duchowo i wyrażali swoje uznanie za podjęty trud, mówiąc jak cieszą
się, że takie pismo powstało i jak jest ono dla nich ważne. Dziękuję za to. Słowa
takie podnoszą mnie na duchu i zachęcają bym w dalszym ciągu pracował nad
kolejnymi numerami Krajoznawcy. Były już bowiem momenty kiedy miałem dosyć
krytykanctwa i dogadywania i poważnie zastanawiałem się czy nie zaprzestać
swojej działalności w tym względzie.
Obecnie, w nowym składzie Komisji Krajoznawczej mam nadzieję, że wypracujemy
jakiś model prowadzenia naszego pisma, tak by było ono coraz lepiej odbierane, by
było ono coraz ciekawsze i by więcej osób przyczyniało się do jego powstawania.
Najnowszy numer Krajoznawcy oddawany w Wasze ręce w kwietniu 2014 roku
został podzielony na kilka działów tematycznych. W pierwszym o umownej nazwie
Z teki krajoznawcy zamieszczam cztery teksty, w których autorzy poruszają nie tylko
sprawy ważne i oczywiste ale także przypominają wydarzenia z dawnych lat patrząc
na nie z przymrużeniem oka. Stanisław Dziuba zastanawia się czy wzniesienie sto lat
temu Hali Stulecia naprawdę było takim doniosłym wydarzeniem za jakie
powszechnie jest uważane. Witold Kliza opisuje ciekawy obiekt na Lubelszczyźnie.
Bogumił R. Korzeniewski zajął się bardzo ciekawym tematem czyli reklamą
w dawnym Ciechocinku. Myślę, że takie przedstawienie tematu jest niezwykle
frapujące. Ja z kolei postanowiłem przybliżyć ciekawe skałki znajdujące się
niedaleko mojego domu.
W dziale Pasjonaci zamieszczam tekst, niestety nieżyjącego już Mirosława
Olszańskiego, który swoje życie poświęcił niezwykłej pasji jaką była miłość do kina.
Gdy spotkałem na swojej drodze tego niezwykłego człowieka wiedziałem, że nie
mogę przejść obok niego obojętnie. Dlatego poświeciłem wiele czasu by
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zamieszczany tekst powstał. Starsi ludzie nie są bowiem skorzy do chwalenia się
uważając, że przecież to co robią to nic takiego. Andrzej Herman zaś przedstawia
sylwetkę wybitnego krajoznawcy profesora Andrzeja Tomczaka.
W dziale Wiadomości z terenu zamieściłem kilka tekstów otrzymanych od
organizatorów imprez krajoznawczych i turystycznych. Dzięki temu możemy
zobaczyć co się dzieje w różnych regionach naszego kraju. W dziale Wiadomości
komisji przedstawiam przysłane przez Krzysztofa Czerepowickiego sprawozdanie
z wyborów nowego składu Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa
Województwa Kujawsko‐Pomorskiego. Dzięki temu znamy już skład nowego RKIK
w Grudziądzu. W dziale Z żałobnej karty żegnamy Michała Lechmanna.
W kolejnym dziale zatytułowanym Wybitni Polacy zamieszczam wspomnienia
Wojciecha Owsianowskiego, w których przybliża nam sylwetkę Pawła Edmunda
Strzeleckiego oraz sprawy związane z budową pomnika ku jego pamięci w Australii.
Mam nadzieję, że nowy układ Krajoznawcy będzie bardziej przejrzysty i pozwoli by
każdy z Was zobaczył, że można zamieszczać w poszczególnych działach ciekawe
informacje ze swojego terenu. Zachęcam do tego szczerze.

Krzysztof Tęcza
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U progu nowej kadencji Komisji Krajoznawczej ZG PTTK

Szymon Bijak – Przewodniczący Komisji Krajoznawczej ZG PTTK XVIII kadencji.
Foto: Krzysztof Tęcza
Krajowa Konferencja Krajoznawców PTTK, która odbyła się 18 stycznia 2014 r.
w Warszawie, wybrała nowy skład Komisji Krajoznawczej ZG PTTK. W Komisji XVIII
kadencji znalazły się zarówno osoby doświadczone będące jej członkami od jakiegoś
już czasu, jak i krajoznawcy, którzy dopiero zaczynają ten etap swojej działalności
na rzecz Towarzystwa.
Nowa kadencja to przede wszystkim ciężka praca na rzecz krajoznawstwa i PTTK,
co jest szczególnym wyzwaniem, gdy się miało tylu i tak znamienitych
poprzedników. To nowe‐stare zadania i problemy, tematy odwiecznych dyskusji
oraz wyzwania, które niemal codziennie przynosi nam dynamicznie zmieniająca się
rzeczywistość. Nowa kadencja to także różnorodne oczekiwania, czasem dotyczące
drobnych, lokalnych spraw, a niekiedy poruszające kwestie mające szeroki, nieraz
fundamentalny dla Towarzystwa wymiar. Konferencja wskazała główne kierunki
działania Komisji, obejmujące takie zagadnienia, jak inwentaryzacja krajoznawcza
Polski, przyszłość regionalnych pracowni krajoznawczych PTTK czy udział
i zaangażowanie młodzieży w krajoznawstwo. To ważne kwestie w kole, klubie,
oddziale, jak i w całym Towarzystwie. Ich istota wymaga jednak pogłębionej
refleksji i współpracy krajoznawców działających na wszystkich poziomach
organizacyjnych PTTK – na co nowo wybrana Komisja liczy.
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XVIII kadencja to czas ważnych rocznic i jubileuszy. Już na samym początku, w 2014
roku, obchodzimy 60‐lecie Komisji. To doskonała okazja by przypomnieć i
uhonorować tych, którzy przez te lata tworzyli i kształtowali krajoznawstwo w PTTK
i Polsce. A jest o kim pamiętać, gdyż przez Komisję przewinęło się w tym czasie
wiele wybitnych postaci. Rok 2015 to okrągły jubileusz Towarzystwa – 65. rocznica
założenia. Natomiast w 2016 r. przypada 110. rocznica powstania Polskiego
Towarzystwa Krajoznawczego, jednej z tych organizacji, do dorobku i tradycji
których PTTK się odwołuje tak w swoich deklaracjach programowych, statucie,
jak i codziennych działaniach. Rocznica ta powinna skłonić do refleksji nad tym
co było, co osiągnęliśmy, co się udało lub nie zrobić, ale przede wszystkim powinna
być podwaliną pod dyskusję na temat przyszłości krajoznawstwa, w którą stronę
powinno iść w dzisiejszych czasach, jak skutecznie angażować do niego nowych
ludzi, szczególnie tych młodszych ( wiekiem i stażem).
XVIII kadencja to także półmetek drogi do VII Kongresu Krajoznawstwa Polskiego.
Drogi, którą znaczą sesje krajoznawcze z cyklu Mijające Krajobrazy Polski,
zainicjowane przez Józefa Partykę, przewodniczącego Komisji w poprzedniej
kadencji. Ich popularność oraz wysoki poziom merytoryczny wydają się przeczyć
słyszanym czasem tu i ówdzie słowom o kryzysie krajoznawstwa. Sesje te znalazły
uznanie w szerokich kręgach krajoznawców, czego wyrazem były ciepłe słowa
wygłaszane podczas Krajowej Konferencji Krajoznawców PTTK. Wydaje się więc
naturalnym, że jednym z celów nowej Komisji jest kontynuacja i rozszerzanie cyklu
na nowe środowiska (w tym i młodzieżowe) i nowe miejsca na mapie.
Przed nami cztery lata wytężonej pracy, ale mam przekonanie i nadzieję, że na
koniec XVIII kadencji będziemy mogli powiedzieć, że było warto, i że zakończyła się
ona sukcesem.

Szymon Bijak
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Z teki krajoznawcy
Stanisław Dziuba
Jubileusz Hali Stulecia
2006 – Hala stulecia zostaje wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Dlaczego Hala Stulecia powstała we Wrocławiu ?

Norman Davies, ten współczesny ,,papież” dziejów Wrocławia stwierdza, że ,,Punkt
kulminacyjny epoki cesarskiej w Breslau stanowiły bezspornie obchody stulecia
wojny wyzwoleńczej w 1913 roku. Ich miejscem była wybudowana specjalnie
w tym celu Jahrhunderthalle”. Uczczenie wojny wyzwoleńczej państwa i narodu
niemieckiego w walce z wojskami napoleońskimi – to swego rodzaju ,,pomnik”
i powód wzniesienia Hali Stulecia we Wrocławiu.
Również i polscy naukowcy, podobnie jak wspomniany wyżej Brytyjczyk, zajmują
zbieżne stanowisko. W obszernej monografii historycznej poświęconej Dolnemu
Śląskowi prof. Teresa Kulak stwierdza „… Wystawa Stulecia, zorganizowana we
Wrocławiu w 100 rocznicę wojny Prus z wojskami napoleońskimi, w której miasto
miało znaczący historyczny udział, należała do wielkich wydarzeń kulturalnych
Dolnego Śląska przed I wojną światową. Na potrzeby wystawy na skraju parku
Szczytnickiego wybudowano kompleks obiektów, z których najważniejsza okazała
się Hala Stulecia…”
Od roku 1742 Wrocław, obok Berlina i Królewca uzyskał rangę stołecznego miasta
Prus. Nas jednak interesuje okres wojny Napoleona z Rosją. Po odwrocie
Napoleona spod Moskwy w obawie dostania się do niewoli Francuzów Fryderyk
Wilhelm III przeniósł do Wrocławia swoją rezydencję. Do miasta przybył 3 lutego
1813 r. Wydał wówczas dekret wzywający żołnierzy do walki z wojskami
Napoleona. Król ogłasza również pobór do wojska i powołuje nowe oddziały
wojskowe. We Wrocławiu wydał Odezwę do narodu pruskiego (17 III 1813),
opublikowaną w ,,Schlesische Zeitung” 20 III 1813 r.
Oddajmy jeszcze raz głos N. Daviesowi ,,… Breslau był bowiem nie tylko kolebką
wojny wyzwoleńczej, ale również miejscem, gdzie narodziły się: Żelazny Krzyż –
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najsłynniejsze niemieckie odznaczenie wojskowe – oraz barwy narodowe Niemiec:
czarno‐czerwono‐żółte, których po raz pierwszy użyły Freikorps Lützowa…”
Następuje teraz cały szereg wydarzeń, utrwalonych choćby przez malarzy
związanych z tym okresem czasu. Płomienne mowy do studentów wrocławskiego
uniwersytetu wygłaszał Norweg prof. Henrik Steffens (m.in. w dniu 10 II 1813 r.),
co utrwalił na obrazie A. Kamp. Do wojska wstępują m.in. poeta Joseph von
Eichendoprf czy Fredrich Jahn (zwany ,,ojcem gimnastyki). Zaowocowało to, obok
apelu króla, do wstąpienia wielu studentów wrocławskiego uniwersytetu do
oddziałów partyzanckich.
Do Wrocławia przybywają z innych miast licznie studenci a nawet uczniowie szkół
średnich. Król mianuje generała Adolfa von Lützowa dowódcą
korpusu
ochotniczego tzw.
Freikorpsu. Podobne nominacje otrzymują: Sarnowski
i Petersdorff. Powstaje nowa armia pruska.
W Rogowie koło Sobótki pod Wrocławiem zorganizowano dla ochotników obóz
szkoleniowy. Wrocławianie nie szczędzą pieniędzy na umundurowanie
i wyposażenie ochotniczego wojska. W 1813 r. Adolph Menzel maluje obraz
Wymarsz ochotników z Breslau. Atmosferę tamtych dni we Wrocławiu oddaje
obraz przedstawiający patriotkę Ferdinande von Schmettau.
Nie miejsce tu na opisywanie dalszego przebiegu wojny Napoleona z koalicją.
Francuzi ponoszą klęskę w bitwie nad Kaczawą w dniach 25–28 VIII 1813 r.
Wszystkie te wydarzenia skłoniły władze miasta Wrocławia do uczczenia 100‐tej
rocznicy wojny narodowo‐wyzwoleńczej narodu pruskiego z wojskami
napoleońskimi – wielką wystawą historyczną, dla urządzenia której postanowiono
wybudować Halę Stulecia. Uroczystości odbyły się w dniu 20 V 1913 r. W ten
sposób uczczono Wrocław jako ośrodek narodzenia się opozycji antynapoleońskiej,
setną rocznicę
Bitwy Narodów pod Lipskiem oraz zwycięstwa nad
Francuzami w 1813 roku.
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Krzysztof Tęcza
Skałki Dziki koło Przesieki
Na mapie turystycznej przy drodze prowadzącej z Podgórzyna do Borowic
umieszczono kilka znaczków jakimi oznacza się wyróżniające się skały. Chodzi mi
o miejsce położone nad szlakiem turystycznym koloru czarnego prowadzącego
z Przesieki do Sosnówki. Dokładnie skałki te są zaznaczone na zboczu Wierzchnicy.

F
ormacja skalna o nazwie Dziki. Foto: Krzysztof Tęcza
Zanim przejdę do dokładnego opisu wspomnianych skałek muszę wytłumaczyć
dlaczego poruszam ten temat. Otóż niektórzy mają wątpliwości co do faktu
zaznaczenia tych skał jako samodzielnych jednostek. Nie zawsze bowiem to co
nanosi się na mapy jest na tyle ważne by je tak traktować. Tak właśnie jest też
w tym przypadku. Gdy zapytano mnie czy znam na tyle ten teren, iż jestem w stanie
bez zastrzeżeń potwierdzić, że fakt zaznaczenia tych obiektów jest bezsporny, nie
mogłem udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Próbując bowiem przypomnieć sobie
z pamięci jak wyglądają owe skałki nie do końca byłem pewien czy zasługują one
na takie wyróżnienie. Postanowiłem zatem sprawdzić ich wygląd na miejscu.
Ponieważ jednak czas był świąteczny nie bardzo miałem czas by to uczynić. Jednak
gdy świąteczne obżarstwo dawało się we znaki zadzwoniłem do Włodka Bayera
i poprosiłem go by przygotował się na poświąteczny spacer. Był 28 grudzień 2013
roku. Pogoda nam sprzyjała, nic nie padało, było w miarę ciepło. Zabrałem Włodka
i pojechaliśmy do Podgórzyna. Tam przejechaliśmy przez mostek i dalej wzdłuż
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strumyka o nazwie Kacza dotarliśmy do ciekawych skałek znanych jako
Szachownica. To właśnie za nimi znajduje się niewielki parking leśny na którym
można pozostawić samochód. Trzeba było zaparkować bezpiecznie, by jeżdżące
tędy samochody ciężarowe nie uszkodziły go. Miejsce to znajduje się tuż przy
dojściu czarnego szlaku turystycznego, który po przekroczeniu Kaczej prowadzi
właśnie tędy po wygodnej leśnej drodze w stronę Polanki i dalej Czerwoną Doliną
do Sosnówki. Gdy tylko ruszymy tą właśnie drogą widzimy na zboczu usytuowanym
po prawej stronie drogi rozrzucone mniejsze i większe głazy tworzące momentami
spore skupiska. Wyglądają one jednak bardziej jak głazowiska niż pojedyncze skały.

Ruiny dawnego domku na zboczu Wierzchnicy. Foto: Krzysztof Tęcza
Pierwsze ich skupisko jest widoczne od razu na samym początku drogi. Nie robi ono
jednak na nas specjalnego wrażenia, choć według mapy powinno. Idziemy jednak
dalej. Po chwili pomiędzy rosnącymi na zboczu drzewami wyłaniają się jakieś formy
skalne. Są one na tyle wyraźne, że zwracają naszą uwagę na tyle, iż decydujemy się
ruszyć w ich kierunku widoczną nikłą ścieżką prowadzącą w ich stronę. Im bliżej
jesteśmy skałek tym bardziej zaczynają się nam one podobać. Widoczna
początkowo spora skała wyraźnie wyróżnia się z otoczenia i zaczyna przybierać
jakąś formę. Wygląda to tak jakby ze skalnej grzędy wystawała głowa. Sprawdzamy
na mapie. Tak, jesteśmy przy skale oznaczonej jako Dziki. Nie wiem tylko czy nazwa
ta jest w liczbie pojedynczej, czy dotyczy tej jednej formacji skalnej, czy jest
w liczbie mnogiej, bo wtedy musiałaby dotyczyć albo całego zbocza, albo tego
konkretnego zgrupowania głazów. Widoczna grzęda to przecież zbiorowisko wielu
leżących na sobie głazów. Wybijająca się jednak skała, na którą zwróciliśmy uwagę,
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w zależności z jakiej perspektywy na nią patrzymy, stale się zmienia.
Po wydeptanych śladach widać, że musi tutaj przychodzić sporo osób. Po zrobieniu
zdjęć poszliśmy nieco wyżej, by spojrzeć na skały niejako od góry. Okazało się,
że tuż ponad nimi prowadzi stara, wygodna droga leśna. W jedną stronę podąża
ona do tej nowej, którą szliśmy początkowo. W drugą prowadzi w stronę
widocznego, może nie szczytu ale przewyższenia zarośniętego lasem. To właśnie
tam widać kolejne rozrzucone skały. Nie są one jednak w żadnym wypadku
samodzielną jednostką i według mnie jako takie nie powinny być zaznaczone jako
samodzielny obiekt.
Zanim jednak udaliśmy się do położonych wyżej skałek weszliśmy na skały oglądane
poprzednio. Z tej strony nie robiły już one takiego wrażenia. Właściwie nie robiły
żadnego wrażenia. Dopiero gdy zeszliśmy niżej, pomiędzy nie, ponownie
dostrzegliśmy wyróżniające się skały. Nie było to jednak tak wyraźne, jak wtedy gdy
patrzy się na nie od dołu.

Kolejne skałki na zboczu Wierzchnicy. Foto: Krzysztof Tęcza
Gdy doszliśmy do przewyższenia terenu wyszliśmy na wyraźną leśną drogę.
Wypatrzyliśmy przy niej ambonę myśliwską oraz biegnącą polaną linię
energetyczną. Tuż przy granicy lasu stał kamienny słupek nieco zamazany zaprawą.
Wyglądał on jakby kiedyś było na nim coś wyryte. Teraz jednak ślady te są zupełnie
nieczytelne. W pobliżu skrzyżowania znajdują się ruiny wyglądające na dawny
domek. Nie mają one zbyt dużych rozmiarów ale użyte do budowy kamienne bloki
są bardzo solidne. Niestety dach nie wytrzymał i zapadł się do wnętrza. Ruiny te są
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zaznaczone na mapie turystycznej więc można dokładnie sprawdzić, w którym
znajdujemy się teraz miejscu.
Postanowiliśmy dotrzeć jeszcze do trzecich skałek zaznaczonych na mapie. Okazały
się one co prawda wyraźnymi, ale nie były aż tak duże, jak pierwsze. Ostrożnie
zeszliśmy stromym zboczem do miejsca, w którym zostawiliśmy samochód i jeszcze
raz zerknęliśmy na pierwszą najbardziej wyraźną skałę. Nadano jej nazwę Dziki.
Prawda jest jednak taka, że dzik z natury jest dziki, a ten tutaj raczej nie.

Witold Kliza
Akwedukt na Lubelszczyźnie
W okolicy Puchaczowa we wsi Brzeziny, na skrzyżowaniu dwóch cieków wodnych
Kanału Wieprz – Krzan i rzeki Świnki, budowniczowie kanału wybudowali
dwupoziomowe, bezkolizyjne skrzyżowanie wodne. W tym miejscu budowa
hydrotechniczna Kanału Wieprz – Krzna posiada uszczelnione i obwałowane koryto.
Pozom wody w kanale wyraźnie góruje nad lustrem wody w rzece Śwince. Do
akweduktu można dojechać drogą Lublin – Włodawa (Łęczna, Puchaczów). Na
końcu miejscowości Brzeziny, po lewej stronie drogi, za stacją paliw i ostatnim
gospodarstwem jest droga gruntowa, która przez łąkę doprowadzi do akweduktu
(około 30 m od szosy).
W rejonie akweduktu jest założona skrzynka (kesz) Geocaching OP7A32.s
Rzeka Świnka (dawniej Jagielnia) wypływa z okolic miejscowości Kamienna Góra –
gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie. Jest niewielką rzeką
dorzecza Wisły, prawym dopływem Wieprza o długości 37 km, która w okolicy
Łęcznej wpada do Wieprza.
Rzeka przepływa prze miejscowości: Święcica, Sewerynów, Ludwinów, Stawek,
Cyców. W miejscowości Wólka Cycowska przepływa pod drogą krajową nr 82
a pomiędzy miejscowościami Wesołówka i Brzeziny Kanał Wieprz – Krzna, mija
miejscowości Starą Wieś, Puchaczów, Turowolę, by w okolicy Łęcznej wpaść do
Wieprza.
Kanał Wieprz – Krzna – melioracyjny kanał wodny (wyraz „meliorować” pochodzi
z języka łacińskiego i oznacza ulepszać. Mimo tego znaczenia, decydenci w czasach
PRL‐u rzadko korzystali ze słowników wyrazów obcych i polecali budować to co nie
zawsze ulepszało) położony na terenie wschodnie Polski, w województwie
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lubelskim. Kanał łączy rzekę Wieprz w miejscowości Borowica (w powiecie
krasnystawskim) z rzeką Krzną (w okolicy Międzyrzeca Podlaskiego). Część systemu
melioracyjnego kanału tworzą jeziora zamienione na zbiorniki retencyjne oraz kilka
sztucznych zbiorników wodnych, jak Mosty, Zahajki i Żelizna. Jest to najdłuższy,
liczący 140 km, nieżeglowny kanał w Polsce.
Wybudowany w latach 1954‐1961. Pierwszy odcinek (Borowica) został oddany do
użytku w sierpniu 1958 r., zaś całość przedsięwzięcia w październiku 1961 r.
Projektantem tej największej wówczas inwestycji melioracyjnej w kraju był inż. Jan
Kwapiszewski. Wpływ kanału Wieprz‐Krzna na środowisko naturalne Polesia
Lubelskiego jest wyjatkowo szkodliwy. Oblicza się, iż kanał reguluje stosunki wodne
na ok. 40 tys. ha gruntów ornych i ok. 80 tys. ha użytków zielonych. Są to jednak
dane pochodzące z lat 60. i 70. Szkody wyrządzane przez zachwianie stosunków
wodnych mogą więc obejmować znacznie większy obszar. Wykopanie kanału
spowodowało przesuszenie gruntów w pobliżu kanału, murszenie torfów,
degradację i erozję gleb, zanik wielu naturalnych siedlisk zwierząt i roślin. Budowa
kanału miała silny wydźwięk propagandowy. Na początku zaobserwowano wyraźny
wzrost plonów z gruntów zmeliorowanych, jednak z czasem wydajność spadła
poniżej wskaźników notowanych przed inwestycją. Badania prowadzone
w Katedrze Melioracji i Budownictwa Rolniczego oraz Katedrze Hydrobiologii
i Ichtiobiologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (dawnej Akademii Rolniczej)
wykazały, że na terenach zmeliorowanych dochodzi do wielu negatywnych zjawisk
z punktu widzenia zarówno ekologii, jak i rolnictwa. Rowy melioracyjne nie
spełniają swoich funkcji, ponieważ w okresie wiosennym mogą przyczyniać się do
hamowania odpływu nadmiaru wody, zaś w okresie letnim do przesychania terenu.
Na skutek tego następuje intensywny proces murszenia masy torfowej, zanikanie
cennych zbiorowisk roślinnych oraz w konsekwencji spadek plonów. Osuszanie
prowadzi do niszczenia wierzchniej warstwy gleby, intensywnej jej mineralizacji
oraz zahamowania wzrostu roślin. Podsumowując można stwierdzić, że wskutek
budowy i dalszego użytkowania kanału stale pogłębia się degradacja przyrodnicza
terenów Polesia. Przyrodnicy podkreślają, że na terenach z czasem objętych
obszarem Poleskiego Parku Narodowego, wskutek budowy kanału zniszczono
ponad 80% zasobów rzadkich gatunków flory i fauny. Odwodnienie terenów
w dawnym województwie chełmskim doprowadziło na obszarze ok. 15 tys. ha
do masowych pożarów torfowisk i przekształcenia ich w nieużytki
z dominacją ostu pospolitego, pokrzywy, trzcinnika piaskowego i innych roślin
nienadających się na paszę dla zwierząt. Zespół badawczy pod kierunkiem prof.
Tadeusza J. Chmielewskiego z Akademii Rolniczej w Lublinie wskazał, że na
terenie Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego od 1956 do 2006 roku „osuszono”
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ponad 73% wszystkich torfowisk, turzycowisk i wilgotnych łąk. Przejmowane ze
wschodu idee "poprawiania" natury spowodowały w Polsce zniszczenie bezcennych
ekosystemów, w tym bagien biebrzańskich. W celu uregulowania stosunków
wodnych na obszarze 120 tys. ha wybudowano kosztem ogromnych nakładów
najdłuższy w Polsce, 140‐kilometrowy kanał łączący Wieprz i Krznę.
W zamierzeniach projektantów miał on część wód Wieprza kierować na północ
do Krzny, zasilając po drodze kilka zbiorników retencyjnych. W rezultacie naruszył
skomplikowany naturalny układ wodny najcenniejszych przyrodniczo terenów
między Lublinem a Włodawą. Dzisiaj tereny te znajdują się pod ochroną Poleskiego
Parku Narodowego oraz Parków Krajobrazowych Poleskiego i Pojezierza
Łęczyńskiego. Cóż z tego, kiedy kanał już istnieje, powodując przesuszenie gruntów,
murszenie torfów i degradację gleby. Tak popularne 50 lat temu idee osuszania
terenów podmokłych okazały się wielkim błędem. Tam, gdzie jest to możliwe,
powraca się do naturalnych ekosystemów. Dziś z kanału Wieprz‐Krzna cieszą się
jedynie wędkarze, chwalący obfitość i różnorodność występujących w nim ryb.

Bogumił R. Korzeniewski
O retroreklamie w niegdysiejszym Ciechocinku
Wszechobecna w naszym życiu codziennym reklama dwojakie ma oblicza. Jest
przekleństwem, gdy skala zjawiska i szpetota tablic i banerów na poboczach dróg
rani nasze uczucia estetyczne, gdy wyziera irytująco w prasie, radiu, telewizji i we
wszelkich innych publikacjach. Patrząc jednak z naszego, turystycznego podwórka,
mamy pewność, że wiele interesujących pozycji z literatury krajoznawczej nie
powstałoby, gdyby nie reklamy i towarzyszący im sponsoring.
Instytucja reklam i przedsięwzięć sponsorowanych nie jest wynalazkiem nowym.
Przykładem niech będzie np. Pierwszy, ilustrowany przewodnik po Ciechocinku
i okolicy z mapą zdrojowych zakładów i planem Ciechocinka, autorstwa Juliusza
Bandrowskiego. Po to, aby sfinansować jego wydanie, liczący 136 stron przewodnik
z 1908 roku, w około jednej czwartej części wypełniony był reklamami.
Zamierzchłe to czasy, ponad wiek, a sposoby jakby dzisiejsze. Dla poznania formy
i treści reklam, archaicznej staropolszczyzny, czy wreszcie odniesień do
współczesności, warto prześledzić niektóre z reklam i informacji z tego
przewodnika. Są to trącące myszką wybrane fragmenty, które u dzisiejszego
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czytelnika wywołują życzliwy uśmieszek, a łącznie z odautorskimi komentarzami
nadają publikacji formę anegdotek historycznych na tematy związane z turystyką
uzdrowiskową.
A zatem w drogę.
W nader ważnej informacji dla przyjeżdżających
do ciechocińskich wód kuracjuszy czytamy: Podróż do Ciechocinka wszystkimi
pociągami, ekspresem też idącym w każdy piątek z Warszawy do Berlina przez
Aleksandrów Pograniczny, dojeżdża się stąd do Ciechocinka oddzielną odnogą
w 15‐20 minut (6 wiorst). Przyczem pamiętać należy, że przestrzeń tę można
(w razie opóźnienia pociągu) odbyć także każdej pory dnia i nocy dorożką
parokonną najętą w Aleksandrowie ( cena 1 rubel, 20 kopiejek).
100 lat później liczącą 6 wiorst odnogę kolei żelaznej zlikwidowano, dorożki konne
w Aleksandrowie nie czekają już na przyjezdnych, a konie mechaniczne też nie
o każdej porze dnia i nocy. Jednakże w Ciechocinku, mimo licznych
konkurencyjnych riksz i meleksów, dorożki konne były i pozostają trwałym
elementem krajobrazu miasta. I tak jak chce mistrz Konstanty Ildefons Gałczyński,
dla miłośników przejażdżki fiakrem:
...zawsze będzie choćby jedna
choćby nie wiem jaka biedna
zaczarowana dorożka
zaczarowany dorożkarz
zaczarowany koń
Podróży ciąg dalszy.
Drugi rodzaj komunikacji jest statkiem parowym z Warszawy aż na miejsce –
niestety mniej szybka i wygodna trwa kilkanaście godzin (wyjazd o 8‐ej rano
codziennie przy przystani u mostu Zjazdowego nad Wisłą). Po wylądowaniu na
przystani w Ciechocinku nająć trzeba oczekującą dorożkę (szczególnie jeżeli ma się
bagaż). Kołowa droga 3 wiorstwowa trwa od przystani do 30 minut. Pieszo idzie się
wprost niemal bliższą drogą, zawsze jednak pół godziny.
Ot co!!! – przybywający z Warszawy do Ciechocinka podróżny z parostatku stawał
przed dylematem. Pokonać drogę do centrum uzdrowiska w pół godziny czy
zaledwie w 30 minut.
Dalej przewodnik zaprasza na pokoje.
HOTEL MULLERA w Ciechocinku. Egzystuje od roku 1851. Położony tuż przy parku
i kolei. Poleca się względom Szanownej Publiczności. 100 numerów z pościelą
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i usługą od 1 rubla do 4 rubli dziennie. Przy hotelu znajduje się cukiernia
i pierwszorzędna restauracja.

Powszechne naonczas tiurniury, falbanki, gorsety, fiszbiny, podwiązki i panujące
purytańskie obyczaje,
a tu nagle zinstytucjonalizowane usługi w pościeli
na 100 numerów???
W klimat tego anonsu znakomicie wpisuje się dość frywolna fraszka autorstwa
Teresy Dragunowicz z Uzdrowiska Świeradowa – Czerniawy, powstała podczas
V Kongresu Uzdrowisk Polskich w 1986 roku, z okazji jubileuszu 150 – lecia
Uzdrowiska Ciechocinek.
Zrazu pyta mamę synek
Co to jest ten Ciechocinek
Sanatorium w Ciechocinku
To początek ciebie synku
Podobny wydźwięk miało też mojego autorstwa hasło reklamujące popularne
tu wody mineralne „Krystynka”
Moja miłość Ciechocinek
Zwłaszcza pociąg do „Krystynek”
Ogólnie znane są i powielane anegdoty, pikantne dowcipy, fraszki i, frywolne
scenki rodzajowe, które znajdują podatny grunt tam zwłaszcza, gdzie występują
większe skupiska ludzi oderwanych od codziennych trosk i dysponują wolnym
czasem na szeroko rozumiany relaks. Takimi skupiskami są uzdrowiska. Tu radosna
twórczość powstaje i funkcjonuje w ustnych przekazach z turnusu na turnus, wszak
klimat życia towarzyskiego w uzdrowiskach tworzą sami kuracjusze. Wytworzył się
nawet pewien rodzaj subkultury sanatoryjnej z powodzeniem kultywowanej we
wszystkich uzdrowiskach. Tym zjawiskom nie należy się dziwić, bowiem uzdrowiska
leczą, ale mają też swoją owianą mgiełką tajemniczości otoczkę.
Wróćmy jednak do ofert z pierwszej ćwierci XX wieku.
Pensjonat Leokadii Żurkowskiej w willach „Poraj” i „Kościuszko” blisko nowych
łazienek. 60 pokojów wygodnie umeblowanych z obszernemi werandami. Dobrze
wyszkolona służba. Dzwonki elektryczne we wszystkich pokojach, Czytelnia, gry
towarzyskie, pianino na miejscu. Lawn‐tenis. Staranna opieka dla ciężej chorych.
Pensjonat dla dzieci od lat 8 z troskliwą opieką. Kuchnia pod kierunkiem zdolnego
kucharza i osobistym dozorem właścicielki pensjonatu... Obiady dietetyczne podług
wskazówek lekarza dla chorych na katar żołądka, artretyzm, otyłość, chorobę
cukrową itp.
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Okazuje się, że mimo dzielącej nas od tamtych czasów przepaści cywilizacyjno‐
technicznej, niektóre z oferowanych usług wytrzymały próbę czasu.
Ba! Przebijają niejedną z dzisiejszych ofert. Które z sanatoriów serwuje dziś
kuchnię rodzinną (czytaj znakomitą kuchnię), tenis ziemny, czy też prasę i pianino
dla użytku gości, a nie dekoracji świetlicy? Słowem, rzecz o wyższości małych
pensjonatów nad gigantami sanatoryjnymi.
Dla poparcia tej tezy zajrzymy do kolejnej willi.
Pensjonat Dr woj. A Sawickiej i E Mikułowskiej otwarty od 1 – go maja do 1 – go
października. Długoletnia dzierźawa pierwszorzędnych willi w Ciechocinku pozwala
mi odpowiednio rozszerzyć pensjonat i zaprowadzić ulepszenia zapewniające
Sz. Publiczności wygodny i przyjemny pobyt. Mieszkania skanalizowane z piecami
i pościelą. Usługa staranna. Kuchnia zdrowa i smaczna: na żądanie jarska lub
dietetyczna według wskazówek lekarzy. Opieka dla chorych i młodzieży. Wspólne
jadalnie, salon, fortepian, pisma. Mieszkania wynajmuje na sezony, miesiące
i tygodnie. Dla uczącej się młodzieży w pierwszym i ostatnim sezonie, ustępstwa.
Ceny umiarkowane.
Dalej czytamy o bezwonnych wygódkach, rwaniu zębów, bezpieczeństwie
publicznym, piramidach tortowych, uprzedzającej grzeczności służby, sterylnych
warunkach zabiegowych, kieszonkowcach i innych ciekawostkach z historii
zdrojowiska Ciechocinek reklamą pisanej.
Willa Kasztelanka – wzorowo zbudowana, pokoje przestrzenne, widne, wysokie
z wentylacją i piecami. Dzwonki elektryczne i telefony. Wygódki korytarzowe
bezwonne. Urządzenia pierwszorzędne.
Wygódka korytarzowa z przymiotnikiem bezwonna oznaczała wówczas wyższy
standard usług. Ciekawe! wszak lokalizację niektórych dzisiejszych, miejskich
szaletów publicznych określamy przy pomocy organu powonienia.
Reklama dźwignią sukcesu zdaje się twierdzić firma oferująca wszelakie łakocie.
Cukiernia i fabryka lodów M. Kamieński w Aleksandrowie poleca się względom
Szanownej publiczności. Przyjmuje obstalunki na torty, piramidy i wszelkie pieczywo
w zakres cukierniczy wchodzące. Cukry, czekoladki własnego wyrobu, jakoteż
celniejszych fabryk.
Ponad 100 lat temu ciechocińska poczta informowała:
Oddział telegraficzny przyjmuje i wydaje depesze bez ograniczenia godzin – we dnie
i w nocy.
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Ta informacja z myszką może dzisiejszych pocztowców przyprawić o kompleksy,
bowiem światłowody w zestawieniu z telefonami na korbkę warte są tyle,
ile praktycznych korzyści mają z nich klienci poczty.
Wątpliwości kto jest protoplastą współczesnych cinkciarzy, a także kantorów
i banków rozwiewa komunikat:
Wymianę pieniędzy zagranicznych ułatwia tak zarząd hotelu Mullera, jak wszystkie
większe zakłady po bieżącym kursie.
O policji i straży ogniowej czytamy:
Bezpieczeństwo publiczne, troska o nie, spoczywa na dworcu kolejowym w rękach
żandarmeryi. W samym Ciechocinku w rękach policyi miejskiej. Meldunki załatwiają
zarządy will. Bezpieczeństwo to znowu obowiązek miejscowej straży ogniowej,
czynnej i sprawnej pod wodzą naczelnika p. inż. Nebelskiego.
Niektóre pisane wzorce z tamtych czasów dają się wykorzystać i w dzisiejszej
praktyce, np. przestroga: Tak w wagonach jak i ścisku na dworcu ciechocińskim
zaleca się czujność przed śmiało tu operującymi złodziejami i kieszonkowcami (….).
Kosztowności o ile nie noszone najlepiej umieścić w zarządzie willi. Większe
pieniądze złożyć w kasie pocztowej, gdyż strzeżonego Pan Bóg strzeże.
A jakież to bezbolesne środki stosowano ongiś w dentystyce?
Gabinet dentystyczny Bertolda Chwat w Ciechocinku. Leczenie i plombowanie
zębów bez bólu przy miejscowem znieczuleniu lub też pod narkozą.
Bez wątpienia restrykcyjnie brzmiał paragraf 25 regulaminu obowiązków i praw
kuracjuszy Ciechocińskiego Zakładu Zdrojowo – Kąpielowego:
Winni otrzymania kąpieli, tuszów, inhalacji itd. sposobami nielegalnymi, oprócz
pociągnięcia ich do odpowiedzialności sądowej, stracą prawo kuracji w zakładzie,
a wniesionych przez nich opłat kuracyjnych nie zwraca się.
Inny, zapisany złotymi zgłoskami fragment regulaminu służył zapewne jako myśl
przewodnia zakładów kąpielowych:
Obowiązkiem służby jest uprzedzająca grzeczność i spełnianie słusznych wymagań
pacjentów. Wymaganie wynagrodzenia za usługę i przyrządzanie kąpieli jest
wzbronione. Dywaniki przy wannach i w gabinetach pokrywane być mają czystymi
ręcznikami, zmienianymi po każdej kąpieli. (….) W razie nieporozumienia uprasza
się Szanowną Publiczność o zwracanie się do zarządzającego zakładem.

Spełnianie słusznych wymagań pacjentów wydaje się być zapisem wielce
ryzykownym, ale czyste ręczniki zmieniane po każdej kąpieli, w zestawieniu
z trzeszczącą współczesną rzeczywistością po prostu powalają z nóg.
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Pasjonaci
Mirosław Olszański
Kino – moja miłość
Pochodzę z Radziwiłłowa na Wołyniu. Mam 80 lat. Każdy człowiek u kresu swego
życia wspomina często o swojej młodości, o rodzicach oraz o najważniejszych
wydarzeniach, które na trwałe pozostały w pamięci. Miałem 5, może 6 lat, kiedy
mój ojciec Aleksander zabrał mnie pierwszy raz do kina. Nawet przez myśl mi nie
przyszło, że obecność moja w kinie wpłynie na moje całe życie, a zainteresowanie
filmem pozostanie do dzisiaj.
Już samo pójście do kina było wydarzeniem niezwykłym. Dziwna duża sala, bez
okien, z jednej strony duży biały ekran, z drugiej u góry małe okienka. Gasną
światła, a na ekranie ukazują się żywe cuda. Byłem zupełnie oszołomiony,
znalazłem się w całkiem innym świecie. Nie zdawałem sobie sprawy, gdzie jestem.
Nie mogłem oderwać oczu od ekranu. W pewnym momencie spojrzałem do góry
i zobaczyłem strumienie światła. Odwróciłem głowę i zobaczyłem, że te strumienie
promienne wychodzą z tych malutkich okienek na tylnej ścianie kina. Nie mogłem
zrozumieć, jak oni (w tym okienku) to robią, że na ekranie można oglądać żywe
cuda. Byłem w zaczarowanym innym świecie i to nie był sen, lecz rzeczywistość.
Zrozumiałem, gdy ojciec skręcił moją głowę w kierunku ekranu i usłyszałem,
że patrzeć mam na ekran, a nie do tyłu. Po chwili głowa sama odwróciła się do tyłu
i wzrok zatrzymał się na czarodziejskich okienkach kabiny projekcyjnej. Po dwóch
czy trzech uwagach ojca usłyszałem, że jeżeli jeszcze raz odwrócę głowę to
natychmiast wyjdziemy z kina. Wobec takiej groźby pozostałem posłuszny woli ojca.
To pierwsze spotkanie z X muzą było początkiem mojej miłości do kina. Drugim
filmem, który utrwalił się w mojej pamięci był film o pogrzebie Marszałka Józefa
Piłsudzkiego. Lata dziecięce, lata młodości to najpiękniejszy okres życia każdego
człowieka.
W 1942 roku moja fascynacja kinem trwa nadal. Jestem w kinie. Rozpoczyna się
seans. Pokazywana jest kronika wspaniałych zwycięstwach Niemców na froncie
wschodnim. Nagle projekcja zostaje przerwana – jakieś krzyki – wybucha panika
wśród widzów. Nie można otworzyć drzwi wyjściowych. W ciemności tratując się
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nawzajem (ok. 300 osób) tłum kieruje się w stronę ekranu, gdyż za nim są okna
przez które można uciec na ulicę. Ekran nie wytrzymuje takiego naporu i zostaje
zniszczony. Ludzie wydostali się z budynku. Jednak nie obyło się bez tragedii. Jest
wielu rannych. Są także ofiary śmiertelne. Do dziś nie wiem, jak to się stało,
że wyszedłem cało i zdrowo z mego czarodziejskiego kina.

Mirosław Olszański opowiada historię swojego życia podczas seminarium ,,Mijające
krajobrazy Ziemi Żarskiej” w Żarach. Foto: Krzysztof Tęcza
W lipcu 1943 r. zaczyna się masowe ludobójstwo ludności polskiej na Wołyniu.
W maju 1944 r. umiera moja mama. Miała wtedy tylko trzydzieści cztery lata.
20 kwietnia 1945 r. zostajemy deportowani do Polski – do Rzeszowa. Cały nasz
dobytek mieści się w jednym niedużym kufrze. Jedziemy w wagonie towarowym
(siostra Walentyna lat 7, brat Franciszek lat 3,5, ojciec i ja). Mijamy Rzeszów. Koniec
wojny obchodzimy w transporcie kolejowym na Śląsku. Nikt nie wie dokąd
jedziemy. 25 maja 1945 r. osiedlamy się we Wschowie.
Spełniają się moje marzenia o czarodziejskim miejscu, jakim jest kino. Nazywa się
„HEL” (bez morza, jeziora czy rzeki). Naturalnie, jestem na każdym nowym seansie
filmowym. Głowa sama automatycznie często odwracała się do tyłu, do okienka
projekcyjnego. Wejście do kabiny projekcyjnej było z prawej strony budynku. Tam
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tez pewnego razu zaglądałem na schody, które prowadziły do kabiny na I piętro, ale
nic więcej nie było widać. W pewnej chwili ktoś się do mnie odezwał: ,,A ty co tu
zaglądasz?” Odwróciłem się zmieszany i zobaczyłem starszego pana.
Odpowiedziałem, że ja tylko chciałem zobaczyć to czarodziejskie miejsce – kabinę
projekcyjną. ,,To wchodź na górę” – usłyszałem. Okazało się, że ów pan, był
Głównym Kinooperatorem. Pokazał mi wszystkie urządzenia i aparaturę znajdującą
się w kabinie. Po raz pierwszy w życiu spotkałem człowieka, który jak ojciec,
cierpliwie tłumaczył coś swemu dziecku. Na koniec zapytał mnie, jak mi się tu
podoba. Odpowiedziałem, że spełniły się moje marzenia, by zobaczyć czarodziejskie
miejsce. Nieśmiało zapytałem, czy mógłbym jeszcze raz kiedyś przyjść tu do kabiny.
Odpowiedział, że jak mnie to tak interesuje, to mogę tu przychodzić, nawet będę
mógł czyścić aparaturę. Ze szczęścia i radości mało mi serce nie pękło.
Przychodziłem codziennie, a po pół roku zostałem uczniem kinooperatora. Pan
Józef Wójtałowicz – przed wojną właściciel kilku kin we Lwowie – był znakomitym
fachowcem i wychowawcą. Po dwóch latach pracy zostałem pomocnikiem
kinooperatora z uprawnieniami do wyświetlania filmów. W tym okresie byłem
uczniem gimnazjum we Wschowie, a jednym z kolegów był Bronisław Geremek.
1 maja 1950 r. zostaję przeniesiony do kina „Jedność” w Żaganiu na stanowisko
Głównego Kinooperatora. Przez wiele miesięcy pełniłem równocześnie obowiązki
kierownika kina. Po odbyciu służby wojskowej w latach 1952–1954 nadal pełniłem
obowiązki kierownika kina w Żaganiu. Po miesiącu zostałem przeniesiony do kina
„Pionier” w Żarach gdzie objąłem stanowisko kierownika.
Kino „Pionier” przed wojną pełniło funkcje teatru i kina. Posiadało widownię
mogącą pomieścić 560 osób. Postanowiłem, iż od tej pory będzie ono Domem
Kultury Filmowej. To w „Pionierze” odbywały się koncerty gwiazd różnych zespołów
oraz spotkania z artystami, z najbardziej znanymi w Polsce pisarzami
(np. Melchiorem Wańkowiczem) i krytykami filmowymi (np. Leonem Bukowieckim).
To w Żarach koncert Karin Stanek był jednym z pierwszych jej sukcesów
artystycznych. Na premiery polskich filmów byli zapraszani reżyserzy i najbardziej
znani aktorzy ówczesnych lat. Wielu z nich było moimi serdecznymi przyjaciółmi.
W Żarach gościli m.in.: Barbara Brylska, Leon Bukowiecki, Zbigniew Dobrzyński,
Leszek Drogosz, Krzysztof Fuks, Hanna Giza, Janusz Gajos, Tadeusz Janczar, Ireneusz
Karamon, Irena Karel, Emil Karewicz, Wacław Kowalski, Marian Kociniak, Kazimierz
Kutz, Lech Lorentowicz, Jolanta Lothe, Karolina Lubieńska, Tadeusz Łomnicki, Jan
Machulski, Zdzisław Maklakiewicz, Zofia Merle, Daniel Olbrychski, Cezary
Owerkowicz, Mieczysław Pawlikowski, Marek Perepeczko, Małgorzata Potocka,
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Franciszek Pieczka, Tadeusz Schmidt, Krystyna Sienkiewicz, Wojciech Siemion, Karol
Strasburger, Andrzej Szczepkowski, Beata Tyszkiewicz, Mieczysław Voit, Magdalena
Zawadzka. To tylko niektóre nazwiska aktorów goszczących w Żarach w tym
okresie. W odróżnieniu od innych kolegów miałem możliwość kontaktów
z reżyserami, aktorami i innymi osobowościami kinematografii.
W 1958 r. ukończyłem Technikum Kinematografii w Warszawie.

Spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarach (19.10.2011 r.). Siedzą:
Elżbieta Łobacz‐Bącal i Mirosław Olszański. Stoją od lewej: Krzysztof Tęcza, Jan Tyra
(dyrektor Biblioteki) i Ryszard Bącal. Foto: Krzysztof Tęcza
W Żarach często odbywały się premiery wchodzących na ekrany filmów, szybciej niż
w innych dużych miastach. W „Pionierze” można było obejrzeć na tzw.
„maratonach” przedwojenne filmy polskie i zagraniczne oraz przedpremierowe
filmy, które dopiero wejdą na polskie ekrany. We wtorki, w „dniu studyjnym”,
można było obejrzeć filmy o wybitnych walorach artystycznych w reżyserii znanych
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światowych twórców filmowych oraz z udziałem znakomitych aktorów. Po filmie
były organizowane dyskusje na temat obejrzanego dzieła. Tylko w „Pionierze”
działała poczekalnia dla dzieci, w której pod opieką można było pozostawić
nieletnie dziecko na okres trwania filmu. Starsi widzowie mogli przed seansem
pozostawić płaszcz czy kurtkę celem przyszycia guzika lub wieszaka. Naturalnie
usługi były bezpłatne. W niedziele na porankach filmowych w ramach
tzw. „sztafety” między szkołami odbywały się godzinne koncerty różnych zespołów
artystycznych (przed seansem filmowym). Każda szkoła starała się wypaść jak
najlepiej. Organizowano także różne konkursy i wystawy dotyczące znajomości
filmu, historii itp. Tylko w Żarach można było zarezerwować telefonicznie bilety
do kina lub je zakupić na kilkanaście dni naprzód.
W latach 1955–1970 działały w Żarach, oprócz „Pioniera”, kina: „Luna”, „Start”,
kino przy TKKŻ, kino przy MDK oraz trzy kina letnie. Frekwencja była we wszystkich.
W 1957 r. w Żarach jest już kilka pierwszych właścicieli odbiorników telewizyjnych.
Światowa kinematografia notuje spadek frekwencji. Kina muszą się bronić.
Wchodzą nowinki techniczne takie, jak kolor, ekran panoramiczny czy dźwięk
stereo (np. Krugorama). 17 lipca 1960 r. po dwóch dniach remontu (rekord Polski)
obcięto boczne balkony co pozwoliło na zainstalowanie ekranu panoramicznego.
Jako pierwszy pokazano film „Wozy jadą na zachód”. Było to jedno z pierwszych
tego typu kin w kraju i znaczące wydarzenie w dziejach naszego miasta. Wkrótce
uzyskano zgodę i zezwolenie na remont masztarni obok zamku (obecnie Al. Jana
Pawła II) celem zorganizowania tam kina letniego. Po 2–3 latach miał być wykonany
dach i byłaby to największa w naszym województwie hala widowiskowa, w której
mogłyby występować największe zespoły artystyczne czy odbywać się duże
imprezy. Wykonano dokumentacje remontu. Zwieziono rusztowanie. Decyzją tego
samego organu (PPRN) który wydał zezwolenie na remont zezwolenie zostało
cofnięte, gdyż zdecydowano, że w tym miejscu powstanie wojewódzki magazyn
mebli. Uznano bowiem, że Żary na tym bardziej zyskają. Dzisiaj w tym miejscu nie
ma nawet śladu po ponad jednometrowej grubości murach. Cała sprawa została
opisana w miesięczniku „ Światowid”.
W październiku 1960 r. na ekrany kina wchodzi oczekiwany film „Krzyżacy”.
Z Wytwórni Filmów Fabularnych w Łodzi wypożyczam zbroje krzyżackie, ponad
dwieście tarcz herbowych rycerstwa polskiego. W dniu premiery bileterzy ubrani są
w zbroje krzyżackie, a widzowie wchodzą na poczekalnię pod podniesionymi
mieczami. Wywołuje to ogromne zainteresowanie filmem. Seanse trwają całą dobę
(0.30; 4.00; 8.00; 11.15; 14.30; 17.45; 21.00). W „Pionierze” film oglądają
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mieszkańcy Jeleniej Góry, Legnicy, Bolesławca, Zgorzelca i innych dolnośląskich
miejscowości w regionie Żar. Pada rekord Polski. „Krzyżaków” w Żarach obejrzało
ponad 50.000 widzów (miasto zamieszkiwało wówczas 25.000 mieszkańców). Jeśli
chodzi o pracowników kina był to z ich strony ogromny wysiłek. Sama sprzedaż
biletów na 120 seansów z wyprzedzeniem była bez precedensu.

Premiera "Krzyżaków" w kinie "Pionier" w Żarach. Zbiory autora
W styczniu 1962 r. w Żaganiu jestem odpowiedzialny za organizację prapremiery
nakręconego w Żaganiu i okolicy filmu „Potem nastąpi cisza” z Barbarą Brylską,
Danielem Olbrychskim, Markiem Perepeczko w rolach głównych. Przed kinem
„Meteor” stoją działa artyleryjskie. Widzowie wchodzą do kina pod szpalerem
podniesionych szpadli oficerskich. Po filmie puszczamy ognie sztuczne. Zaproszeni
goście, po seansie, gratulowali nam organizacji prapremiery, która jeszcze w Polsce
nie miała miejsca.
Aby przyciągnąć widzów staraliśmy się organizować ciekawe akcje promocyjne.
I tak w wieczór sylwestrowy 1962 r. wydrukowaliśmy specjalne zaproszenia na
komedię „Klub Kawalerów”. Miało ono formę legitymacji, a na kopercie była
przystawiona pieczątka „Klub Kawalerów”. Jeden z mieszkańców Żar miał ogromne
pretensje z powodu tej pieczątki. Gdy wrócił po pracy do domu został
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spoliczkowany przez żonę za to, że podaje się za kawalera. Sprawa wyjaśniła się po
otwarciu koperty, ale uraz pozostał.
Innym razem wysłano z Warszawy dla mieszkańców Żar kilkaset zaproszeń na film
„Olimpiada w Rzymie”. Na kopercie przybito tym razem pieczątkę Polski Komitet
Olimpijski. Gdy wyświetlano film „Kalosze szczęścia”, w gablocie reklamowej przed
kinem zamiast fotosów wisiały oryginalne kalosze, a na każdym seansie jedna taka
para była losowana wśród widzów.
W 1970 r. otrzymałem list od przebywającego w sanatorium w górach dziecka
z prośbą o przysłanie mu zdjęcia aktora, bo on interesuje się filmem. Prośbę
spełniłem. Narobiłem sobie tym uczynkiem wiele kłopotów. Masowo zaczęły
przychodzić listy z całej Polski, oczywiście z podobnymi prośbami. Na niektórych
za adres służyły dwa słowa „Pionier” Żary. Poczta w całej Polsce wiedziała
gdzie je ma dostarczyć.
W czerwcu 1969 r. w Łagowie miała miejsce inauguracja Lubuskiego Lata
Filmowego. Powierzono mi pełnienie obowiązków jednego z organizatorów. Łagów
gościł wówczas całą czołówkę filmową polskiej kinematografii. W Żarach
codziennie miały miejsce spotkania z aktorami i innymi przedstawicielami
związanymi z kinematografią.
W LLF brałem udział trzykrotnie. Festiwal w Łagowie odbywa się do dnia
dzisiejszego. Niestety do Żar jednak nikt już nie przyjeżdża.
W lipca 1971 r. na premierze polskiego filmu w „Pionierze” udział biorą Barbara
Brylska, Wacław Kowalski i dwie inne aktorki (tytułu filmu i nazwisk aktorek już nie
pamiętam). Widownia zapełniła się do ostatniego miejsca. Owacjom nie było końca.
Zadaję pytanie bohaterowi najlepszej polskiej komedii „Sami swoi”, w jakim nowym
filmie go zobaczymy? Odpowiada, że za tydzień będzie brał udział w komedii
„Niebieskie jak morze czarne”. Pogratulowałem nowej roli i życzyłem przyjemnego
pobytu nad Morzem Czarnym. Odpowiedział, że to tylko tytuł filmu. Sama realizacja
tej produkcji będzie miała miejsce w Łazach w koszalińskim. Zdębiałem, szybko
zakończyłem spotkanie. Zeszliśmy ze sceny i powiedziałem Wacławowi (byliśmy
po imieniu), że ja za tydzień, od poniedziałku mam wczasy właśnie w Łazach. I tak
oto przypadek sprawił, że wziąłem osobiście udział w tej komedii. Film kilkakrotnie
przerabiano, nie jest to żadne dzieło, ma jednak jeden walor – w obsadzie są
najbardziej znani i popularni aktorzy. A wśród nich ja!
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Jeśli chodzi o fabułę jest to historyjka grupy dyrektorów, która pod szyldem
organizacji młodzieżowej jedzie nad Morze Czarne. Tam w garniturach wchodzi
do kąpieli w morzu (rozbierać się przecież dyrektorom nie wypadało). Po wyjściu
z wody jednemu z uczestników kąpieli z nogawek spodni wypada nieżywy węgorz.
Niby nic takiego. Ciekawe było jednak jak nakręcano tę scenę. Plaża, setki
wczasowiczów. W wannie wypełnionej wodą pływają trzy żywe węgorze. Po wyjściu
z wody bohaterowi tej sceny (Józefowi Nowakowi), przy niesamowitym pisku
i śmiechu widzów wkładano do spodni żywego węgorza, a kamera filmowała, jak
węgorz wypada ze spodni. Problem polegał na tym, że leżąc na piasku węgorz nie
ruszał się. Był martwy. Na plaży konsternacja. Wszyscy są zaskoczeni tą sytuacją.
W ciszy jaka zapanowała aktor mówi: ,,spotkał się z moim i dostał zawału”. Nie
wiadomo co było głośniejsze, śmiech czy brawa, jakie wtedy wybuchły. Podjęto
próbę z drugim węgorzem. Efekt ten sam. Drugi węgorz także padł trupem. Dopiero
trzeci węgorz, który wypadł ze spodni był żywy, a publiczność nagrodziła go
brawami. W każdym realizowanym filmie, tak jak i w życiu, są różne sytuacje wesołe
i smutne. Dla mnie był to okres niezapomnianej przygody w obecności wspaniałych,
popularnych i znanych gwiazd filmu polskiego. Wielu z nich już niestety nie żyje,
lecz pamięć o Nich pozostanie do końca mego życia.
W 1972 r. zmuszony sytuacją życiową rezygnuję z mojej miłości do kina i przez
następne 20 lat pracuję w innej firmie, pozostając wierny X muzie. To ona, jak
czarodziejka umożliwia cofnięcie się do okresu ówczesnej rzeczywistości
i przypomina naszą młodość. Muszę powiedzieć, że film w tamtych czasach,
a właściwie jego odbiór był zupełnie inny od dnia dzisiejszego. Szczególnie
w okresie II Wojny Światowej i pierwszych lat powojennych. Filmy tzw. „ku
pokrzepieniu serc” cieszyły się szczególnym zainteresowaniem i uznaniem widzów.
Tematem ich była bohaterska walka partyzantów, ruchu oporu i żołnierzy
ze znienawidzonym Hitlerem. Polskim przykładem takiego filmu są „Zakazane
piosenki”, i ich odbiór przez ówczesnych widzów. Podczas końcowej sceny
filmu, kiedy maszerują polskie oddziały Wojska Polskiego, widzowie wstają
i wraz z żołnierzami śpiewają. Mimo, iż na ekranie zniknęły już ostatnie napisy,
na widowni świecą się już wszystkie lampy, to widzowie wciąż stoją i biją brawa.
Kilka lat później, już w okresie powojennym, nastolatki wzorowały się np. na
uczesaniu (słynny kok) Brygit Bardot, a młodzieńcy masowo nosili ciemne okulary
Zbyszka Cybulskiego. Jeszcze młodsi umieszczali znak ZORRO w każdym miejscu.
Dzisiejsze kino to komercyjny biznes. Wielo‐salowe multipleksy działają
w większych ośrodkach miejskich. W promieniu 50 km od nich praktycznie zniknęły
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z krajobrazu wszystkie inne kina. Cinema City wabi widzów szerokim, codziennym
repertuarem oraz nowoczesnymi środkami audiowizualnymi z obrazem
trójwymiarowym, dźwiękiem stereo, super produkcjami („Rok 2012” czy „Avatar”).
Współczesne środki audiowizualne wzbogacają całą naszą wiedzę, wyobraźnię,
zakres informacji, dają możliwość aktualnego uczestnictwa w każdej chwili
i miejscu, na naszym globie ziemskim. Zniszczyły jednak ten duchowy, osobisty czar
obioru sali kinowej. Przypomnijmy go sobie. Przymknijmy na chwilę oczy. Jesteśmy
w naszym dawnym kinie. Obok ukochana dziewczyna (żona), w domu jest to
niemożliwe by przy rodzicach siedzieć tak blisko siebie. Przyjemna muzyka. Powoli
gasną światła na widowni. Rozsuwa się kurtyna. Jeszcze trzy dźwięki gongu i na
ekranie POLSKA KRONIKA FILMOWA. Krótka przerwa, spóźnieni widzowie wchodzą
po kronice na widownię, a na ekranie ulubieni aktorzy i ten piękny sen filmowy
o miłości, przygodzie, życiu…
Dziś pozostały wspomnienia, które czas niestety zaciera.
Od redakcji
Powyższy tekst powstał na podstawie opowiadania Pana Mirosława, (które wygłosił
podczas zorganizowanego w lutym 2011 r. w Żarach seminarium „Mijające
krajobrazy Ziemi Żarskie”), przekazanych przez niego notatek, pisemnego życiorysu
oraz przeprowadzonej z nim rozmowy, podczas której miałem okazję zapoznać się
ze zdjęciami i innymi pamiątkami dokumentującymi jego bogate życie zawodowe.
Niestety Pan Mirosław Olszański już od nas odszedł. Jednak dzięki temu,
że stanął na mojej drodze, poznałem kolejnego człowieka owładniętego wielką
pasją, pasją która stała się celem jego życia. Cieszę się, że zdążyłem
porozmawiać z Panem Mirosławem i namówić go do wspomnień oraz
udostępnienia fotografii ukazujących jego niezwykłe spotkania z najwybitniejszymi
artystami polskiego filmu.
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Andrzej Hermann
Prof. Andrzej Tomczak – krajoznawca, miłośnik gór, archiwista
i wychowawca pokoleń

Prof. Andrzej Tomczak w Tatrach we wrześniu 2012 r. Foto: Andrzej Hermann
Kolega Andrzej Tomczak urodził się w Biesiekierzu 12 września 1922 r. dokładnie
w rocznicę wiedeńskiej wiktorii. Do dzisiaj aktywnie uprawia turystykę górską,
początkowo w środowisku łódzkim, później w toruńskim. Do PTTK wstąpił w 1952 r.
i wkrótce został prezesem nowego koła PTTK przy Wojewódzkim Archiwum
Państwowym w Łodzi. Był członkiem Zarządu Miejskiego w Łodzi – przewodniczył
(1956–1957) Komisji Opieki nad Zabytkami Zarządu Okręgu. W 1957 r. podjął pracę
naukową i dydaktyczną w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku
historia ze specjalizacją archiwistyka. Tutaj szybko zgromadził wokół siebie
podobnych do siebie pasjonatów gór i zaczął systematycznie wyjeżdżać na wyprawy
w kilkunastoosobowych grupach, stając się ich głównym organizatorem i
prowadzącym na szlaku. Dwukrotnie pełnił funkcję prezesa Zarządu Koła PTTK nr 2
przy UMK i członka Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego w Toruniu. W 1975 r. należał
do grona założycieli Klubu Turystyki Górskiej „Karpaty” w Toruniu, w którym
aktywnie działa do dziś. Z tytułu pracy zawodowym został członkiem Polskiej
Akademii Umiejętności, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Stowarzyszenia
Archiwistów Polskich, Toruńskiego Towarzystwa Naukowego i Światowego Związku
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Żołnierzy AK. Za pracę naukową i społeczną w różnych środowiskach został
uhonorowany Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyżem Armii Krajowej, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji
Narodowej.
Od wielu lat współpracuje z redakcją „Wierchów”, gdzie wielokrotnie ukazywały się
krajoznawcze artykuły prof. Andrzeja Tomczaka. Na Kongresie Krajoznawczym w
1990 r. w Opolu redagował końcowe wnioski, a 10 lat później w Gnieźnie wygłosił
referat „Rzeczpospolita – fenomen w Europie XVI i XVII w.” oraz przewodniczył
jednej sesji. Środowisko turystyczne przyznało kol. A. Tomczakowi tytuły
Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa i Honorowego Przodownika Turystyki
Górskiej. Władze naszego Towarzystwa uhonorowały profesora wielokrotnie:
Srebrną i Złotą Honorową Odznaką PTTK, Medalem Aleksandra Janowskiego,
Odznaką 100‐lecia zorganizowanej turystyki w Polsce oraz Odznaką za zasługi dla
Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Łodzi. Kol. A. Tomczak jest w posiadaniu Odznaki
GOT „Za Wytrwałość”, Honorowej Jubileuszowej GOT i Medalu KTG ZG PTTK za
zasługi dla turystyki górskiej.
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Wiadomości z terenu
Krzysztof Tęcza
Dzień jak co dzień
Ponieważ od jakiegoś czasu mieszkam w górach, a właściwie w najpiękniejszej
części Wzgórz Łomnickich, tuż za Witoszą, dlatego wielu znajomych zadaje mi
pytanie Jak ci się tam mieszka? Pytania takie słyszę coraz częściej, ponieważ
przyjeżdżają do mnie działacze prawie z całej Polski, by porozmawiać o naszym
Towarzystwie. Dyskutujemy na temat kondycji Polskiego Towarzystwa Turystyczno‐
Krajoznawczego, staramy się znaleźć najlepsze sposoby rozwiazywania nurtujących
nas problemów. Myślimy jakie należy podejmować działania, by Towarzystwo nasze
jeszcze przez wiele lat kojarzyło się wszystkim interesującym się turystyką jako to
najwłaściwsze, największe, posiadające i wykorzystujące swoje wieloletnie tradycje.

Widok z okna mojego domu. Foto: Krzysztof Tęcza
Nie to jednak jest tematem mojej dzisiejszej opowieści. Otóż chcąc odpowiedzieć
na stawiane mi pytanie, gdybym powiedział, że żyje mi się tu dobrze nie oddałbym
tym słowem wszystkiego co mnie tutaj spotyka, właśnie na co dzień. Dlatego po
namyśle postanowiłem opisać jeden dzień z mojego tu pobytu. Ot taki pierwszy,
jaki się przytrafi.
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Właściwie można powiedzieć, że jesteśmy w samym środku zimy. Nie dziwi zatem,
że za oknem zalega śnieg, a na drodze dojazdowej do domu jest ślizgo, no i że jest
zimno. Jednak w momencie, gdy chciałem zabrać się za opisanie mojego dnia
powszedniego, coś się zmieniło. Przedwczoraj zaczął wiać wiatr. Dmuchał całą noc,
omalże nie wcisnął mi do środka domu zasuniętych żaluzji. Momentami jego wycie
było tak przeraźliwe, że aż zastanawiałem się czy nie narobi nam jakiś szkód. Nawet
nasz kot był niespokojny. Gdy wyjrzałem rano zobaczyłem na podwórku jedno
wielkie pobojowisko. Wszystko, co nie było umocowane, walało się po całym
terenie. Czekało mnie niezłe sprzątanie. Ale zmieniło się jeszcze coś. Otóż, ciepły
wiatr spowodował topnienie śniegu. Widać było, że ubyło go, ba nawet staw
u sąsiada środkiem został rozmrożony. Nie było wyjścia, trzeba było wziąć się do
porządków. Dlatego postanowiłem, że opiszę jutrzejszy dzień.

Widok na Śnieżne Kotły. Foto: Krzysztof Tęcza Nastał pierwszy dzień lutego.
Mamy rok 2014. Obudziłem się przed siódmą rano, dołożyłem drewna do kominka
i wyjrzałem przez okno. Nie mogłem uwierzyć. Po wczorajszym śniegu nie było
nawet śladu. Wszystko stopniało, odsłoniła się trawa i potworzyły się kałuże.
Spojrzałem na góry. Niestety nie było ich widać. W miejscu, w którym powinny być,
sunęły białe chmury. Zasłoniły one zarówno Śnieżkę jak i Śnieżne Kotły. Na
termometrze są cztery kreski powyżej zera. Będzie ciepło. No cóż, trzeba się ruszyć
i zrobić jakieś zakupy. Gdy wychodzę z domu, koło nóg przebiega mi Kuba – mój
kot. Też chce iść na spacer. Mam nadzieję, że nie przyniesie mi znowu jakiejś myszy.
Nie chcąc iść po błocie, czy asfalcie, wdrapuję się na skarpę za domem i leśną
ścieżką zmierzam w stronę sklepu. Patrzę przy okazji, czy wiatr nie narobił jakiś
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szkód w lesie. Wszystko jest w porządku. Nagle dostrzegam cień. Przystaję
zastanawiając się co to może być. Pewnie jakiś zwierzak. Przed chwilą widziałem
odchody pozostawione przez sarny. Cień był jednak czarny. Zatem musiało to być
coś innego. Ostatnio chodziły słuchy, że widziano w okolicy ślady wilka. Może to on.
No, ale chyba pojedynczy osobnik nie poluje na ludzi. Słyszę ciche szeleszczenie,
oglądam się i widzę mojego kota. To on postanowił wybrać się na spacer razem
ze mną. Dochodząc do skraju lasu każę mu zostać, by nie narażać go na
niebezpieczeństwo związane z jeżdżącymi szosą samochodami. Ruszam teraz
szeroką leśną drogą przecinając żółty szlak turystyczny prowadzący na Witoszę.
Dochodzę do drogi, którą jeszcze niedawno prowadził szlak zielony. Teraz
zmieniono jego przebieg i na dół prowadzi już asfaltem. Idę lasem podziwiając
z prawej na zboczu wielkie głazy. Gdy dochodzę do skrzyżowania leśnych dróg
odsłania się przede mną wspaniały widok. Chmury na chwilę zostają rozwiane
i wyłaniają się Karkonosze. Widzę panoramę od Równi pod Śnieżką, aż do Szrenicy.
Niestety samo schronisko nad Śnieżnymi Kotłami dalej jest ukryte w chmurach.
Schodzę spokojnie na dół. Słyszę coraz wyraźniejsze szczekanie dobiegające z lasu.
Po chwili jest przy mnie sympatyczny psiak. Głaskam go po mordce, by nie wpadł
on na głupi pomysł ugryzienia mnie. Zaraz też słyszę jakieś wycie. Z lasu wyłaniają
się dwaj młodzi ludzie udający, że coś śpiewają. To właśnie ich jest ten piesek.
Pewnie nie mogąc wytrzymać ich śpiewu wyrwał się do przodu. Mówimy sobie
dzień dobry i ruszamy w przeciwne strony. Jestem już przy starej remizie
strażackiej, w której jeszcze niedawno działał bar o nazwie ,,Witosz”. Teraz jest
to obiekt prywatny i nic się w nim nie dzieje. Na skarpie za budynkiem, w pobliżu
schodów prowadzących na Witoszę dostrzegam wygrzewającego się w pierwszych
promieniach słońca kota. Jest on spory, ale moją uwagę przyciąga jego biało‐rudo‐
żółte futro. Coś niesamowitego. Wreszcie docieram do sklepu. Robię zakupy
i wracam do domu. Wracam tą samą trasą, jaką przyszedłem. Jednak podchodząc
pod górę widoki są zupełnie inne. Wkrótce dostrzegam przymocowaną do dwóch
drzew grubą rurę. Wygląda na to, że ktoś zrobił tutaj sobie drążek do ćwiczeń.
Wcześniej jakoś tego nie dostrzegłem. Może dlatego, że rura zamocowana jest ze
dwa i pół metra nad ziemią. Idąc w górę oglądam ciekawe skały. Są one poukładane
jedna na drugiej i wyglądają jak bardzo duże bułeczki. Na mijanym drzewie
dostrzegam ślady po starym szlaku turystycznym. Wyraźnie widać, że były one
wymazywane. Jednak nieco dalej widnieje już zupełnie czytelny znak. Okazuje się,
że przy zmianie przebiegu szlaku wymazano tylko pierwszy znak a pozostałe
pozostawiono tak jak były. Może warto zanim się zapłaci znakarzom sprawdzić ich
pracę?
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Patrzę w lewo i aż mnie rusza. Widzę bowiem „piękny” niebieski dach. Zawsze
zastanawia mnie, jak można pozwolić w lesie, w ciągu kilku domów pozwolić na
położenie niebieskiego dachu. Coś okropnego. Na szczęście właściciel tego domu
już go sprzedał i wyprowadził się. Co prawda nowy lokator ani myśli zmieniać tego
stanu. Plusem jest jednak to, że nie ma on samochodu koloru niebieskiego itp.
Dochodząc do domu spotykam schodzącego z góry sąsiada. Zamieniam z nim kilka
słów. Martwi nas to, że leśnicy wycinając cały las pozostawili po sobie jeden wielki
śmietnik. Wszędzie walają się gałęzie. Może to i nie przeszkadza, ale niestety
w pozostawionych kupach z gałęziami roi się od szkodników. Już widać, że
zachowane pojedyncze drzewa usychają. Schodząc do domu wypatruję Kubusia.
Niestety nie widzę go. Biorę się więc za przygotowanie śniadania. Gdy jest na stole
budzę Anię i posilamy się spoglądając przez okna. Chmury wciąż zasłaniają widok na
góry. Ale do pokoju przedostają się pierwsze promienie słoneczne. Robi się ciepło
i przyjemnie. Postanawiam wziąć się za porządki wokół domu. Niedawno wyciąłem
sporo drzew rosnących na skarpie i dlatego wszędzie leżą gałęzie. Trzeba je
ściągnąć za dom i rozpalić jakieś ognisko. Nie jest to jednak takie łatwe. Drzewa gdy
je ścinałem już puszczały soki. Po kilku próbach udaje mi się jednak podpalić. Wiatr
targa wydobywającym się spod gałęzi białym dymem. Wkrótce buchają pierwsze
płomienie. Robi się cieplutko. Żeby jeszcze ten dym zniknął.
Zmęczony siadam przy ognisku. Żona przynosi kiełbaski. Nadziewamy je na patyki
i już słyszymy, jak skwierczy wytapiany nad ogniem tłuszcz. Nie musimy dzisiaj
gotować obiadu. Siedzimy sobie spokojnie, aż do zmierzchu. Ogień powoli dogasa.
Dla pewności zalewamy go wodą. Pojawia się kot. Miałcząc daje znać, że jest głodny
i chce już wrócić do domu. Nie pozostaje nam nic innego, jak spełnić jego prośbę.
Po kąpieli siadam sobie przy kominku i oglądam piękny album o Karkonoszach, jaki
otrzymałem kilka dni temu w prezencie od Andrzeja Raja. Aż trudno uwierzyć,
że komuś udało się zrobić takie wspaniałe zdjęcia.
I tak oto kończy się kolejny zimowy dzień w moim domu za Witoszą. Czy był on
ciekawy? Dla mnie był to dzień, jak co dzień.
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Urszula Kałabun
42. Złaz Śladami Powstańców Listopadowych do Fiszewa
W sobotę 22.02.2014 r. odbył się „42. Ogólnopolski Złaz Śladami Powstańców
Listopadowych do Fiszewa”, impreza organizowana od 1971 r. przez działaczy
z PTTK z Elbląga i członków KTP „Delta”. Ideą, jaka przyświecała i przyświeca do dnia
dzisiejszego organizatorom było zachowanie w pamięci wydarzeń związanych
z Powstaniem Listopadowym, a które miały miejsce w Fiszewie.
Oto co się wydarzyło:
Po upadku Powstania Listopadowego żołnierze polscy opuścili Królestwo Polskie
i przekraczając granicę udali się do Prus między innymi na teren Żuław, gdzie złożyli
broń i zostali internowani. Powstańcy, pomimo ogłoszenia przez cara amnestii,
nie uwierzyli w dobre intencje zaborcy i nie chcieli wracać na ziemię zaboru
rosyjskiego, ponieważ bali się represji ze strony władz rosyjskich. Postanawiają
emigrować do Francji. W dniu 27.01.1832 r. do bezbronnych powstańców
udających się w kierunku Malborka, żołnierze pruscy otwierają ogień. Ośmiu
żołnierzy zostaje zabitych, a wielu jest rannych. Zabici powstańcy zostają
pochowani w zbiorowej mogile w Fiszewie. Wokół mogiły zostaje posadzonych
osiem lip.
W latach siedemdziesiątych XX wieku działacze KTP „Delta” z elbląskiego PTTK
penetrując tereny Żuław i dostępną w tym czasie literaturę (najczęściej w języku
niemieckim) odgrzebali z niepamięci informacje o tym, co wydarzyło się w tej małej
żuławskiej wiosce. W ich głowach zaświtała myśl o upamiętnieniu tych wydarzeń
i w 1971 roku zorganizowali pierwszy Złaz do Fiszewa, który organizowany jest
w tym roku już po raz 42. W roku 1975 działacze PTTK z KTP „Delta” byli
inicjatorami ustawienia w miejscu domniemanego pochówku powstańców głazu
narzutowego i umieszczenia na nim tablicy pamiątkowej. Pomysł został
zrealizowany dzięki dobrej woli wielu ludzi. Wieloletnim komandorem Złazu był
śp. Bolesław Kołtun, który dołozył wielu starań, żeby impreza ta miała odpowiednio
uroczystą oprawę. Kiedy kolega Bolek ze względu na stan zdrowia wycofał się
z organizacji Złazu pałeczkę organizacyjną przejął od niego Sławomir Kałabun, który
kontynuuje dobre tradycje tej imprezy.
W tym roku na Złaz zgłosiło się 250 uczestników z Elbląga, Malborka, Gdyni,
Tczewa, Nowego Dworu Gdańskiego, Subkowy i Gronowa Elbląskiego. Turyści
zwiedzali okolicę wędrując pieszo po pięciu trasach wiodących przez malownicze
żuławskie wsie skrywające swą ciekawą historię za ścianami zabytkowych domów,
czy w ciszy menonickich cmentarzy. Trasy doprowadziły wszystkich uczestników
pod pomnik w Fiszewie, gdzie miały odbyć się uroczystości patriotyczne.
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Uczestnicy Zlotu przed pomnikiem. Foto: Urszula Kałabun
Uroczystości pod pomnikiem rozpoczęto od wystawienia Warty Honorowej
złożonej z żołnierzy 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Kazimierza
Jagiellończyka w Elblągu, strażaków z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej
oraz strażaków przebranych w mundury powstańców listopadowych. Przy pomniku
stanął również poczet sztandarowy z gimnazjum w Gronowie Elbląskim. Po sygnale
„Słuchajcie wszyscy” wykonanym na trąbce sygnałowej przez trębacza nastąpiło
powitanie honorowych gości min: panią Edytę Andruszkiewicz – Inspektora
Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki, reprezentującą prezydenta miasta
Elbląga, ppłk. Grzegorza Ciarkowskiego – Szefa Wydziału Personalnego 16.
Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu, Marcina Ślęzaka – Wójta Gminy
Gronowo Elbląskie, ks. kapelana – por. Piotra Rokitę, Zenona Urbaniaka – przedsta‐
wiciela Rady Gminy w Gronowie Elbląskim, Marię Korzeniewską – Dyrektorkę
gimnazjum im. Powstańców Listopadowych w Gronowie Elbląskim, mieszkańców
Fiszewa oraz uczestników Złazu. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć pomordowanych
po której nastąpiła modlitwa za zmarłych odmówiona przez księdza kapelana.
Leszek Marcinkowski, prowadzący uroczystości pod pomnikiem, opowiedział
zebranym krótką historię o wypadkach fiszewskich. Po apelu delegacje gości,
przedstawicieli władz, wojska, strażaków, turystów uczestniczących w Złazie oraz
mieszkańców wsi, jak i uczniów z gimnazjum w Gronowie Elbląskim im.
Powstańców Listopadowych, przy dźwiękach werbli, złożyły pod pomnikiem
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wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. Było to tym bardziej uroczyste, że składanie
wiązanek odbywało się zgodnie z ceremoniałem wojskowym.
Jako organizatorzy przykładamy wielką wagę do odpowiedniej oprawy uroczystości
odbywających się pod pomnikiem w Fiszewie i staramy się, aby były one jak
najpiękniejsze i zostały w pamięci uczestników, a w szczególności w pamięci
młodzieży. Po tych uroczystościach goście i uczestnicy wsiedli do autokarów
i zostali przewiezieni do gimnazjum w Gronowie Elbląskim. W szkole wszyscy
otrzymali pyszną gorącą grochówkę, a po posiłku obejrzeli pokaz multimedialny
pod tytułem „Moja fiszewska historia” przygotowany przez Stowarzyszenie
„Oleśno – wieś z pomysłem” oraz wystawę historyczną w której wykorzystano
materiały archiwalne udostępnione przez Regionalną Pracownię Krajoznawczą
przy PTTK w Elblągu.
Prezes Oddziału Agnieszka Banaś wręczyła podziękowania od organizatorów dla
wszystkich instytucji, które wspomagały nas w naszej pracy społecznej i organizacji
imprezy. Puchary ufundowane przez wójta gminy wręczyła Pani dyrektor
Korzeniowska. Podczas gdy komandor Złazu Sławomir Kałabun wręczał
podziękowania dla szkół i drużyn uczestniczących w Złazie, wytypowana przez
nauczycieli młodzież brała udział w przygotowanych przez Komisję Krajoznawczą
konkursach, w których musieli wykazać się wiedzą historyczną z zakresu Powstania
Listopadowego i wydarzeń w Fiszewie oraz wiedzą krajoznawczą i przyrodniczą
dotyczącą naszego regionu. Najmłodsi uczestnicy brali udział w konkursie
rysunkowym, rysowali pomnik w Fiszewie. Po przeprowadzeniu tych konkursów
młodzi turyści brali jeszcze udział w konkursie na wiersz lub piosenkę patriotyczną,
w którym mogli brać udział wszyscy chętni. Po zakończeniu wszystkich konkursów
zwycięzcom zostały wręczone nagrody, ufundowane między innymi przez:
Stowarzyszenie Aktywności Społecznej im. Tadeusza Rejtana, Wójta Gminy Stare
Pole, Oddział PTTK w Elblągu. Po tej ceremonii podsumowaliśmy Złaz zapraszając
na kolejną imprezę w kwietniu. Wszystkich uczestników odwieźliśmy do Elbląga,
do miejsca skąd startowaliśmy.
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Krzysztof Tęcza
Karkonoski Park Narodowy nowym wydawcą czasopisma
Karkonosze Góry Izerskie
W poniedziałek 24 lutego 2014 roku w pałacu w Bukowcu spotkali się
współpracownicy czasopisma Karkonosze Góry Izerskie. Obecni byli m.in. Agnieszka
Łętkowska, Roksana Knapik, Marek Dobrowolski, Janusz Korzeń, Krzysztof Korzeń,
Marian Sajnog, Krzysztof Sawicki, Krzysztof Tęcza, Ivo Łaborewicz, Andrzej
Mateusiak. Przybyła grupa reprezentująca Krkonošský Národní Park. Oczywiście
obecny był gospodarz Witold Szczudłowski, który reprezentował Związek Gmin
Karkonoskich; Andrzej Raj – przedstawiciel Karkonoskiego Parku Narodowego
i Andrzej Ploch właściciel firmy Typoscript.

Andrzej Ploch i Andrzej Raj podpisują umowę przeniesienia praw wydawniczych
czasopisma „Karkonosze Góry Izerskie”. Foto: Krzysztof Tęcza
Spotkanie zostało zorganizowane w celu podpisania umowy o przeniesienie praw
wydawniczych czasopisma. Dotychczasowy wydawca Andrzej Ploch, dla dobra
i dalszego rozwoju czasopisma, zdecydował się przenieść prawa wydawnicze na
Karkonoski Park Narodowy. W imieniu Parku prawa te przejął dyrektor KPN Andrzej
Raj. Obaj panowie podpisali przy świadkach stosowną umowę. Od dzisiejszego dnia
nowym wydawcą Karkonoszy Gór Izerskich został Karkonoski Park Narodowy.
Współwydawcą pozostaje Związek Gmin Karkonoskich. Rozwiązanie takie
oczywiście nie oznacza, że Andrzej Ploch całkowicie wycofuje się z dalszej
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współpracy. Będzie on w dalszym ciągu uczestniczył w pracach nad tworzeniem
nowych numerów czasopisma. Najważniejszą jednak z jego strony pracą będzie
kontynuacja tworzonej od dłuższego czasu wersji elektronicznej, w której
zamieszczane są wszelkie wydarzenia związane tematycznie z naszym regionem.
Wersja internetowa pozwala bowiem na szybkie zamieszczanie zarówno informacji,
jak i różnych opracowań oraz pozwala tworzyć coś w rodzaju archiwum, z którego
będzie można w każdej chwili czerpać wiadomości. Pozwoli to na utrwalanie wielu
faktów, które ze względu na małą rangę nie zaistniałyby w wersji papierowej, która
zarezerwowana będzie dla potrzeb tekstów bardziej doniosłych, obejmujących
wydarzenia kulturalno‐turystyczne oraz traktujące o życiu społeczeństwa, ocierając
się nieznacznie o politykę.

Od lewej: Andrzej Ploch (Typoscript) dotychczasowy wydawca, Andrzej Raj
(Karkonoski Park Narodowy) nowy wydawca oraz Witold Szczudłowski (Związek
Gmin Karkonoskich). Foto: Krzysztof Tęcza
Karkonoski Park Narodowy, jako nowy wydawca, zdecydował o zmianie formatu
czasopisma oraz jego szaty graficznej, tak by dostosować go wzrokowo do
wydawanego przez naszych sąsiadów czasopisma Krkonoše Jizerské hory. W dalszej
perspektywie będą prowadzone prace nad powstaniem jednego wspólnego
wydawnictwa, w którym zarówno strona czeska, jak i polska będą miały równy
udział, a teksty tam zamieszczane będą dostępne w obu językach. Na pewno
pozwoli to na lepsze poznanie gór przez turystów, którzy jeszcze do niedawna nie
mieli tak swobodnego dostępu do niezwykłych obiektów położonych niestety za
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granicą. Obecnie, właśnie ze względu na brak takich ograniczeń, ruch turystyczny
w Karkonoszach, jak i Górach Izerskich rozwija się niezwykle szybko, a turyści
chcący zobaczyć jak najwięcej, będą mogli czerpać fachowe wiadomości
zamieszczane już niebawem we wspólnym czasopiśmie. Na pewno wpłynie to na
lepsze poznanie naszych gór, ale także na bardziej bezpieczne wędrowanie po nich.
Andrzej Ploch (Typoscript) dotychczasowy wydawca przypomniał, jak przed
dziesięciu laty przejął upadający tytuł. Postanowił on wówczas podjąć się dalszego
wydawania tego wartościowego, o bardzo długiej historii wydawniczej, czasopisma.
Właśnie dzięki jego poczynaniom, możemy powiedzieć, że tytuł Karkonosze Góry
Izerskie przetrwał. Bez podjęcia w tamtym czasie tak odważnej decyzji nie byłoby
dzisiejszego zebrania. Decyzja ta była także bardzo ryzykowna, patrząc na stronę
finansową całego przedsięwzięcia. Pan Andrzej uznał jednak, że nie chodzi mu
o zyski, ale o to by czasopismo w dalszym ciągu było miejscem gromadzenia
różnych wiadomości o regionie dostępnych ogółowi. Zatem fakt przetrwania pisma
bez wątpienia zawdzięczmy jego osobie. Chociaż on sam twierdzi, nie bez racji,
że Karkonosze to ludzie, to pasjonaci, którzy ogarnięci pasją czują potrzebę
dzielenia się swoją wiedzą z innymi. Dlatego dopóki są tacy ludzie, dopóty
jest sens tworzenia pisma.
Trudno się nie zgodzić z powyższym. Jednak na dzień dzisiejszy najważniejsze jest
utworzenie zespołu redakcyjnego tak, by jak najszybciej czytelnicy ponownie mogli
wziąć do ręki czasopismo, nowe w formie, o długoletniej tradycji, no i oczywiście
z bardzo ciekawą zawartością. Wydaje się, że nowy wydawca jakim został
Karkonoski Park Narodowy jest nam w stanie to zapewnić. Aby jednak tak się stało
sami także musimy włączyć się do pracy.
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Zenon Pilarczyk
Święto Ziemniaka 2013
Wrzesień to pora „wykopków”, czyli zbioru ziemniaka. Zanim ziemniaki zadomowiły
się pod naszą szerokością geograficzną królowały w Ameryce Południowej. Zostały
przywiezione przez Hiszpanów ponad 400 lat temu z Ameryk, a dokładnie z terenu
Andów. W Europie ziemniaki początkowo przyciągały uwagę bujną zielenią
i pięknymi kwiatami, traktowane były jako roślina ozdobna. Mało kto uznawał je za
roślinę jadalną. Z czasem zdobyły uznanie jako pasza dla świń. Ta pożywna roślina,
trafiła do naszego kraju przez Wielkopolskę. Stąd niektórzy tę krainę zwą
„Pyrlandią”. Fryderyk Wielki, licząc się z opinią oświeconych doradców, nałożył
w swoim państwie obowiązek uprawy na 15. procentach każdego gospodarstwa
ziemniaków pod groźbą kary grzywny. W ten sposób lud Prus unikał głodu na
każdym „przednówku”. Uratowały one ten kraj od głodu w czasie wojny
siedmioletniej w latach 1756–1763.

Uczestnicy Złazu przed pomnikiem. Foto: Zenon Pilarczyk
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Ostatnio roślina ta ustępuje „pola” (w dosłownym znaczeniu tego słowa)
kukurydzy. Jako pasza dla zwierząt, jest kukurydza bardziej wydajna i lepiej
przystosowana do zmiennych warunków pogodowych, np. suszy.
Jednak dla ludzi ziemniaki posiadają nieocenione wartości smakowe i odżywcze.
Przekonali się o tym członkowie gubińskiego PTTK w dniu 22 września 2013 na
„Święcie Ziemniaka” w Kosarzynie. Dzięki pomysłom i pracy Ewy Krygier, Eli
Guziewicz, Aldony Robowskiej oraz Żanetty Adamskiej impreza została świetnie
przygotowana i przeprowadzona. Były potrawy z ziemniakami tj. „gzik”, wykonane
domową robotą masełko czosnkowe do ziemniaczków pieczonych i gotowanych.
Placki ziemniaczane serwował Piotr Wystrach.
Można się było popisać
zdolnościami artystycznymi przy wykonywaniu pieczątek z ziemniaka. Nagrody
zdobyli: Ela Guziewicz za pracę „Kwiat poranku”, Marzena Cieślik za pracę „Słońce
Karpat” i Ola Ficnerowska za pracę „Ozdobna pieczątka PTTK”. Rzut ziemniakiem
do celu dostarczył wiele zabawy. Cele były zmienne i mogło to się skończyć
obrażeniami dla Mirka Sikorskiego.
Pamiętajmy, że obecnie wyhodowano na świecie ponad 4500 odmian ziemniaka.
Bulwy poszczególnych odmian różnią się miedzy sobą pod względem wielkości
i kształtu – od kulistych, poprzez owalne aż po podłużne. Łupiny ziemniaka mogą
być jasnożółte, różowe a nawet ciemnobrązowe. Również miąższ (miękisz) jest
różnej barwy, przeważnie jasnobeżowy, w niektórych odmianach może być
niebieskawy lub beżowy z czerwonymi pręgami.
Bardzo duże znaczenie mają obecnie ziemniaki w przemyśle spirytusowym.
Zawierają też znikomą ilość tłuszczu, zaledwie 0.1 %. W 100 g ziemniaków jest tylko
68 kcal, a więc ziemniaki na pewno nie tuczą. Są zdrowe i niskokaloryczne, a tuczyć
mogą dodatki do nich, takie jak gęsty sos lub tłuste mięso.
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Krzysztof Tęcza
Rocznik Jeleniogórski ma już pięćdziesiąt lat
Pięćdziesiąt lat, jakiż to wspaniały jubileusz, zwłaszcza dla pisma dokumentującego
życie mieszkańców w naszym regionie. Rzadko zdarza się, żeby tego typu pismo
przetrwało pół wieku. Zwłaszcza, że ostatnio wydawane jest siłami społecznymi.
Jego twórcy korzystają jedynie z dotacji pozyskiwanych na ogólnych zasadach.
Co prawda wydany właśnie Rocznik Jeleniogórski oznaczony jest numerem
czterdziestym piątym, wynika to z krótkich przerw, niemniej trzeba przyznać,
że jego twórcom udało się zachować ciągłość. Zwłaszcza gdy do wyliczeń
przyjmiemy jeszcze wydane suplementy, których było cztery. W sumie Rocznik
Jeleniogórski to ponad 11 tysięcy stron; 662 teksty, 110 recenzji oraz kronika
historyczna obejmująca okres od 1945 roku. Pismo to jest skarbnicą wiedzy
o regionie Karkonoszy, można w nim znaleźć wszystko co było ważne dla naszego
miasta. Aby jednak zgromadzić taką wiedzę musiał na to pracować cały sztab ludzi.
Już wiemy, że autorów tekstów zamieszczanych w Roczniku było ponad trzystu.
Rzecz niewyobrażalna. Początkowo, gdy pismo było finansowane z pieniędzy
państwowych wszyscy otrzymywali wynagrodzenie za swoją pracę. Obecnie,
od wielu już lat, gdyby nie praca społeczna wielu osób, pismo pewnie by zniknęło
z naszego życia. Byłaby to strata nie do odrobienia. Dlatego trzeba cieszyć się
z każdego pozyskanego współpracownika i podejmować wszelkie możliwe próby
zdobycia finansów potrzebnych, by Rocznik Jeleniogórski wciąż się ukazywał.
Pół wieku to jubileusz na tyle poważny, że wypadało zorganizować przyjęcie
urodzinowe. Tak też uczyniono. Przybyłych na tą uroczystość przyjęto w sali
Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze Cieplicach. W imieniu wydawcy, czyli
Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry, przywitał wszystkich przewodniczący – Pan
Ivo Łaborewicz. To właśnie on przybliżył wszystkim wiadomości o Roczniku.
Wspomniał jego początki i przypomniał wiele nazwisk związanych z tym pismem,
w tym Czesława Margasa, którego kroniki jeleniogórskie ukazują się niezmiennie od
początku istnienia Rocznika. Pierwszym redaktorem był Kazimierz Wagner. Jego
sylwetkę przedstawiono wyświetlając krótki film. W następnych latach pojawiały
się kolejne nazwiska: Stanisław Bernatt, Borys Jarmoluk, Stanisław Lejda, Zbigniew
Kilar, Wiesław Wereszczyński, Marian Iwanek no i oczywiście Ivo Łaborewicz.
Z Rocznikiem Jeleniogórskim współpracowali m.in.: Adolf Andrejew, Tadeusz Bugaj,
Zbigniew Dygdałowicz, Zbigniew Daroszewski, Zbigniew Domosławski, Stanisław
Firszt, Maria Jarmoluk, Ryszard Kincel, Jerzy Kolankowski, Jacek Kolbuszewski,
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Zbigniew Kulik, Romuald Mariusz Łuczyński, Krzysztof R. Mazurski, Janusz Milewski,
Alina Obidniak, Marek Obrębalski, Stanisław Olbrycht, Janusz Ptaszyński, Andrzej
Paczos, Henryk Piecuch, Tadeusz Rzęsista, Roman Stelmach, Henryk Szoka, Marek
Wikorejczyk, Przemysław Wiater, Romuald Witczak, Roman Zgłobicki, Edward Zych.
Nie są to oczywiście wszyscy, ale nie sposób wymienić ich w tak krótkim tekście.
Rocznik Jeleniogórski swoją wyjątkową pozycję zawdzięcza właśnie takim ludziom.
To ich praca, poświęcenie i chęć dokumentowania, nieraz wydawałoby się niezbyt
ważnych faktów z naszego życia, przyczynia się do utrwalania nowej historii, tej
która powstaje na naszych oczach. Nic zatem dziwnego, że na dzisiejszą uroczystość
tak licznie przybyli ludzie interesujący się naszym regionem. Pani Irena Kempisty
w imieniu Prezydenta Miasta Jelenia Góra – Pana Marcina Zawiły, odczytała list
gratulacyjny. Do słów uznania przyłączył się Witold Szczudłowski ze Związku Gmin
Karkonoskich. Na spotkanie przybył także Burmistrz Miasta Kowary – Mirosław
Górecki oraz Agnieszka Łętkowska z Dolnośląskiego Zespołu Parków
Krajobrazowych.

Irena Kempisty w imieniu Prezydenta Miasta Jelenia Góra, Pana Marcina Zawiły
przekazuje gratulacje na ręce Iva Łaborewicza. Foto: Krzysztof Tęcza
Aby uświetnić tak wspaniałą uroczystość wystąpili Urszula i Andrzej Gniewek
z fundacji Karkonosze – Muzyka Serc. Zaprezentowali oni m.in. utwór zachęcający
wszystkich słuchających do wejrzenia we własne serce, do odwiedzenia tego
cudownego miejsca, w którym możemy dojrzeć wszystkie nasze marzenia.
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Zapewne bardziej spostrzegawczy zauważyli, że na okładce Rocznika
Jeleniogórskiego wydanego w 2013 roku umieszczono zdjęcie przedstawiające
budynek Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze. Nie jest to dzieło przypadku.
Zbiory muzealne ponownie trafiły do obiektu, w którym były pierwotnie. Nic więc
dziwnego, że gdy dyrektor muzeum zaproponował oprowadzenie po budynku,
wszyscy z tego skorzystali. Wycieczka ta była pięknym podsumowaniem
obchodzonego jubileuszu. Stanisław Firszt znany jest nie tylko z tego, że posiada
ogromną wiedzę, ale także z tego, że przekazując ją potrafi zachęcić słuchaczy do
zadawania pytań. Podczas spaceru korytarzami ozdobionymi odrestaurowanymi
freskami przedstawiającymi sceny z życia św. Bernarda z Clairvaux mogliśmy
wysłuchać puszczonych w tle pieśni śpiewanych przez zakonników. Znakomicie
wprowadzało to stosowny nastrój.

Sala Archaniołów. Foto: Krzysztof Tęcza
Mieliśmy także możliwość obejrzenia starych gablot muzealnych. Dzięki ich
przetrwaniu mamy zupełnie nieoczekiwane zakończenie powojennej wędrówki
przechowywanych tu zbiorów. Po kilkudziesięciu latach wracają one zarówno na
swoje pierwotne miejsce, jak i (przynajmniej niektóre) do swoich gablot. Najwięcej
jednak słów zachwytu było podczas pokazu możliwości, jakie daje nam Wirtualne
Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku. Jest to pierwsze tego typu
muzeum na świecie. Jego powstanie było współfinansowane przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013.
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Dzięki zastosowaniu nowych technologii mamy tutaj możliwość obejrzenia fresków
znajdujących się na terenie dwudziestu dolnośląskich obiektów.
Nie musimy już wybierać się w podróż lub zastanawiać czy dany zabytek jest
udostępniony do zwiedzania. Całe piękno zawarte w zachowanych freskach
możemy obejrzeć bezpośrednio w Muzeum Przyrodniczym. Do tego obraz rzucony
na ścianie można tak powiększyć, że dostrzeżemy niemal każde pociągniecie pędzla
artysty. W rzeczywistości będąc w konkretnym obiekcie nie mamy możliwości tak
szczegółowej obserwacji malowideł nawet przy użyciu lornetki. Nie ma zatem co się
dziwić słowom zachwytu jakie co rusz wyrywały się z ust zwiedzających.
Trzeba przyznać, że spacer zaproponowany przez Stanisława Firszta był
znakomitym podsumowaniem jubileuszu półwiecza Rocznika Jeleniogórskiego.

Urszula Kałabun
X Złaz Mikołajkowy 2013
Oddział PTTK im. Ziemi Elbląskiej w Elblągu zorganizował w dniu 07.12.2013 r.
„X Złaz Mikołajkowy”, którego pomysłodawcą byli członkowie KTP „Delta”,
a ten tak bardzo przypadł do gustu uczestnikom, czyli dzieciom z przedszkoli i szkół
podstawowych, że organizowany jest już po raz dziesiąty. Na złaz zgłosiło się w tym
roku tylko 350 uczestników (pewnie pozostałych odstraszyła brzydka pogoda)
z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
Uczestnicy Mikołajkowej imprezy przyjechali z Nowakowa, Gronowa Elbląskiego,
Bągartu, Zwierzna i Elbląga. Jako organizatorzy wyznaczyliśmy do przejścia pięć tras
znakowanymi szlakami Bażantarni oraz trasę dla przedszkolaków, a także trasę dla
dzieci niepełnosprawnych. Na starcie każdej trasy kierownicy, czyli wykwalifikowani
przodownicy PTTK rozdali uczestnikom czerwone mikołajkowe czapeczki i kolorowe
wesołe znaczki, oczywiście z wizerunkiem Mikołaja. Po ubraniu czapeczek
i przypięciu znaczków barwne kolumny małych i dużych Mikołajów wyruszyły
na swoje trasy.
Tegoroczna pogoda spłatała nam figla, bo kilka dni przed imprezą w całym kraju
szalały bardzo silne wiatry i padał deszcz, ale w dniu naszej pieszej wędrówki wiatr
ustał, a w nocy spadł piękny bielutki śnieg, który cudownie okrył drzewa i krzewy
Bażantarni tak, że uczestnicy Złazu poruszali się po szlakach w pięknej bajkowej
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scenerii. Zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie z zachwytem i radością przemierzali
ścieżki, a piękną zimową scenerię utrwalali na zdjęciach.
Na trasach dzieci zostawiały prezenty mikołajkowe dla zwierząt i ptaków w postaci
słoninki, ziarna, kapusty czy marchewki. Kiedy uczestnicy poszczególnych tras
docierali do polany „Boisko” tam przy rozpalonym ognisku witał ich Mikołaj, a pod
wiatą czekała na nich gorąca pyszna grochówka przygotowana przez
organizatorów.
Po zjedzeniu ciepłego posiłku dzieci przystąpiły do konkursu rysunkowego.
Młodsze kolorowały postać Mikołaja, natomiast starsze musiały go same narysować
i pokolorować. W tym czasie, kiedy dzieci wykonywały swoje dzieła Mikołaj
ze swym pomocnikiem Skrzatem, przy ognisku, rozdali wszystkim opiekunom
i nauczycielom uczestniczącym podziękowania, a dla grup dyplomy za uczestnictwo
w Złazie. Po ciężkiej pracy nad tworzeniem portretów Mikołaja dzieci wraz
z opiekunami zostały zaproszone przez organizatorów do ogniska, gdzie Mikołaj
i jego pomocnik wywoływali przedstawicieli poszczególnych grup, to znaczy
nauczyciela wraz z dwójką dzieci, i wręczali im słodkie upominki dla całej grupy
uczestniczącej w Złazie.
Po zakończeniu tej części spotkania prowadzący konkurs rysunkowy ogłosili wyniki
rywalizacji: wszystkie dzieci biorące udział w zmaganiach konkursowych zdobyły
równorzędne pierwsze miejsce. Mikołaj otrzymał wielki worek z prezentami,
a dzieci, które uczestniczyły w konkursie ustawiły się wokół ogniska w piękny krąg
i same wybierały sobie z Mikołajowego worka prezent.
I to był ostatni punkt X Jubileuszowego Złazu Mikołajkowego, po którym nastąpiły
podziękowania dla organizatorów od uczestników i powrót młodzież pod szkoły.
Nam, jako organizatorom pozostało jeszcze posprzątać teren zakończenia imprezy
i powrót do domów z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku.

47

Krzysztof Tęcza
Powitanie słońca w Budnikach – 2014 r.
Mamy XVII wiek, w roku 1618 wybucha wojna, zwana później trzydziestoletnią.
Wynika to z faktu, iż trwała właśnie trzydzieści lat. To spory kawał czasu.
Porównując do życia ludzkiego, to więcej niż jedno pokolenie. Nic więc dziwnego,
że gdy barbarzyństwo związane z okresem wojennym dostatecznie dało się we
znaki mieszkańcom podgórskich miejscowości zaczęli oni uciekać w góry
zostawiając swoje domostwa.

Uczestnicy „Powitania Słońca” w Budnikach. Foto: Krzysztof Tęcza
Karkonosze w ówczesnym czasie nie były ani tak znane, ani dostępne, jak dzisiaj.
Tylko nieliczni znali ich tajemnice. Dlatego ci, którzy uciekali tutaj przed
okropnościami wojny, chronili się jak najwyżej, prawie pod samym Kowarskim
Grzbietem. Zapewniało im to większe bezpieczeństwo. Najeźdźcy, z reguły nie
zapuszczali się w nieznane, a napawające ich lękiem dzikie ostępy omijali. Dzięki
temu można tutaj było żyć spokojniej. Nic zatem dziwnego, że ci którzy zdecydowali
się tu przybyć, po pewnym czasie dosyć mieli tymczasowych szałasów i ziemianek.
Dosyć mieli życia w tak złych warunkach. Decydowali się na budowę trwalszych
obiektów. I tak zaczęły powstawać tutaj pierwsze domy. Z czasem były one
rozbudowywane, ich powierzchnia była coraz większa. Mogło zatem w nich
mieszkać coraz więcej osób. Nie było to bez znaczenia, jeśli wziąć pod uwagę fakt
przychodzenia na świat nowych obywateli. Wszak pojawianie się dzieci to naturalna
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kolej rzeczy, gdy tworzy się rodziny. Niestety warunki klimatyczne panujące wysoko
w górach dawały się mocno we znaki nowym mieszkańcom. Nie było też możliwości
zarobkowania. Ludzie ci w większości zajmowali się hodowlą bydła, pracą w lesie
czy też kłusownictwem.

Wreszcie na miejscu. Foto: Krzysztof Tęcza
Znacznie później, bardziej obeznani z terenem zajmowali się przemytem, co było
związane z ustanowieniem nowego przebiegu granicy państwowej. Proceder ten,
zapoczątkowany w XVIII wieku, znacznie nasilił się w latach następnych, by na
początku XIX wieku osiągnąć swoje apogeum. Ze względu na towar, jaki
przemycano przez Karkonosze z Austrii do Prus, czyli tytoń i tabakę, droga wiodąca
nieopodal osady nazwana została Tabaczaną Ścieżką.
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Miejsce, w którym osiedlili się uciekinierzy, przede wszystkim z pobliskich Kowar,
pierwotnie nazwano Leśne Budy. Później mówiono o nim Leśny Długi Strumień,
gdyż przepływający tędy potok tak właśnie się nazywał i był ukryty w gęstym lesie.
Obecna nazwa strumienia to Malina. Osada po 1945 roku była nazywana Leśnym
Zaciszem lub po prostu Zaciszem.

Autor w towarzystwie kucharzy: Zygi i Józefa. Foto: Krzysztof Tęcza
Od 13 maja 1949 roku oficjalna nazwa tego miejsca to Budniki. W swojej
kilkuwiekowej historii Budniki nigdy nie miały zbyt dużo mieszkańców. Najwyżej
kilkudziesięciu. Samych domów było zaledwie kilkanaście. Z czasem jednak
powstała tu szkoła. Co prawda budynek ten wykorzystywany był także do celów
noclegowych, nie ma co się jednak temu dziwić. Dzieci przybywało niewiele,
a z upływem czasu w Karkonoszach zaczęła rozwijać się turystyka. Dlatego też
powstała tu prawdziwa gospoda mogąca przenocować prawie dwadzieścia osób
jednocześnie. Później wybudowano następną.
Po II wojnie światowej osada, ze względu na swoje położenie, stała się najpierw
miejscem ukrywania niedobitków niemieckiego wojska, później dotarli tu
wszechobecni szabrownicy, a gdy nie było tu już czego kraść, w domach tych
zamieszkiwali drwale pracujący w okolicy.
Przez pewien czas w Budnikach działał Ośrodek Wypoczynkowy Bratniej Pomocy
Studentów Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej. Niestety, na początku lat
pięćdziesiątych zeszłego wieku rozpoczęto tu, tak, jak i w całym regionie, prace
związane z odkryciem rud uranu. W związku z czym nielicznych mieszkańców
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wysiedlono i miejscowość ta zniknęła, nie tylko z mapy, ale przestała istnieć
w dosłownym tego słowa znaczeniu. Dzisiaj możemy tutaj zobaczyć tylko resztki
fundamentów poszczególnych budynków.

Krzysztof zapala światełko zastępcze. Foto: Krzysztof Tęcza
Dla nas dzisiaj najważniejszą sprawą związaną z tym miejscem jest fakt
niedocierania tutaj w okresie zimowym promieni słonecznych. Dla dawnych
mieszkańców Budnik było to pewnie sporym utrapieniem. Dla nas jednak
jest to powód do świętowania.
Od kilku lat, gdy w roku 2010 powstało Towarzystwo Miłośników Budnik,
podejmowane są prace nie tylko przy zbieraniu wszelkiej zachowanej
dokumentacji, pamiątek czy zdjęć, pocztówek ale także prowadzone są działania
mające na celu ożywienia tego miejsca. Wynikiem tych starań są m.in. oznakowania
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miejsc, w których istniały dawniej zabudowania. Ważnym wydarzeniem była
budowa wiaty nad Maliną. To właśnie dzięki temu możemy teraz spotykać się
w tym zacisznym miejscu, by witać lub żegnać słońce, które nie zagląda tutaj przez
113 dni w roku. Żegnamy je pod koniec listopada, a witamy w połowie marca.
W dniu dzisiejszym, czyli 15 marca 2014 r. w Budnikach zorganizowano spotkanie
na powitanie słońca, które po zimowej przerwie ponownie oświetli i ogrzeje
swoimi promieniami przebywających tu turystów. W zorganizowanie imprezy
zaangażowały się: Urząd Miasta Karpacz, Towarzystwo Miłośników Karpacza
i Towarzystwo Miłośników Budnik. Zaplanowano wyjście turystów zarówno
z Karpacza, jak i z Kowar. W Karpaczu chętni spotykają się przy DW Krucze Skały,
a w Kowarach przy CUMiPZ Przedwiośnie.
Nie można być jednocześnie w obu miejscach naraz, chociaż mieszkający kiedyś
w pobliżu Hans Rischmann to potrafił, więc wybrałem się do Kowar. By nie iść
samemu, zawiadomiłem innych turystów o planowanej wycieczce. Co prawda
wcale nie byłem pewny, czy ze względu na załamanie pogody, jakie właśnie miało
miejsce, ktoś się zjawi, nie było to jednak dla mnie specjalnym problemem.
Na miejscu zbiórki czekały już dwie osoby. Cały czas siąpił drobny deszczyk. Mimo
to, chociaż z lekkim opóźnieniem, pojawiły się trzy panie, jak się okazało
w odpowiedzi na moje zaproszenie. Dzięki temu ruszyliśmy w grupie. Po minięciu
leśniczówki Jedlinki pogoda ustabilizowała się na tyle, że mogliśmy pozdejmować
ciepłe dodatki. Zostaliśmy praktycznie w ubrankach przeciwdeszczowych. Trzeba
przyznać, że nieco się spociliśmy. Dalej nie powinno być problemów. Droga aż do
ujęcia wody na potoku Malina jest bardzo wygodna. Dopiero tam zaczyna się
prawdziwa wspinaczka. Ale to tylko niewielki kawałek. Idący przodem krzyczą po
chwili, że widzą dym. Oznacza to tylko jedno. Organizatorzy zadbali, by zanim
przyjdą turyści płonęło już ognisko i by mogli oni zagrzać się przy nim. To wspaniała
nowina. Po dotarciu do świeżo postawionej drewnianej wiaty zajmujemy jeden stół
i rozkładamy przyniesione z sobą wiktuały. Pieczemy kiełbaski i ogrzani przy
ogniu posilamy się niespiesznie. Sąsiedzi częstują nas wyśmienitym smalcem
ze skwarkami. Dawno już nie jedliśmy takiego dobrego wyrobu. Trzeba wiedzieć,
że zrobić dobry smalec wcale nie jest tak łatwo.
Niebo, które do tej pory płakało, że nad Budniki ponownie zawita słońce, uspokoiło
się na chwilę. Pozwoliło to nam na zrobienie pamiątkowego zdjęcia rodzinnego pod
okolicznościowym banerem.
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Na dobry początek dwaj prawdziwi kucharze, Zyga i Józek, poczęstowali wszystkich
zagrzaną w wielkim kotle powieszonym nad ogniskiem prawdziwą kwaśnicą. Była
bardzo dobra. Później skosztowaliśmy herbaty z Maliny! Każdy zastanawiał się czy
jest ona zrobiona z maliny czy z Maliny. Jaka to różnica zapyta ktoś
niezorientowany. Ano wielka. Bo z maliny czyli z owoców jest słodziutka, a z Maliny,
czyli z wody zaczerpniętej z płynącego tu potoku o tej właśnie nazwie jest
czyściutka. W tym wypadku była zarazem czysta, jak i słodka.
Pięknie spisali się strażacy, którzy jako fachowcy rozpalili ogniska. Poza tym cały
czas mieli oni baczenie, by ogień był na swoim miejscu. Nie radzili sobie tylko
z utrzymaniem w ryzach dymu, który od czasu do czasu wyciskał łzy z naszych oczu.
Ale to nic. Kucharze co chwilę przypominali, że kocioł jest jeszcze pełen i dolewali
nam kwaśnicę przynoszoną w wielkich chochlach. Obsługa na bardzo wysokim
poziomie. Co najmniej 900 metrów nad poziomem morza.
W grupie przybyłej z Karpacza widzimy kilka osób ubranych w stroje w jakich
chodzili mieszkający tu dawniej ludzie. Wśród nich Krzysztof i Paweł. To właśnie od
nich usłyszeliśmy o legendarnym strażniku, który w imieniu Liczyrzepy strzegł tego
miejsca. Był nim Wołogór.
Po tylu przyjemnych chwilach osłodzono nam pobyt częstując smacznymi
babeczkami i rogalikami z makiem. Słodkości te upiekła dla wszystkich Lila. I niech
kto powie, że teściowe są niepotrzebne!
Czekając na punkt kulminacyjny spotkania pozwoliłem sobie w imieniu Komisji
Krajoznawczej Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze zadać
podchwytliwe pytanie o Tabaczaną Ścieżkę. Osoba, która odpowiedziała najszybciej
otrzymała nagrodę w postaci zestawu najnowszych wydawnictw o Karkonoszach,
ufundowaną przez Karkonoski Park Narodowy.
Wreszcie nadszedł najważniejszy dla wszystkich moment. Ponieważ nie było pewne
czy przy takiej pogodzie słonko dotrze do nas Krzysztof przygotował światełko
zastępcze. Zapalił je w powieszonej lampie naftowej. Jednak gdy podkręcał płomień
nastąpiło coś nieoczekiwanego, stało się to na co czekaliśmy i po co tutaj
przyszliśmy.Nagle chmury rozeszły się i wyjrzało słońce. Zrobiło się widno i przez
krótką co prawda chwilę poczuliśmy ciepłe promienie omiatające nasze twarze.
Lepiej nie mogło się przydarzyć. Od razu wszystkim poprawił się humor.
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Wkrótce jednak nadszedł koniec zabawy. Trzeba było wracać do domów. Zwłaszcza,
że w jednej z przybyłych grup było sporo dzieci, a przy takiej pogodzie zmierzch
zapada szybko.

Izerska Wielka Wyrypa najlepszą imprezą ultra biegową 2013 r.

Statuetka przyznana 1.02.2014 r. w Poznaniu. Foto: Henryk Sławiński
Impreza pod nazwą IV Ekstremalny Rajd na Orientację – Izerska Wielka Wyrypa
organizowana przez działaczy i wolontariuszy skupionych przy Oddziale Łużyckim
Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Lubaniu została wyróżniona
1 lutego 2014 r. statuetką, która jest nagrodą ogólnopolskiego internetowego
plebiscytu na najlepiej zorganizowaną imprezę ultra biegową w kraju za 2013 rok.
Składam na ręce Prezesa PTSM w Lubaniu, Kolegi Henryka Sławińskiego, serdecznie
gratulacje oraz życzenia, by w przyszłości imprezy, organizowane przez Was, były
oceniane równie wysoko.

Krzysztof Tęcza
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Recenzje
Krzysztof Tęcza
Karkonosze są piękne

Karkonoski Park Narodowy z okazji swoich 55. urodzin wydał album, w którym
zamieszczono zdjęcia zrobione na terenie Parku przez jego pracowników. Może
ktoś zarzucić, że to nieprofesjonalne, ale sami pomyślcie, kto, jak nie pracownicy
Parku, na co dzień przebywający w górach, mają możliwość zrobienia ciekawych
fotografii. Tylko oni mają takie możliwości. Aby być świadkiem ciekawego choćby
widoku trzeba przebywać w górach nieustannie. Wiadomo przecież, że pogoda
zmieniająca się dosłownie z minuty na minutę, potrafi zmienić wygląd danego
obszaru nie do poznania. Wiatr gnający chmury raz po raz zmienia ich oblicze.
Wychodzące zza nich słonko często tak ciekawie oświetla teren, że normalnie nigdy
w życiu nie widzielibyśmy takich szczegółów. To samo dotyczy zarówno roślin, które
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w zależności od pory roku czy dnia prezentują się zupełnie inaczej. Nie mówimy
oczywiście o zwierzątkach tu żyjących. Każdy turysta wie, że niełatwo jest je
wypatrzeć. Pracownicy Parku są w o wiele lepszej sytuacji niż przeciętny
spacerowicz. Dlatego zamieszczone w albumie zdjęcia często wzbudzają w nas
zachwyt i podziw. Tym bardziej, że album podzielono na cztery części – cztery pory
roku. Możemy zatem zobaczyć, jak Karkonosze wyglądają latem i zimą, a jak wiosną
i jesienią.
Jestem przekonany, że po obejrzeniu albumu nawet ci, którzy nie znają Karkonoszy
pokochają je i na pewno będą chcieli przyjechać tu, by na miejscu zobaczyć takie
piękno.
Album został wydany dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ukazał się pod koniec 2013 roku.
Karkonoski Park Narodowy. Cztery pory roku. (Jelenia Góra, KPN 2013, 100 s.).

Krzysztof Tęcza
Nowa książka o Miedziance
W czwartek 6 lutego 2014 r. w świetlicy wiejskiej Rudawy zorganizowano spotkanie
z autorami nowej książki o Miedziance. Marcin Makuch i Tomasz Stolarczyk
przybliżyli obecnym tajniki pracy nad monografią, opowiedzieli kiedy powstał
pomysł napisania takiej pozycji i w jaki sposób pozyskiwali oni potrzebne materiały.
Jak się okazało praca nad książką nie była wcale taka łatwa. Trzeba było odwiedzić
wiele archiwów, by natrafić na właściwe materiały. Nieocenioną pomocą dla
autorów były rozmowy z mieszkańcami Miedzianki, zarówno tymi obecnymi,
jak i tymi, którzy dawno już się stąd wyprowadzili.
Autorzy dotarli do materiałów, które ze względu na ich rangę zostały tutaj tylko
wspomniane. Całościowe ich przedstawienie wymaga osobnej publikacji. Jest zatem
szansa, że za jakiś czas doczekamy się kolejnego opisu Miedzianki. W książce
zamieszczono tak wiele map, planów, starych fotografii czy pocztówek, że nawet
osoby bez dużej wyobraźni dostrzegą wyjątkowość tej miejscowości.
Przybywający do Miedzianki turyści w dniu dzisiejszym widzą tu tylko to co
pozostało po jej likwidacji w 1972 roku. To właśnie wówczas Prezydium
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Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu podjęło uchwałę w sprawie
likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia w miejscowości Miedzianka,
powiecie jeleniogórskim. Uchwała ta nakazywała likwidację zakładów pracy,
przesiedlenie ludności i rozbiórkę zagrożonej zabudowy. Był to koniec miejscowości
o tradycjach górniczych sięgających siedmiu wieków.

Wójt Gminy Janowice Wielkie Pan Kamil Kowalski oraz autorzy książki: Marcin
Makuch i Tomasz Stolarczyk witają przybyłych na spotkanie. Foto: Krzysztof Tęcza
Niektórzy wciąż zadają sobie pytanie czy tak musiało być. Dlaczego podjęto właśnie
taką decyzję. Czyżby tyle wieków działalności górniczej doprowadziło to niewielkie
miasteczko do stanu grożącego katastrofą. Na takie pytania nikt nie potrafi
odpowiedzieć jednoznacznie. Bo na pewno działalność górnicza nie sprzyja
stabilności górotworu jednak czy aż do tego stopnia. A może na decyzję wpłynęła
działalność wydobywcza, jaką prowadzono tutaj po II wojnie światowej szukając
rud uranu. Co prawda surowca tego nie było zbyt wiele, ale w tamtych czasach
bardziej chodziło o czas w jakim go pozyskiwano niż o należyte prowadzenie robót
górniczych. Może właśnie sposób prowadzenia tych prac doprowadził do tego, że
podjęto decyzję o likwidacji całej miejscowości. A może chciano, by zapomniano
o tym co tutaj wydobywano.
W każdym razie jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się czegoś więcej o tym co tutaj się
działo w przeszłości powinien sięgnąć po nową monografię Miedzianka. 700 lat
górniczego miasta. Na pewno znajdzie w niej coś czego jeszcze nie wiedział.
Mimo że autorzy zastrzegli, że ich praca jest pozycją naukową, to warto jednak
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uzupełnić zawarte w niej wiadomości o zamieszczone w wydanej nieco wcześniej
książce o znikaniu Miedzianki, uważanej przez dzisiejszych naszych gości za pozycję
czysto popularną. O tym, że temat Miedzianki wciąż jest interesujący świadczy fakt
przybycia na spotkanie tak wielu słuchaczy, że nawet wójt gminy Janowice Wielkie,
Pan Kamil Kowalski był mile zaskoczony.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Marcin Makuch, Tomasz Stolarczyk, Miedzianka. 700 lat dziejów górniczego miasta, Muzeum Miedzi
w Legnicy, oprawa twarda, 149 s.
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Krzysztof Tęcza
Stare i nowe dzieje Kowar

Właśnie ukazała się nowa monografia Dzieje Kowar. Zarys monograficzny do 2010
roku. Pozycja ta powstała z inicjatywy kowarskich władz, które w ten sposób
pragnęły uświetnić 500‐lecie nadania Kowarom praw miejskich przez króla
czeskiego i węgierskiego, Władysława II Jagiellończyka. Fakt ten miał miejsce
4 listopada 1513 roku. Dobrze się stało, że urzędujący obecnie burmistrz, Pan
Mirosław Górecki, podjął się tak wielkiego dzieła jakim jest opracowanie
i doprowadzenie do wydania historii grodu, którym zarządza. Co prawda, już
kilkakrotnie ukazały się publikacje o Kowarach, jednak wciąż nie zaspokajały one
potrzeby posiadania wiedzy o tym niewielkim miasteczku.
Obecna monografia to prawie 700 stron danych z historii, geografii, gospodarki,
architektury, sztuki ale także spraw związanych z życiem ludzi, z ich problemami,
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wiarą czy potrzebami kulturalnymi i szkolnictwem. W publikacji uwzględniono
zarówno najstarsze dzieje Kowar, jak i te najnowsze, po II wojnie światowej.
Autorzy poruszają sprawy związane z górnictwem kowarskim, w tym z wydobyciem
uranu. Opisują sposoby zagospodarowania terenów pokopalnianych, jak
i omawiają ważniejsze inicjatywy kulturalne i artystyczne mające miejsce już
po 1945 roku.
Przeanalizowano także osiągnięcia sportowe jakie były udziałem mieszkańców
w okresie ostatnich 65 lat. Opisano, bardzo dokładnie, najważniejsze obiekty
zabytkowe.
Oczywiście, wiele spraw zostało zaledwie dotkniętych. Wynika to z braku
zachowanych archiwaliów. Niestety pięćset lat w tej części Europy, to czasy wojen,
pożarów i powodzi. Takie wydarzenia mają wpływ na ilość zachowanych
dokumentów źródłowych. Zatem autorzy często musieli korzystać z materiałów
wtórnych, odpisów itp. Nie inaczej rzecz się miała jeśli chodzi o czasy zwane
pionierskimi, czyli po 1945 roku. W zasadzie do tej pory nie było zbyt wielu
opracowań o tym okresie. Tym razem wykorzystano zasoby archiwów
państwowych czy muzeów, jednak i tam pojawiały się luki jeśli chodzi o dokumenty
związane z pewnymi wydarzeniami czy tematami. Nie mniej patrząc na to wielkie
dzieło trzeba przyznać, że autorom udało się w sposób przystępny i rzeczowy
zaprezentować dzieje Kowar. Oczywiście będziemy czekać na kolejne opracowanie,
w którym poruszone zostaną sprawy tu pominięte czy omówione zbyt
powierzchownie.
Myślę, że autorom Dziejów Kowar należą się słowa uznania, a najlepszym
sposobem ich wyrażenia będzie ich przedstawienie. Zespół autorski to: Dorota
Burdach, Franciszek Gawor, Mirosław Górecki, Krzysztof Jaworski, Dariusz Kaliński,
Artur Kwaśniewski, Ivo Łaborewicz, Aleksandra Kinga Mikicka, Andrzej Paczos, Piotr
Pregiel, Roman Stelmach, Grzegorz Wojturski i Wiesław Wereszczynski, który
przyjął obowiązki redaktora prowadzącego.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Zespół autorów pod redakcją Wiesława Wereszczyńskiego Dzieje Kowar. Zarys monograficzny
do 2010 roku, Wydano ze środków Gminy Miejskiej Kowary i budżetu Województwa Dolnośląskiego,
okładka twarda, 688 s.
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Wiadomości Komisji
Krzysztof Czerepowicki
IV Sprawozdawczo‐Wyborczy Sejmik Krajoznawców
Województwa Kujawsko‐Pomorskiego
Toruń 2014
W związku z upływem kadencji Kujawsko‐Pomorskiego Kolegium Instruktorów
Krajoznawstwa PTTK w siedzibie 12. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, a ściślej
rzecz ujmując w toruńskim Forcie nr XIII, noszącym obecnie imię Karola
Kniaziewicza, w dniu 11 stycznia 2014 r. odbył się IV Sprawozdawczo‐Wyborczy
Sejmik Krajoznawców Województwa Kujawsko‐Pomorskiego. Miejsce obrad zostało
wybrane dzięki wydatnej pomocy kolegów Henryka Miłoszewskiego i Mariana
Rochnińskiego z toruńskiego Oddziału Miejskiego PTTK im. Mariana Sydowa.
W obradach na 41 zgłoszonych krajoznawców wzięło udział 40 osób
reprezentujących środowiska krajoznawcze oddziałów PTTK z Bydgoszczy, Chełmna,
Grudziądza, Inowrocławia, Lipna, Torunia i Włocławka.
W Sali Tradycji jednostki wojskowej uczestników obrad powitał gospodarz obiektu
– dowódca 12 WOG pan płk Eryk Hoffmann. Następnie prezes Zarządu Oddziału
im. Mariana Sydowa w Toruniu – Henryk Miłoszewski wręczył gospodarzowi
„Medal 90‐lecia Oddziału”, a przewodniczący Sejmiku – Krzysztof Czerepowicki
okolicznościowy adres. Po części wstępnej Krzysztof Czerepowicki rozpoczął
obrady. Powitał on przybyłych do Torunia wszystkich delegatów, a w szczególności
Członków Honorowych PTTK – Tadeusza Rauchfleisza z Grudziądza i Romana
Kowalskiego z Torunia. Powitał również wiceprezesa ZG PTT – Henryka
Miłoszewskiego i sekretarza GSK – Jolantę Szulc. Następnie przekazał prowadzenie
obrad Tadeuszowi Rauchfleiszowi – sekretarzowi ustępującego Kolegium,
a w prezydium Sejmiku zasiedli ponadto Jan Kamiński i Marian Rochniński
oraz Krzysztof Czerepowicki i Henryk Miłoszewski.
W trakcie obrad podsumowano działalność krajoznawczą w poprzedniej, trwającej
cztery lata, kadencji. Nakreślono zadania na kolejną kadencję oraz wybrano nowe
władze.
Henryk Miłoszewski w imieniu Marszałka województwa kujawsko‐pomorskiego
ustępującym członkom Kolegium wręczył okolicznościowe adresy i nagrody
książkowe. W podziękowaniu za wkład wniesiony w działalność krajoznawczą
skierowaną na integrację środowisk krajoznawców naszego województwa, naszej
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„Małej Ojczyzny” przewodniczący Kolegium najbardziej zasłużonym instruktorom
krajoznawstwa oraz oddziałowym Komisjom Krajoznawczym wręczył
okolicznościowe adresy. Otrzymali je członkowie ustępujących władz, a także
działające na terenie naszego województwa oddziałowe Komisje Krajoznawcze
z Grudziądza (Oddział im. ks. ppłka dra Władysława Łęgi), Włocławka (Oddział
Kujawski), Torunia (Oddział Miejski im. Mariana Sydowa), Chełmna (Oddział
im. Ziemi Chełmińskiej) i Bydgoszczy (Regionalny Oddział „Szlak Brdy”) oraz
Regionalna Pracownia Krajoznawcza z Bydgoszczy.

Od lewej: Marek Klain, Zygmunt Gdaniec, Jerzy Chudzyński, Tadeusz Perlik,
Tadeusz Rauchfleisz, Krzysztof Czerepowicki i Jan Kamiński. Foto: Bogumił R.
Korzeniewski
W trakcie obrad zostały wręczone również stosowne dokumenty nowo
mianowanym instruktorom krajoznawstwa. I tak Henryk Miłoszewski otrzymał akt
nadania godności Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa, Andrzej Urbański akt
nadania tytułu Instruktora Krajoznawstwa Polski, a Ewa Kamińska, Beata
Lewandowska, Marlena Treichel, Zdzisław Grabowski, Jan Jagliński i Maciej
Wiśniewski akt nadania i legitymację Instruktora Krajoznawstwa Regionu.
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W wyniku przeprowadzonych tajnych wyborów w skład Kujawsko‐Pomorskiego
Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK weszli (kolejność alfabetyczna):
Krzysztof Czerepowicki (IK Polski 520/P/06) z Oddziału PTTK im. ks. ppłka dra
Władysława Łęgi w Grudziądzu, Jerzy Chudzyński (IK Polski 609/P/12)
z Kujawskiego Oddziału PTTK we Włocławku, Zygmunt Gdaniec (IK Regionu
1779/R/88) z Kujawskiego Oddziału PTTK we Włocławku, Jan Kamiński (IK Polski
533/P/07) z Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, Marek
Klain (IK Regionu 1774/R/08) z Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy”
w Bydgoszczy, Tadeusz Perlik (IK Polski 435/P/00) z Oddziału Miejskiego PTTK
im. Mariana Sydowa w Toruniu oraz Tadeusz Rauchfleisz (IK Polski 449/P/01)
z Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu. Na pierwszym
konstytuującym posiedzeniu Kujawsko‐Pomorskiego Kolegium Instruktorów
Krajoznawstwa dokonano wyboru przewodniczącego, został nim ponownie
Krzysztof Czerepowicki, sekretarzem wybrano po raz kolejny Tadeusza Rauchfleisza.
Po zakończeniu obrad Marian Rochniński zaprosił uczestników Sejmiku
do zwiedzenia obiektu, w którym gościliśmy. Przybliżył nam wydarzenia związane
z działaniami wojennymi w forcie XIII, w okresie II wojny światowej. Obejrzeliśmy
zgromadzone eksponaty znajdujące się w małym muzeum – Izbie Żołnierskiej
Pamięci. Byliśmy również w pomieszczeniach, w których od 1 do 6 września
1939 r. stacjonował Sztab Armii Pomorze. Po zwiedzeniu tego wspaniale
zachowanego zabytku na tle bramy głównej odbyła się sesja fotograficzna,
po której opuściliśmy gościnne progi jednostki wojskowej i udaliśmy się do miejsc
zamieszkania.

Z żałobnej karty
Odszedł Michał Lechmann
Z wielkim smutkiem i ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu
10 stycznia 2014 roku zmarł w wieku 64 lat nasz Kolega Michał Lechmann – członek
Komisji Krajoznawczej Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy,
Instruktor Krajoznawstwa Regionu nr 1355/R/04, współzałożyciel i wieloletni prezes
Klubu Turystów Pieszych „Wędrownik”.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

63

Wybitni Polacy
Wojciech Owsianowski
Paweł Edmund Strzelecki – droga do wielkości i chwały
Wielkość to według słownika języka polskiego posiadanie dużego znaczenia, bycie
ważnym, to doniosłość wielkiego odkrycia lub dorobku, bycie wielkim to znaczy
przewyższać innych pod względem swoich możliwości intelektualnych i twórczych,
to posiadanie cechy wybitności, czyli wyróżniania się na tle otaczającego
środowiska. Chwała to powszechny podziw, uznanie, rozgłos, sława, chluba, duma
i zaszczyt.
Wymienione cechy były charakterystyczne dla Strzeleckiego, jednego
z największych polskich podróżników, odkrywców, geografów i geologów. Był on
postacią doskonale znaną w wielu krajach, dokąd zaprowadziły go ścieżki biorące
swój początek w Głuszynie, w której urodził się 20 lipca 1797 r., niegdyś niewielkiej
wiosce, dzisiaj jednej z dzielnic miasta Poznania. Jego dorobek badawczy
i publicystyczny był tej miary, że przyniósł mu wielkość u współczesnych i chwałę
u potomnych. Jeszcze za życia zdobył sławę o jakiej inni nie mogli nawet marzyć.
Wielu autorów pisało o nim pozytywnie, i tak: Eugeniusz Romer i Stanisław
Pawłowski w książce „Polska w kulturze powszechnej”, tom II, piszą: „ ... urodził się
już w niewoli, ale z niewolą się nigdy nie oswoił...” , dalej „...syn wolności
Strzelecki, człowiek który wstrząsał się na każdą niesprawiedliwość
i prześladowanie, mający wstręt do cierpienia wszelkich stworzeń żyjących...”.
Narcyza Żmichowska w książce „O Pawle Edmundzie Strzeleckim, według
rodzinnych i towarzyskich wspomnień” pisze: „...wyróżniał się wśród otoczenia
dostojną postawą, wybitną inteligencją i ogładą towarzyską, miał wzrok i postawę
na piedestał...” i dalej ta sama autorka „... miał wszystkie zalety dla podróżnika
niezbędne: silne zdrowie, wielką przytomność umysłu w przygodach, zręczność
gimnastyczną obok siły muskularnej, hartowność, zdolny w potrzebie ze spartańską
obojętnością głód, upał i zimno znosić...”. Najlepszy jego znawca i biograf Wacław
Słabczyński w książce „Paweł Edmund Strzelecki, Podróże – Odkrycia – Prace” pisze:
„...nie ograniczał się on bowiem do badań naukowych, lecz na otaczające go fakty
i zjawiska spoglądał okiem wrażliwego i współczującego człowieka. Do
napotykanych ludzi i społeczeństw podchodził z najlepszą wolą i pragnieniem
polepszenia ich życia. Nie dla wszystkich było to wówczas zrozumiałe.
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O własne bezpieczeństwo nie dbał. Sławy nie cenił. A jednak przyszła ona sama
mimo jego woli...”.
Strzelecki odbył liczne podróże do wielu krajów, gdzie prowadził prace badawcze,
a później je dokumentował. Największą popularność przyniósł mu pobyt w Australii
w latach 1839 –1843, gdzie dokonał odkryć, które później opublikował
w książce pt. „Nowa Południowa Walia i Ziemia van Diemena”, wydanej w Londynie
w 1845 r., dobrze przyjętej przez cały ówczesny świat naukowy. W dniu 12 marca
1840 r., jako pierwszy biały człowiek, wspiął się na najwyższy szczyt Alp
australijskich, zmierzył jego wysokość (2228 m n.p.m.) i nazwał go Górą Kościuszki.
W liście do Adyny Turno tak pisze o tym wydarzeniu: „Ten szczyt przede mną nie
zdobyty przez nikogo, z jego wiecznymi śniegami, ciszą i dostojeństwem
poświęciłem dla przyszłych pokoleń tego kontynentu ku czci imienia drogiego
i szanowanego przez każdego Polaka i każdego człowieka ceniącego wolność
Tadeusza Kościuszki...”, przesyłając zaś Adynie kwiat z Góry Kościuszki podkreśla,
„...że jest to pierwsza góra w „Nowym Świecie” nosząca polskie imię i prosi ją,
aby ten kwiat przypominał jej zawsze o wolności i miłości ojczyzny...”. Warto dodać,
że ten moment był decydujący dla wielkości i chwały Strzeleckiego.
Dnia 25 maja 1846 r. Królewskie Towarzystwo Geograficzne za prace w Australii
przyznało Strzeleckiemu złoty medal. Drugim Polakiem odznaczonym tym samym
medalem, został dopiero w 1978 r. geograf prof. dr Mieczysław Klimaszewski,
późniejszy Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prezes Oddziału Towarzystwa
POLONIA w Krakowie.
W latach 1847–1849 Strzelecki przebywał w Irlandii jako pełnomocnik angielskiego
komitetu pomocy Irlandczykom dotkniętych klęską głodu. W uznaniu jego zasług
21 listopada 1848 r. Królowa Wiktoria przyznała jemu Order Łaźni.
2 czerwca 1853 r. został członkiem Towarzystwa Królewskiego w Londynie.
20 czerwca 1860 r. Uniwersytet w Oxfordzie nadał jemu honorowy stopień Doktora
Prawa Cywilnego. W dniu 1 lipca 1869 r. Królowa Wiktoria nadała jemu tytuł
Rycerza Orderu Św. Michała i Św. Jerzego „... za 5‐letnie podróże badawcze
w Australii, odkrycie złota, odkrycie nowych obszarów zdatnych do kolonizacji
i wreszcie za sporządzenie, opartych na obserwacjach astronomicznych map
topograficznych i geologicznych...”. Paweł Edmund Strzelecki zmarł 6 października
1873 r. Pochowany został na cmentarzu Kensal Green w Londynie.
Dokonania i odkrycia Strzeleckiego zostały upamiętnione nadaniem przez niego
15 nazw geograficznych w Australii i Tasmanii. Inni odkrywcy uczcili pamięć Polaka

65
nadając imię Strzeleckiego 14 obiektom geograficznym oraz okazom flory i fauny.
Dorobek naukowy Strzeleckiego to 17 opracowań, natomiast jemu poświęcono
86 publikacji. W czasach nam współczesnych pamięć o polskim podróżniku
i odkrywcy pielęgnowana jest w czterech polskich szkołach nazwanych jego
imieniem: szkoła podstawowa w Poznaniu, szkoła podstawowa w Warszawie,
gimnazjum w Poznaniu i gimnazjum w Czarnym Lesie koło Częstochowy. Placówki
te od wielu lat są objęte opieką krajoznawczą przez Komisję Historii i Tradycji
Oddziału Poznańskiego PTTK im. Bernarda Chrzanowskiego.

Pocztówka przedstawiająca pomnik w Jindabyne w Australii (z archiwum autora)
Wszystkie szkoły posiadają Izby Pamięci oraz organizują Dni Patrona. Szkoły te
wydają czasopisma szkolne: „Przybij piątkę”, „Świrek”, „Paweł Edmund Strzelecki”,
„Kleks”. W Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie znajdują się ulice noszące
nazwę Strzeleckiego. W Poznaniu w 2008 r. zorganizowano jubileusz 20 rocznicy
odsłonięcia pomnika Strzeleckiego w Jindabyne, natomiast wcześniej w 1984
zorganizowano obchody jubileuszowe 111 rocznicy śmierci Strzeleckiego.
W 2010 r. obchodzono jubileusz 170 rocznicy nazwania najwyższego szczytu
w Australii Górą Kościuszki. W Poznaniu odsłonięto dwie tablice pamiątkowe
Strzeleckiego: w 1984 r. na dziedzińcu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
i w 2008 r. na ścianie kościoła pod wezwaniem św. Jakuba w Głuszynie. W Poznaniu
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zorganizowano trzy wystawy: w 1984 r. w Bibliotece Raczyńskich, w 1988 r.
w Osiedlowym Domu Kultury Orle Gniazdo, którą następnie przekazano do Australii
oraz w 2008 r. w Kole Przewodników PTTK. O Strzeleckim ukazało się kilka książek
z których najważniejsze to: Narcyza Żmichowska „O Pawle Edmundzie Strzeleckim –
według rodzinnych i towarzyskich wspomnień”, Warszawa 1876; Wacław
Słabczyński „Paweł Edmund Strzelecki – podróże, odkrycia, prace”, Warszawa 1957
oraz Polscy podróżnicy i odkrywcy, Warszawa 1988; Paweł Edmund Strzelecki
„Pisma wybrane”, Warszawa 1960. W 1988 r. w miejscowości Jindabyne w Australii
został odsłonięty monumentalny pomnik Strzeleckiego, wykonany nieomal
w całości w Polsce, dłuta poznańskiego rzeźbiarza Jerzego Sobocińskiego.
Odsłonięcia dokonał gubernator Nowej Południowej Walii, marszałek lotnictwa
australijskiego – Sir James Rowland oraz Prezes Towarzystwa Polonia –
T.W. Młyńczak. W opinii władz australijskich było to największe wydarzenie
w dziejach Polonii Australijskiej. Sir James Rowland przekazał na ręce Wojciecha
Owsianowskiego podziękowanie dla mieszkańców Poznania i Wielkopolski za wkład
wniesiony w dzieło budowy pomnika.

Sir James Rowland przekazuje podziękowania na ręce Wojciecha Owsianowskiego.
Zdjęcie z archiwum autora
Flaga australijska osłaniająca pomnik została przywieziona przez Wojciecha
Owsianowskiego do Poznania i przekazana Izbie Patrona w Szkole Podstawowej
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w Głuszynie. W dniu 18 lutego 1990 r. podczas uroczystości „Strzelecki Festival”
ksiądz prowincjał Stanisław Wrona – Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Australii
z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu, dokonał
poświęcenia pomnika oraz wygłosił patriotyczną homilię. Na obszarze Gór
Śnieżnych obejmującym Górę Kościuszki i miejscowość Jindabyne z pomnikiem
Strzeleckiego, utworzony został Park Narodowy im. Tadeusza Kościuszki o pow.
690 tys. ha. W najbliższym otoczeniu pomnika Strzeleckiego odbywa się co roku
Festiwal Kościuszkowski. Ukazały się trzy pocztówki – dwie australijskie i jedna
polska przedstawiające pomnik Strzeleckiego. Poczta Polska wydała trzy znaczki
przedstawiające Strzeleckiego, dwa z nich na zdjęciu oraz datownik okolicznościowy
z 2008 r. Mennica Narodowa wybiła w 1997 r. dwie monety Strzeleckiego
o nominałach 2 zł i 10 zł (srebro). Ukazało się kilka prac magisterskich z których
jedną prezentuję. Odbywają się rajdy turystyczne „Śladami P.E. Strzeleckiego”,
organizowane od wielu lat przez Oddział PTTK Poznań – Nowe Miasto. Wykonane
zostały medale poświęcone Strzeleckiemu, m.in. przez prof. Józefa Stasińskiego
oraz Jerzego Sobocińskiego. Młodzież z gimnazjum Nr 53 im. P. E. Strzeleckiego
w Poznaniu prezentuje od dawna przedstawienie teatralne pt. „Historia pewnego
podróżnika”, napisane przez nauczycielkę Kornelię Cichocką. Staraniem wojewody
poznańskiego dra Włodzimierza Łęckiego, krajoznawcy i członka honorowego PTTK,
doczesne szczątki Strzeleckiego zostały sprowadzone z cmentarza w Londynie
do kościoła pod wezwaniem św. Wojciecha w Poznaniu. 29 listopada 1997 r.
w obecności licznie zgromadzonego społeczeństwa oraz przedstawicieli władz
Polski i Australii odbył się uroczysty, drugi pogrzeb Strzeleckiego. Spoczął on
w nowej Krypcie Zasłużonych Wielkopolan, kończąc tym samym, swoją ostatnią
i zarazem najdłuższą podróż – podróż do Ojczyzny.
W ostatnim czasie trumna Strzeleckiego została wymieniona na sarkofag.
Wymownym dowodem pamięci o P.E. Strzeleckim, który po wielu latach wrócił do
Poznania, miejsca swego urodzenia oraz łączności tej pamięci ze współczesnością
niechaj będzie szczególny zbieg okoliczności, a mianowicie autorem Krypty
Zasłużonych Wielkopolan oraz budynków Wydziału Nauk Geograficznych
i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Morasko jest
znakomity architekt poznański Jerzy Gurawski. W taki sposób architektura połączyła
współczesność z historią.
Droga życiowa Strzeleckiego to pasmo wielu sukcesów, które zapewniły jemu
wielkość i chwałę. Przenosząc się myślami do dalekiej Australii w okolice Góry
Kościuszki, warto zadumać się nad losami Strzeleckiego, zasłużonego
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Wielkopolanina i Wybitnego Polaka, który sławę zawdzięczał swemu charakterowi
i własnej pracy. Musiał on być nieprzeciętnie zdolnym, by jako cudzoziemiec
osiągnąć zaszczyty w elitarnym społeczeństwie angielskim epoki wiktoriańskiej.
Każdy z nas ma szansę na realizację własnych marzeń, które w przyszłości mogą
zaowocować sukcesami. Należy usilnie dążyć do realizacji wybranego celu.
Potrzebne są także pewne uzdolnienia, znaczny wkład pracy własnej i na koniec
trochę szczęścia. Mnie spotkało takie szczęście w latach 1985–1988 kiedy dane mi
było współpracować ze znanym rzeźbiarzem Jerzym Sobocińskim przy realizacji jego
dzieła życia, upamiętniającego wybitnego Wielkopolanina Pawła Edmunda
Strzeleckiego. Później opisałem wszystko to, co zachowało się w moich
wspomnieniach i notatkach. Była to dla mnie najbardziej fascynująca przygoda
życia, zakończona sukcesem wszystkich osób oraz instytucji uczestniczących w jej
realizacji.

Zwłoki Pawła Edmunda Strzeleckiego złożono w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan
w Poznaniu. Zdjęcie z archiwum autora
Czy poznańskie starania popularyzujące osiągnięcia Strzeleckiego, wybitnego
Wielkopolanina są wystarczające? Z pewnością nie! Z Wielkopolski w świat na
przestrzeni dziejów udało się 48 podróżników. Ich wkład w dzieło poznawania
świata jest na tyle barwny i znaczący, że bez większego trudu mogłoby powstać
w Poznaniu Muzeum Podróży, Geografii i Geologii. Początkiem drogi prowadzącej
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do muzeum może się stać Galeria Podróżników Wielkopolskich, odsłonięta
w 2012 r. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wojciech Owsianowski
Pomnik Pawła Edmunda Strzeleckiego w Australii
Paweł Edmund Strzelecki jeden z najbardziej znanych i zasłużonych polskich
podróżników i odkrywców rodem z Wielkopolski, jako jeden z nielicznych, doczekał
się własnego pomnika. W 2013 r. minęła 25 rocznica jego odsłonięcia.
Upamiętnienie dokonań Strzeleckiego pomnikiem, mimo jego ogromnych zasług,
nie było, jak pokazało życie ani proste, ani oczywiste. W niełatwych dla Polski
czasach, nazywanych dzisiaj transformacją polityczną, ogrom przeciwności
gospodarczych, organizacyjnych, materiałowych, społecznych i ekonomicznych
towarzyszących przedsięwzięciu, zdawał się być wielkim pasmem trudności nie do
pokonania. Nie najlepsza sytuacja dla przyszłego pomnika istniała także w Australii,
bowiem wśród emigracji polskiej pojawiły się rozbieżności, którego z Polaków
postawić na piedestale, Kościuszkę czy Strzeleckiego? W efekcie tych sporów
zbudowano dwa pomniki. Rdzenni mieszkańcy Australii Aborygeni zbliżający się
jubileusz 200‐lecia „białej” Australii, który przypadał w 1988 r. traktowali jako czas
żałoby narodowej i z wielką rezerwą podchodzili do świętowania jakichkolwiek
rocznic. Na przekór problemom i kłopotom dzięki życzliwości wielu ludzi dobrej woli
w Polsce i Australii pomnik Strzeleckiego powstał i został odsłonięty. W 25 roku
jubileuszu pomnika opisuję nieznane okoliczności towarzyszące pomnikowi od
projektu do odsłonięcia.
W 1980 r. z inicjatywy Polsko‐Australijskiego Towarzystwa Kulturalnego w Sydney
oraz jego prezesa Harrego Hefki zrodziła się idea zbudowania pomnika
P. E. Strzeleckiego w Australii. Pomnik miał być hołdem dla odkryć i dokonań
wielkiego Polaka oraz wyrazem uznania dla dorobku polskich emigrantów,
wniesionego w rozwój Australii. Dla realizacji tego zamierzenia w 1983 r.
utworzono w Sydney Społeczny Komitet Budowy Pomnika Sir Pawła Edmunda
Strzeleckiego w następującym składzie osobowym: Harry Hefka, Alfred
Choroszyński, John Molski, Jan Ozdymacha, Bogusława Mokrzycka, Wanda
Choroszyńska, Jadwiga Podleś i Szczepan Włodarski. Komitet pod przewodnictwem
H. Hefki działał cztery lata. W 1987 r. zmieniono nazwę komitetu na Komitet
Stanowy Nowej Południowej Walii Budowy Pomnika Sir Pawła Edmunda
Strzeleckiego, zmieniając jego stan osobowy: Robert Strang, Dawid B. Prestonn,
Jack F. O Neill, Stanisław Bill Nowak, Eugeniusz Bajkowski, Hal Lashwood. Harry
Hefka, Alfred Choroszyński, John Molski, John Ivering, Janusz Szczygieł, Tadeusz
Gebhardt‐Wollongong, Jenny Looman, Sławomir Noszczak, Ryszard Socha, Romuald
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Napiórkowski, Marek Zarzycki, Andrzej Szozda, Marian Kałuski, Eugeniusz Rosik,
Marek Mulczyk, Barbara Oleszkiewicz, Ryszard Strzelecki, Andrzej Mikołajczyk,
Bogusława Niewęgłowska, Wanda Choroszyńska, Szczepan Włodarski, Jadwiga
Podleś, Mieczysław Kordek, Andrzej Guzowski, Jan Ozdymacha.
Komitet pod przewodnictwem Roberta Stranga, przewodniczącego Australijsko‐
Polskiej Izby Handlowej w Melbourne działał do końca realizacji przedsięwzięcia.
Dużego wsparcia budowie pomnika udzielał w latach 1983–1988 Patron Komitetu,
były senator i przewodniczący Komitetu ds. Etnicznych Nowej Południowej Walii
Tony Mulvihill. W 1985 r. delegacja z Australii przyleciała do Polski w celu
zapoznania się z pomnikami Poznania i Wielkopolski. Po obejrzeniu wielu z nich,
gości zafascynował pomnik Bolesława Chrobrego w Gnieźnie, dłuta Marcina Rożka,
zniszczony przez Niemców w okresie okupacji hitlerowskiej, którego kopię wykonał
w 1984 r. wybitny rzeźbiarz poznański Jerzy Sobociński. Ten fakt miał decydujący
wpływ na wybór twórcy pomnika Strzeleckiego. W związku z tym porzucona została
koncepcja wyboru twórcy pomnika drogą konkursową, zarówno w Polsce,
jak i Australii. Koncepcja konkursowa wymagała znacznych środków finansowych
oraz dużo czasu, a jednego i drugiego brakowało, gdyż odsłonięcie pomnika miało
być ostatnim akcentem kończącym jubileusz 200‐lecia „białej” Australii, który to
termin przypadał pod koniec 1988 roku. W takiej sytuacji rzeźbiarz poznański
o znaczącym dorobku twórczym Jerzy Sobociński został zaproszony do realizacji
prac związanych z pomnikiem, co nastąpiło 22 czerwca 1987 r. Postanowiono także
nie powoływać komitetu społecznego w Polsce, powierzając Wojciechowi
Owsianowskiemu, wiceprezesowi Oddziału Towarzystwa POLONIA w Poznaniu
realizację całego przedsięwzięcia, a prezesowi Oddziału prof. dr Alfonsowi
Klafkowskiemu nadzór nad tą realizacją. Jak czas pokazał były to decyzje ze wszech
miar słuszne, a wszystkie prace przygotowawcze, projektowe i wykonawcze podjęte
równocześnie w Poznaniu oraz Sydney, potoczyły się szybko i bez większych
przeszkód, co było możliwe dzięki ogromnej pomocy wielu osób oraz instytucji
popierających to zamierzenie.
W Sydney zdecydowano, że przyszły pomnik stanie w miejscowości Jindabyne,
leżącej u podnóża Gór Śnieżnych, w odległości 37 km od Góry Kościuszki
(2228 m n.p.m.), w pobliżu parku narodowego o tej samej nazwie. Zwrócono się
także z prośbą o udzielenie pomocy finansowej do władz Australii i Polski,
która to została udzielona.
W pracowni Jerzego Sobocińskiego rozpoczęły się prace projektowe, w wyniku
których powstał model pomnika z gipsu w skali 1:1. Po zapoznaniu się z wykonaną
pracą model przyszłego pomnika został wysoko oceniony pod względem
artystycznym przez komisję przedstawicieli P.P. Sztuka Polska, Oddział w Poznaniu,
a zarazem rzeczoznawców Ministerstwa Kultury i Sztuki, znanych rzeźbiarzy
poznańskich Benedykta Kasznię i Annę Krzymańską. Inna komisja przedstawicieli
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P.P. Sztuka Polska, Odział w Poznaniu w składzie Kazimierz Sławiński, Anna
Krzymańska, Benedykt Kasznia i Jan Rassumowski stwierdziła poprawność wyceny
finansowej całości prac artystycznych. Następnie kontynuowano wszystkie prace,
aż do ich pomyślnego zakończenia. Uroczyste odsłonięcie pomnika Strzeleckiego
w Jindabyne nastąpiło 14 listopada 1988 r. w obecności licznie zgromadzonych
Australijczyków, Polaków oraz przedstawicieli władz polskich i australijskich. Aktu
tego dokonali Sir James Rowland, marszałek Lotnictwa Australijskiego, gubernator
Nowej Południowej Walii oraz Tadeusz W. Młyńczak, zastępca przewodniczącego
Rady Państwa i prezes Towarzystwa POLONIA w Warszawie. Uroczystość uświetniła
grająca pieśni polskie i australijskie Królewska Orkiestra Lotnictwa Australijskiego.
Łzy wzruszenia wielu obecnych wyciskali młodzi skauci australijscy ze Szczepu
im. Tadeusza Kościuszki. Uroczystość ta była, jak stwierdził w przemówieniu
James Rowland, największym wydarzeniem w dziejach Polonii Australijskiej.
Po odsłonięciu pomnika przewodniczący Komitetu Stanowego Robert Strang
zaprosił gości polskich i australijskich na uroczyste spotkanie okolicznościowe,
zorganizowane w Klubie Bowlingowym, w którym uczestniczyło około 200 osób,
przedstawicieli władz oraz działaczy polonijnych. W tym samym dniu, w godzinach
wieczornych, w Ambasadzie Polski w Canberze odbyło się spotkanie towarzyskie
podczas którego wręczono wyróżnienia osobom zasłużonym przy budowie
pomnika. Złote Odznaki Honorowe Towarzystwa POLONIA otrzymali: Robert Strang,
Dawid Preston, Jack O Neil, John Ivering, Tony Mulvihill, Harry Hefka, Zofia i Jan
Wojciechowscy. Medale i Dyplomy Towarzystwa POLONIA otrzymali: Ryszard
i Leszek Strzeleccy oraz John Molski. Medale P.E. Strzeleckiego otrzymali: Tadeusz
W. Młyńczak, Ambasador Antoni Pierzchała, Konsul Kazimierz Ciaś, Robert Strang,
Wojciech Owsianowski, Szkoły Podstawowe im. P.E. Strzeleckiego w Poznaniu
i Warszawie. Odznaki Honorowe Miasta Poznania otrzymali: Robert Strang i Harry
Hefka; Kopię Aktu Erekcyjnego otrzymał Ambasador A. Pierzchała. Robert Strang
za wkład pracy przy budowie pomnika otrzymał posłanie i medal miasta od
Prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego oraz gratulacje z Oddziału Towarzystwa
POLONIA w Poznaniu, które przekazał Wojciech Owsianowski.
Monumentalny pomnik P. E. Strzeleckiego w Australii to jeden z nielicznych
pomników wielkich Polaków, dzieło polskiego rzeźbiarza, wykonany prawie
w całości w Polsce i znajdujący się poza jej granicami. Pomnik został życzliwie
przyjęty przez wieloetniczne społeczeństwo australijskie, a jego otoczenie stało
się miejscem ogniskującym życie Polonii Australijskiej. Wiele sympatycznych
artykułów o pomniku i jego twórcy zamieściła prasa polska, australijska i polonijna:
„Strzelecki Festival”, Australian Polish Review, Sydney, 03.03.1990, art. red.; „Paweł
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Edmund Strzelecki”, Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza, Londyn, 24.06.1992,
Aleksander Lednicki. „Wspiąć się na Kościuszkę” – Polskie pomniki w Australii, czyli
jak to ze Strzeleckim i Kościuszką było?, Głos Wielkopolski, Poznań, 12.03.2003,
W. Owsianowski;
Opis artystyczny i techniczny pomnika:
Pomnik składa się z trzech zasadniczych elementów:
Figura P. E. Strzeleckiego (brąz gat. BK 10) wykonana została z 27 części,
połączonych 120 śrubami, całość o łącznej wadze 3200 kg i wysokości 4,7 m,
wyciągnięta ręka wskazuje kierunek Góry Kościuszki, leżącej w masywie Gór
Śnieżnych;
Cokół – piedestał o wysokości 3 m obłożony jest 12 płytami granitowymi,
pochodzącymi z kamieniołomu w Borowie (Dolny Śląsk), na cokole znajdują się
litery z brązu, tworzące napis: Sir Paul Edmund Strzelecki (1797–1873) The Polish
Explorer / Of Australia, z boku cokołu przylega alegoryczna płaskorzeźba wykonana
z brązu o wadze 1200 kg, przedstawiająca góry australijskie wraz z nazwami
minerałów odkrytych przez P. E. Strzeleckiego. Pierwotnie na płaskorzeźbie była
przedstawiona grupa Aborygenów, którzy towarzyszyli odkrywcy w drodze na
najwyższy szczyt, będący dla nich Świętą Górą o nazwie Targanoil, jednak w trakcie
prac nad pomnikiem, artysta szanując uczucia rdzennych mieszkańców Australii,
dokonał zmiany ideowej tej części pomnika, ponieważ dla Aborygenów, jak już
wcześniej wspomniałem, jubileusz 200‐lecia „białej” Australii był okresem żałoby
narodowej;
Platforma widokowa wykonana została z granitu australijskiego W jej ścianę
frontową wmontowano są cztery metalowe tablice informacyjne wykonane
w Sydney: trzy w języku angielskim oraz jedna w języku polskim, przedstawiające
życiorys i dokonania odkrywcy oraz informujące o uroczystości odsłonięcia
pomnika. W podstawę platformy wbudowano mosiężną łuskę armatnią, w której
znajdują się dwa akty erekcyjne sporządzone w językach polskim i angielskim oraz
monety i gazety polskie i australijskie, a także przewodniki turystyczne o Poznaniu
i Wielkopolsce.
Pomnik liczy łącznie 11 m wysokości, stoi w miasteczku Jindabyne nad jeziorem
o tej samej nazwie, przez które przepływa rzeka Śnieżna /Snow River/, w Banjo
Paterson Park, w odległości 160 km od Canberry. Łączny koszt wykonania pomnika
wyniósł 50 mln złotych dla strony polskiej oraz 115 tysięcy dolarów australijskich
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dla strony australijskiej (według cen z 1988 r.). Pomnik, który opuszczał Polskę,
udając się do Australii, był żegnany wierszem pt. „Pawłowi Edmundowi
Strzeleckiemu”. Finis coronat opus – koniec wieńczy dzieło, te słowa może śmiało
przypisywać sobie wiele osób, instytucji oraz przedsiębiorstw w Polsce i Australii,
które budowę pomnika wspierały życzliwością, pracą lub decyzjami
podejmowanymi w trudnym dla Polski okresie przemian politycznych. Te szlachetne
gesty, jak można przypuszczać, były częściową spłatą „długu” zaciągniętego wobec
wielkiego Polaka, któremu przypadło żyć w czasach, kiedy Polska wymazana była
z mapy Europy. Wszystkim zainteresowanym polecam książkę wybitnego pisarza
i geografa Wacława Słabczyńskiego pt. „Paweł Edmund Strzelecki. Podróże –
Odkrycia – Prace”, PWN, Warszawa, 1957 r.
Ułomna pamięć nie pozwala wymienić wszystkich i wszystkiego, za co
zainteresowanych przepraszam. Niektórzy odeszli w niepamięć, wielu udało się „na
wieczną wartę”, lecz pamiętajmy o tym, że wszyscy oni dotknęli się niegdyś dobrej
sprawy.
Twórca pomnika – Jerzy Sobociński (1932–2008), wybitny rzeźbiarz poznański,
twórca m.in. pomników: 1000‐lecia w Pile, Dzieci Wrzesińskich we Wrześni,
Obrońców Kłecka w Kłecku, Kardynała Augusta Hlonda, Jana Kochanowskiego
i Stanisława Mikołajczyka w Poznaniu, Bolesława Chrobrego, Harcerzy
i św. Wojciecha w Gnieźnie, św. Marcina w Odolanowie. W dorobku artysty
znajdują się następujące prace: pomniki – 63, rzeźby – 58, tablice pamiątkowe –
18, medale – 10, małe formy rzeźbiarskie – 51 oraz 26 projektów do realizacji.
Wiele dzieł znajduje się w muzeach i kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.
Grupa poznańska – Tadeusz Bartkowiak, Jerzy Błoszyk, Alojzy Bryl, Janusz Dembski,
Edmund Dudziński, Marian Górny (Prezydent Gniezna), prof. dr Alfons Klafkowski,
Adam Kochanowski, Marian Król, Jan Maćkowiak, Wojciech Owsianowski,
Bronisław Stemplowski (Wojewoda Poznański), ks. Edward Szymanek (Towarzystwo
Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej), prof. dr Lech Trzeciakowski, prof. dr Jerzy
Wisłocki, Andrzej Wituski – Prezydent m. Poznania.
Grupa warszawska – Jacek Doliwa, Józef Klasa i Tadeusz W. Młyńczak – wszyscy
z Towarzystwa POLONIA. Kazimierz Ciaś, Ryszard Korczewski, Waldemar Lipka‐
Chudzik, Jan Majewski, Andrzej Majkowski i Antoni Pierzchała wszyscy
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Tadeusz Olechowski – Minister Spraw
Zagranicznych, Wacław Słabczyński – pisarz oraz Lawry W. Herron – Ambasador
Australii w Polsce.
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Przedsiębiorstwa w Polsce:
P. P. Sztuka Polska, Oddział w Poznaniu – ekspertyzy artystyczne i finansowe
projektu;
Publiczny Transport Ciężarowy Piotr Porządny z Poznania – przewóz części
gipsowych;
Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych – wykonanie elementów metalowych
pomnika, tj. figury, liter i płaskorzeźby. W dniu 1 lipca 1988 r. w zakładach odbyło
się symboliczne odsłonięcie pomnika, którego dokonał Ambasador Australii
w Polsce Lawry W. Herron, następnie podpisano akt erekcyjny oraz wyróżniono
11 pracowników Odznakami Towarzystwa POLONIA i pożegnano pomnik przed
podróżą do Sydney. Godnym podkreślenia jest fakt, że Ambasador Lawry W. Herron
udzielał ogromnego wsparcia budowie pomnika, za co otrzymał liczne
podziękowania;
Kopalnia Skalnych Surowców, Kamieniołom w Borowie – bloki granitowe na płyty;
Odlewnia Żeliwa w Gromadce – drut do cięcia granitu;
Zakład Kamieniarski Mirosława i Henryka Grysiów z Kościana – wykonanie
płyt granitowych;
Zakłady Metalchem z Kościana – wykonanie nierdzewnych łączników metalowych;
Krajowa PKS, Oddział II w Poznaniu – transport elementów kamiennych;
Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego z Poznania – krawędziarki
i deski;
Muzeum – Zabytkowa Papiernia w Dusznikach Zdroju – papier czerpany;
Poznańskie Zakłady Graficzne – druk aktów erekcyjnych;
Miejska Biblioteka Publiczna im. Raczyńskich w Poznaniu – przygotowanie wystawy
pt. „P. E. Strzelecki w Australii” i publikacji pt. „P. E. Strzelecki” oraz przekazanie
ich jako daru do Australii z okazji odsłonięcia pomnika;
Księgarnia św. Wojciecha w Poznaniu – druk publikacji pt. „P. E. Strzelecki”;
Garnizon Wojska Polskiego w Gnieźnie – ozdobna łuska armatnia dla aktów
erekcyjnych;
Polskie Linie Oceaniczne w Gdyni – przewóz elementów pomnika na trasie Gdynia‐
Hamburg statkiem LUBLIN II i na trasie Hamburg‐Sydney statkiem KATOWICE II.
Statek wypłynął z Hamburga 14 lipca i przypłynął do Sydney 31 sierpnia 1988 roku,
statkiem dowodził Kapitan Żeglugi Wielkiej Romuald Grzywaczyk;
Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Gdynia – udzieliło
znaczącej obniżki kosztów transportu i całości spraw spedycyjnych z Gliwic
do Gdyni oraz dalej do Hamburga i Sydney, jako swój wkład w dzieło budowy
pomnika;
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TUiR Warta SA, Oddział w Poznaniu – dokonała ubezpieczenie ładunku na kwotę
50 mln złotych, pobierając symboliczną opłatę, jako swój wkład w dzieło budowy
pomnika;
Główny Urząd Ceł w Warszawie – zwolnił ładunek od opłaty cła wywozowego,
jako swój wkład w dzieło budowy pomnika;
Przedsiębiorstwa w Australii:
Snowy River Shire oraz Jindabyne Lions Club – zezwolenie na postawienie pomnika
w Parku Banjo Paterson w Jindabyne;
Instytut Technologii N.S.W. w Sydney, dr Jan Ivering – opracowanie konstrukcji
platformy widokowej oraz nadzór nad jej wykonaniem;
Tradex Transport P/L w Sydney – przewóz elementów pomnika w dwóch
kontenerach na trasie Sydney‐Jindabyne;
Osolins & White P/L Berridale, N.S.W. – wykonanie betonowej konstrukcji
platformy;
Pecos Holdings P/L Berridale, N.S.W. – obudowa platformy ciosami z granitu
australijskiego – prace te wykonali kamieniarze Ken Baxter i Franz Schmid.
Społeczne Komitety Budowy Pomnika P. E. Strzeleckiego w Sydney
Dwa Komitety działające w latach 1983–1987 oraz 1987–1989, które wymieniłem
wcześniej, prowadziły działalność informacyjną wśród społeczeństwa
australijskiego, połączoną ze zbiórką pieniędzy na pokrycie kosztów platformy
widokowej pomnika oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia ze stanowymi
i centralnymi władzami australijskimi. W uznaniu zasług przy budowie pomnika
ich przewodniczący Harry Hefka i Robert Strang otrzymali Odznakę Honorową
Miasta Poznania. Działalność komitetu była z dużym powodzeniem wspierana
przez polskie placówki dyplomatyczne i wszystkich ich pracowników. Ambasadorem
Polski w Australii był wówczas Antoni Pierzchała, a Konsulem Generalnym Polski
w Sydney Kazimierz Ciaś.

Komitet Budowy Pomnika Tadeusza Kościuszki w Cooma
Różnice zdań pomiędzy działaczami polonijnymi dotyczące kogo upamiętnić
na pomniku, Tadeusza Kościuszkę czy Pawła Edmunda Strzeleckiego sprawiły,
że w 1985 r. z inicjatywy Rady Naczelnej Organizacji Polskich w Melbourne oraz jej
prezesa Krzysztofa Łańcuckiego zrodził się pomysł wzniesienia pomnika Tadeusza
Kościuszki, którego imię nosi najwyższa góra w Australii. W Sydney zdecydowano,
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że przyszły pomnik powinien stanąć przy drodze prowadzącej do Gór Śnieżnych w
pobliżu miejscowości Cooma, a jego twórcą został Polak zamieszkały w Australii,
rzeźbiarz Stanisław Ostoja‐Kotkowski. Pomnik w postaci obelisku wysokiego na 6,5
m wykonany został ze stali nierdzewnej, powierzchnia wszystkich boków jest
wielokrotnie załamana geometrycznie na podobieństwo rogatywki. Na obelisku
znajduje się płaskorzeźba Tadeusza Kościuszki z brązu, której autorem jest
australijski rzeźbiarz John Dowie, pomnik został wykonany w Zakładach Stalowych
Woodroffe. Odsłonięcie pomnika odbyło się 29 stycznia 1989 r. podczas Walnego
Zjazdu Delegatów RNOP. Ciekawostką niech będzie fakt, że dwaj rzeźbiarze Jerzy
Sobociński, twórca pomnika Strzeleckiego oraz Stanisław Ostoja‐Kotkowski, twórca
pomnika Kościuszki poznali się osobiście, obejrzeli pomniki w Cooma i Jindabyne
oraz zostali przyjaciółmi.
Zakończenie
Budowa każdego pomnika jest sprawą trudną i wielce skomplikowaną pod
względami politycznym, decyzyjnym, lokalizacyjnym, projektowym, wykonawczym
i logistycznym. Można ją bez przesady przyrównać do prawdziwej drogi przez mękę.
Dziwnym zrządzeniem losu większe problemy i kłopoty omijały realizatorów tego
niezwykłego przedsięwzięcia, co było bez wątpienia zasługą wielu osób oraz
instytucji wspierających tę godną ze wszech miar inicjatywę. Budowie pomnika
Pawła Edmunda Strzeleckiego towarzyszyły sytuacje o charakterze komicznym,
z których najzabawniejszą był przewóz na trasie Poznań – Sydney łuski armatniej
mosiężnej o kalibrze 120 mm, przeznaczonej dla aktów erekcyjnych. Przekraczanie
kilku granic przez osobę wiozącą łuskę mogłoby stanowić kanwę do dobrej komedii
filmowej. Były to trochę inne czasy, więc łuska choć z wieloma przygodami, dotarła
do miejsca swojego przeznaczenia i została wmurowana w pomnik. Niezwykłą także
przygodą było „zdobycie” piły tarczowej o zębach pokrytych proszkiem
diamentowym, niezbędnej do cięcia płyt granitowych na cokół pomnika. Pił tych
nigdzie nie można było kupić! Nieoczekiwanie sytuację uratował tajemniczy
Rosjanin handlujący wyrobami metalowymi, który za parę groszy odsprzedał
narzędzie „na wagę złota”. Przytrafiły się również sytuacje niepożądane dla sprawy
pomnika, jedna to wypadek drogowy samochodu wiozącego pocięte części
gipsowego modelu pomnika na trasie Poznań – Gliwice Uległo wówczas zniszczeniu
kilka elementów modelu, które należało odtworzyć w czasie więcej niż
błyskawicznym, na szczęście wszystko skończyło się pomyślnie. Druga sytuacja to
zagubienie w transporcie morskim ściągów metalowych do cokołu pomnika, które
prawdopodobnie... wpadły do morza, gdzieś na trasie? Sytuację uratowało

77
przedsiębiorstwo australijskie, które na miejscu wykonało odpowiedni duplikat tych
części, także błyskawicznie!
Wśród osób od wielu lat zaangażowanych w sprawy polonijne na terenie Australii
i Polski godzi się wspomnieć osobę Ryszarda Strzeleckiego (1922–2010), działacza
polonijnego w Australii. On, jego rodzina, a zwłaszcza synowie Leszek i Janusz,
oddali duże zasługi w popularyzacji osiągnięć i dorobku P. E. Strzeleckiego
w Australii i Polsce. Ryszard Strzelecki wielokrotnie przebywał w kraju, czynnie
uczestnicząc w imprezach związanych z wielkim podróżnikiem, kilkakrotnie gościł
w Głuszynie w szkole podstawowej Nr 53 im. P.E. Strzeleckiego, którą wspierał
w miarę swych możliwości materialnie i finansowo.

Wojciech Owsianowski
Spotkania w Australii
Delegacja Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną POLONIA uczestnicząca
w uroczystości odsłonięcia pomnika Pawła Edmunda Strzeleckiego 14 listopada
1988 r. w Jindabyne w Australii, przebywała w tym kraju na zaproszenie Komitetu
Stanowego Nowej Południowej Walii Budowy Pomnika Sir Pawła E. Strzeleckiego,
któremu przewodniczył Robert Strang, zarazem przewodniczący Australijsko‐
Polskiej Izby Handlowej w Melbourne oraz władz Nowej Południowej Walii. W skład
delegacji wchodziły następujące osoby: Tadeusz W. Młyńczak – zastępca
przewodniczącego Rady Państwa, prezes Towarzystwa POLONIA w Warszawie,
Wojciech Owsianowski – wiceprezes Oddziału Towarzystwa POLONIA w Poznaniu,
Jacek Doliwa – pracownik Działu Zagranicznego Towarzystwa POLONIA
w Warszawie, redaktor Jerzy Jagodziński – dziennikarz Kuriera Polskiego
w Warszawie. W Australii do delegacji dołączyły jeszcze dwie osoby: Antoni
Pierzchała – Ambasador Polski w Canberze oraz Kazimierz Ciaś – Konsul Generalny
Polski w Sydney. Koszt pobytu delegacji finansowało Towarzystwo POLONIA
w Warszawie. Bogaty program pobytu w dniach 13–21 listopada 1988 r. podzielony
był na część oficjalną oraz część społeczno‐polonijną. Pierwsza przewidywała
odsłonięcie pomnika P.E. Strzeleckiego oraz rozmowy z władzami australijskimi,
druga przewidywała spotkania z przedstawicielami Polonii australijskiej.
Program ten odtwarzam po latach z konieczności w dużym skrócie.
11 listopada (piątek) – wylot z Polski na trasie Warszawa (22.35) – Taszkient (06.00)
– Bangkok – w samolocie siedzę obok Damiana Damięckiego i Romana Wilhelmiego
z którymi po czasie nawiązuję miłą rozmowę, lot nr 085, załoga liczy 12 osób,
kapitan – Władysław Wójcicki, drugi pilot – Edmund Markowski, pilot – Wacław
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Sieczkowski, nawigator – Sławomir Sardzawa, inżynierowie – Stefan Rojek i Jan
Szostak, mechanik – Jerzy Gryszkiewicz, szef pokładu – Różanna Banaszek,
stewardesy – Urszula Spirydowicz, Sławomira Figura, Jolanta Szydrowska i Joanna
Jeżewska. Lecąc nad Indiami, przy dobrej pogodzie podziwiamy cudowną panoramę
Himalajów z Mont Everestem (8.848 m n.p.m.).
12 listopada (sobota) – przylot do Bangkoku (18.00), nocleg w RA‐JAH (Radża)
HOTEL, w pokojach gościnnych pracowników LOT‐u, całonocne zwiedzanie miasta.
13 listopada (niedziela) – wylot z Bangkoku (07.00) liniami THAI, lot TG 485,
samolot Jumbo‐Jet do Sydney (21.40), pasażerów wchodzących na pokład witały
piękne Thaiki, wręczając każdemu na szczęście kwiat lotosu, przejazd samochodem
do Canberry (druga noc bez snu), nocleg w pokojach gościnnych Ambasady Polski.
14 listopada (poniedziałek) – wyjazd samochodem do Jindabyne, powitanie
gubernatora Nowej Południowej Walii Sir Jamesa Rowlanda, odsłonięcie pomnika
P.E. Strzeleckiego, spotkanie dla gości polskich i australijskich zorganizowane przez
przewodniczącego Komitetu Stanowego Budowy Pomnika Roberta Stranga,
spotkanie w Ambasadzie Polski w Canberze – wręczenie wyróżnień Osobom
zasłużonym przy budowie pomnika.
15 listopada (wtorek) – pobyt w Parku Narodowym Tidbinbilla, pobyt
w Parlamencie Australii, spotkanie delegacji z speakerem Izby Reprezentantów
Panią Joan Child, spotkanie prezydium delegacji z wicepremierem Rządu
Federalnego Lionelem Bowenem, spotkanie delegacji z członkami Konfederacji
Australijskiego Przemysłu CAI w Narodowym Klubie Prasy. W spotkaniu tym ze
strony australijskiej uczestniczyli: dyr. MJ Overland, dyr. H. Boulton, przedstawiciele
G.A. Binkowski oraz E.A. Bajkowski.
16 listopada (środa) – spotkanie delegacji z Janem i Zofią Wojciechowskimi,
kolekcjonerami skamielin australijskich, twórcami Muzeum Przyrodniczego.
Spotkania prezydium delegacji z Gubernatorem Generalnym Australii Sir Ninianem
Stephenem, Prezydentem Senatu Kerrym Sibra, Ministrem Spraw Zagranicznych
Garethowem Evansem. Wszyscy rozmówcy prosili o przekazanie wyrazów
wdzięczności Tadeuszowi W. Młyńczakowi za cenny dar w postaci pomnika
P.E. Strzeleckiego, który będzie sławił dorobek Polaków wniesiony w budowanie
i rozwój społeczeństwa australijskiego. Wylot samolotem na trasie Canberra –
Melbourne – Hobart (Tasmania), nocleg w hotelu West Point.
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17 listopada (czwartek) – spotkania prezydium delegacji z Gubernatorem Tasmanii
Sir Phillipem Bennettem, Wicepremierem Tasmanii R.J. Groomem, Merem Hobart
Doone Kennedym i Senatorem J. Sandersem. Podczas rozmów podkreślono
szczególny wkład i trud Polaków wnoszony na przestrzeni lat w pomyślność rozwoju
i kształtowanie Australii, zwrócono uwagę na zasługi Polaków położone przy
budownictwie hydroenergetycznym Tasmanii. Druga część delegacji spotkała się
z przedstawicielami Polonii tasmańskiej w tym Zbigniewem Walentą, Teresą
i
Ludwikiem Petrusewiczami, Małgorzatą, Miryndą i Pawłem Podleśkami.
W godzinach wieczornych odbyło się spotkanie z przedstawicielami Polonii.
18 listopada (piątek) – złożenie kwiatów przez delegację Towarzystwa POLONIA
pod pomnikiem Braterstwa Broni i Przyjaźni Żołnierzy Polskich i Australijskich
w Hobart, pobyt w Richmond, gdzie „zmuszono” nas do podziwiania najstarszego
w Australii zabytku (klasa zerowa) – mostu drogowego nad rzeką, zbudowanego
w 1823!!! i Port Arthur. W godzinach wieczornych spotkanie z przedstawicielami
Polonii w Hotelu West Point w Hobart.
19 listopada (sobota) – przylot do Melbourne, zwiedzanie miasta, spotkania
w biurach podróży Contal Travel i Odra Travel, w godzinach popołudniowych
spotkanie z przedstawicielami Polonii, zorganizowane przez Australijsko‐Polski Klub
Przyjaźni i Australijsko‐Polskie Towarzystwo Kulturalne. W spotkaniu tym
uczestniczyło około 80 osób, w tym Oliv Zacharov – Senator do Parlamentu
Federalnego oraz Licja Koganowski – Poseł do Parlamentu Stanowego. Wszyscy
obecni podkreślali duży udział Polaków w codziennym życiu Australii, czego
wymownym wyrazem stał się pomnik P.E. Strzeleckiego, który będzie symbolem
dobrych stosunków polsko‐australijskich. Podziękowania za pomnik złożyli
m.in. red. M. Kałuski, prezes E. Pyszczek, dyr. H. Syriatowicz, W. Woźniak,
M. Hamelka. Nocleg w hotelu.
20 listopada (niedziela) – przylot do Sydney, zwiedzanie miasta, spotkanie
w Konsulacie Generalnym z przemysłowcami polskiego pochodzenia oraz
przedstawicielami różnych środowisk miejscowej Polonii. Nocleg w pokojach
gościnnych Konsulatu.
21 listopada (poniedziałek) – spotkanie z przedstawicielami polskich
przedsiębiorstw działających w Australii (BANK PKO, LOT, TEXTILIMPEX,
SKÓRIMPEX, GLASSPOL, PLO), spotkanie z przedstawicielami Polonii: Markiem
Mulczykiem, Krzysztofem Wyssogotą‐Zakrzewskim, Elżbietą Kandy, Benedyktem
Jajorkiem, Ryszardem Strzeleckim, Harrym Hefką. Pożegnalne spotkanie prezydium
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delegacji z Gubernatorem Nowej Południowej Walii Sir Jamesem Rowlandem.
Pożegnanie z pracownikami Konsulatu. Godz. 16.15 wylot na trasie Sydney –
Bangkok – Warszawa.
W 1988 r. byłem pracownikiem Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną
POLONIA, gdzie pełniłem funkcję wiceprezesa Oddziału (1983–1990).
Także w 1988 r. obchodziłem jubileusz 30‐lecia działalności w Oddziale Poznańskim
PTTK im. Bernarda Chrzanowskiego, mając już na swoim koncie założenie i pierwszą
prezesurę Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych. W pracy zawodowej
duże znaczenie przywiązywałem do zagadnień turystyki przyjazdowej z kręgów
Polonii zagranicznej do Polski, popularyzując Szlak Piastowski, prowadzący przez
„Ziemie Skąd Nasz Ród”. W 1985 r. zorganizowałem kurs dla przewodników
poznańskich o tematyce emigracyjnej. W 1988 r. zainspirowałem mojego kolegę
klubowego dra Włodzimierza Łęckiego do napisania przewodnika pt. „Na Szlaku
Piastowskim”, który ukazał się nakładem Wydawnictwa POLONIA. Działalność
w Polskim Towarzystwie Turystyczno‐Krajoznawczym była mi bardzo pomocna
i niezbędna w pracy zawodowej także we wszystkich następnych latach, ale to już
inne przygody życia.

Ważniejsze informacje źródłowe
Kopie korespondencji Komitetów Budowy Pomnika Sir Pawła Edmunda
Strzeleckiego z Sydney w Australii z lat 1983–1987 i 1987–1988 r.
Notatki autora dotyczące projektowania i wykonania pomnika w Polsce w latach
1985–1988.
Notatki autora z okresu pobytu w Australii, podczas odsłonięcia pomnika
w Jindabyne.
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