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Wprowadzenie 

 
Szanowni Czytelnicy, Drogie Koleżanki i Koledzy! 

 
Oddając w Wasze ręce nowy numer Krajoznawcy pragnę podziękować tym z Was, 
którzy przysłali materiały o wydarzeniach, jakie miały miejsce na terenie całego 
kraju. Dzięki temu możemy zobaczyć, że krajoznawstwo w Polsce ma się dobrze. 
Bo, poprzez właśnie organizowanie różnych spotkań i imprez krajoznawstwo żyje. 
Nie ma bowiem nic ważniejszego w imprezie turystycznej (każdej) niż 
przekazywanie innym wiedzy krajoznawczej. To dzięki dzieleniu się z innymi 
różnymi wiadomościami dostrzegamy w jakim pięknym kraju przyszło nam 
mieszkać. To dzięki poznawaniu historii, zwłaszcza tej z terenów pogranicza, 
utożsamiamy się z historią tych ziem. I mimo iż mieszkali tam wcześniej 
przedstawiciele innych narodowości, tworząc nową historię tych ziem, nie 
zapominamy o dawnych mieszkańcach, szanując ich dokonania i pamiętając o ich 
trudzie chwalimy się pozostawionymi przez nich obiektami czy innymi 
osiągnięciami, bo przecież nie tylko o zabytki chodzi. Chwalimy się urodzonymi tu 
znanymi ludźmi tak jakby byli oni naszymi sąsiadami. Tak bowiem jest. Oczywiście 
może nieco inaczej patrzą na to mieszkańcy centrum kraju, ale my mieszkańcy 
pogranicza nie odcinamy się od tego co tu zastaliśmy. Tym bardziej, że obecnie 
granice państwowe to rzecz umowna. Dlatego też coraz częściej podejmujemy 
wspólne projekty z naszymi sąsiadami. Są to projekty w dziedzinie kultury, 
turystyki, krajoznawstwa, ochrony przyrody oraz oczywiście gospodarcze. Wspólnie 
pozyskujemy potrzebne na nie fundusze i wspólnie je realizujemy. W wielu z tych 
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projektów uczestniczą oddziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego, co nie tylko ułatwia zorganizowanie poszczególnych imprez, ale 
także zwiększa frekwencję. Dzięki temu organizujemy coraz więcej imprez, zgodnie 
z przewodnim hasłem PTTK na ten rok – Turystyka łączy pokolenia. Nikt już nie 
dziwi się, że na wspólne wycieczki idą dzieci, ich rodzice oraz, jak to mówią, osoby 
trzeciego, a nawet czwartego wieku. Minęły już czasy kiedy osoby starsze 
krępowały się wyjść w teren w zorganizowanej grupie. Zwłaszcza, że młodzież 
uczestnicząca w wycieczce bardzo chętnie zadaje im wiele ciekawych pytań. 
Podczas takich wycieczek panuje zazwyczaj bardzo miła atmosfera, jedni pomagają 
drugim, nikt nie ma pretensji o to, że np. ktoś wolniej idzie.  
 
Zapytacie może dlaczego właściwie o tym piszę, jaki mam w tym cel? Otóż to. Dzięki 
przemianom jakie zaszły w ostatnich latach, głównie w sposobie myślenia  
i patrzenia na świat, doszliśmy do momentu w którym coraz łatwiej przekonujemy 
młode pokolenie o konieczności dbania o tradycje, o naszą historię, o szacunek dla 
dokonań naszych poprzedników, czy wreszcie, a jakże, o nasze zdrowie, o naszą 
kondycję fizyczną. A ponieważ wciąż mówimy o konieczności wymiany 
pokoleniowej, to, co obecnie możemy osiągnąć nie było możliwe jeszcze kilka, czy 
kilkanaście lat temu. Dzięki organizowaniu imprez rodzinnych widzimy, że coraz 
więcej młodych ludzi wyraża zainteresowanie dla prezentowanych przez nas 
wartości. Nie zmarnujmy zatem szansy jaka dzięki temu się pojawiła i zachęcajmy 
młodzież do uczestniczenia w kursach, po których będą oni mogli, zostając różnego 
rodzaju działaczami, przejmować od nas „obowiązki”. Piszę to, ponieważ nie 
wszyscy wiedzą, że prowadzona przez nas działalność to praca społeczna w jak 
najczystszej formie. Nie jest to więc postawa, a przynajmniej nie była do tej pory, 
zbyt popularna. Dlatego należy się cieszyć z każdego młodzieńca wyrażającego 
zainteresowanie włączania się w taką pracę. Korzyść z tego będzie obopólna. Stery 
w Towarzystwie przejmie młodsze pokolenie, a my będziemy mogli zająć się 
realizacją odkładanych cały czas marzeń. W ten sposób młodsi chętnie będą 
korzystać z naszego doświadczenia, którego jeszcze nie zdążyli nabyć. 
 
Koleżanki i Koledzy, starajmy się zatem pomagać młodym działaczom, w ten sposób 
pomożemy przecież zarówno sobie, jak i Towarzystwu. A na tym chyba nam 
powinno zależeć. Prawda? 

Krzysztof Tęcza  
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Z teki krajoznawcy 

 
Krzysztof R. Mazurski 
Zabytki ewangelickie Śląska 

 
Wysoka wartość krajoznawcza Śląska wyraża się m.in. w wielu odrębnościach 
architektonicznych, cech budownictwa, jakich nie spotyka się gdzie indziej na 
ziemiach Polski. Jedną z nich jest budownictwo ewangelickie, a ściślej biorąc – 
kościoły ewangelickie. Różnych ich typów (stylowych i funkcjonalnych) nie można 
wszakże dobrze zrozumieć bez choćby pobieżnego przedstawienia dziejów 
Reformacji na Śląsku. Do ostatniej bowiem wojny większość ludności Dolnego 
Śląska (80%), mniej na Ziemi Kłodzkiej (około 10%), była wyznania ewangelickiego, 
a dokładniej – luterańskiego (ewangelicko-augsburskiego), prowadząc życie według 
zasad i nauk wielkiego reformatora Kościoła Marcina Lutra. Znacznie mniej było 
osób wyznania ewangelicko-reformowanego, pozostających przy zasadach Jana 
Kalwina. 
Przełom XV/XVI w. to okres głębokich napięć społecznych, duchowych  
i politycznych. Amoralność przedstawicieli Kościoła Powszechnego (zachodniego) 
osiągnęła apogeum. W takich okolicznościach po Europie zaczął wędrować 
głogowski mnich dominikański Tetzel, jeden zresztą z wielu mu podobnych (był on 
też i na pograniczu śląsko-łużyckim, m.in. w Stankowicach). Jego podstawowe 
zajęcie stanowił handel odpustami, z których dochód papież Leon X przeznaczył  
w dużej mierze na budowę wspaniałej bazyliki św. Piotra w Rzymie. Sama idea była 
zaprzeczeniem chrześcijaństwa, a dodatkowo przy sprzedaży dopuszczano się 
licznych oszustw, wprowadzając do niej odpusty bez papieskiego podpisu. Nic więc 
dziwnego, że wokół tej sprawy rosło oburzenie. Stało się to przysłowiową kroplą  
w kielichu dla innego mnicha, augustianina Marcina Lutra, który krytycznie 
obserwował sytuację w Kościele. W efekcie 31.10.1517 r. ogłosił on  
w Wittenberdze słynne 95 tez o naprawie życia religijnego. Zaczął się poważny 
rozdźwięk zarówno między wiernymi, jak i wśród duchowieństwa. Na sejmie 
augsburskim w 1530 r. grupa posłów złożyła deklarację, formułując poglądy na 
sprawę odnowy Kościoła. Nazwano ją Augsburskim Wyznaniem Wiary, a posłów – 
protestantami, gdyż zaprotestowali oni przeciwko szykanom skierowanym na 
zwolenników Lutra. Tak rozpoczęła się reforma Kościoła zachodniego, nazwana 
Reformacją. Niestety, nieustępliwość zwolenników papiestwa doprowadziła do 
pierwszych walk, zakończonych w 1555 r. pokojem religijnym, nazwanym 
augsburskim. Przyjęto na tamtejszym sejmie zasadę: cuius regio – eius religio (czyja 
władza, tego religia). 
Protestantyzm, jak go ogólnie określano (włączywszy w to ewangelicyzm 
reformowany i przemiany w Anglii), zaczął szybko rozprzestrzeniać się po Europie  
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z uwagi na racjonalniejsze podstawy kultu oraz większą demokrację życia 
kościelnego w obrębie gmin wyznaniowych, zwanych zborami. Zwalniał on też  
z wielu tak uciążliwych, przestarzałych form zależności od Kościoła, jak choćby 
różnych zobowiązań finansowych (np. dziesięciny). 
Już w pierwszych latach dwudziestych XVI w. zaczęto na Śląsku wygłaszać kazania 
Nowej Nauki, a nowe wyznanie szybko zdobywało całe parafie, tak miejskie, jak  
i wiejskie, a także co bardziej wykształcone kręgi społeczeństwa – niezależnie od 
narodowości. Dlatego kościoły szybko zmieniały duchowną obsadę, pozostając 
ciągle w tych samych rękach właścicieli, tj. osób prywatnych lub parafii, bo to one,  
a nie Kościół rzymski jako taki był ich posiadaczem. Najczęściej dokonywano w nich 
niewielkich zmian, zachowując długo całe nawet wyposażenie z przedstawieniami 
świętych, czy Marii, matki Jezusa. Szczególnym jednak wyróżnikiem stały się rychło 
empory i balkony oraz pomieszczenia dla masowo napływających wiernych. 
Na początku XVII w. zaczęły pojawiać się nowe realizacje o dużym znaczeniu nie 
tylko dla architektury śląskiej. Trzeba tu bowiem podkreślić istotną różnicę  
w pojmowaniu samej budowli kościelnej. O ile dla katolików była (jest) ona Domem 
Boga, to dla ewangelików jest po prostu miejscem zgromadzenia wiernych dla 
wspólnych modlitw. Odbiło się to na innym urządzeniu wnętrza. Do tych 
pierwszych budowli trzeba zaliczyć kościół św. Trójcy w Żórawinie i kaplicę 
zamkową w Siedlisku, zaprojektowaną przez Walentego von Säbischa, ojca znanego 
później Albrechta. 
Mimo zawartego pokoju Europa końca XVI w. przypominała drzemiący wulkan, jako 
że wielu władców w skomplikowanej strukturze podległości feudalnej, podżeganych 
przez papiestwo, nie rezygnowało z wątpliwych niekiedy prerogatyw zasady 
religijnej. W swoim założeniu oznaczała ona jednak coś innego niż egzekwował 
później prorzymski cesarz. Chodziło bowiem o to, że na czele zbuntowanych 
przeciwko papieżowi społeczeństw, zwolenników Reformacji, stawali feudalni 
władcy ówczesnej Rzeszy i to oni byli stroną wobec cesarza. Przyjęcie wspomnianej 
zasady oznaczało, iż w ślad za swoim władcą jego poddani mogli, ale nie musieli 
przyjąć jego wyznania. Śląsk w tym czasie pozostawał już niemal całkowicie pod 
bezpośrednim zwierzchnictwem cesarza, mimo że w jego dolnej części ogromną 
większość stanowili ewangelicy. Wprawdzie list majestatyczny Rudolfa II z 1609 r. 
zapewniał poszanowanie temu wyznaniu, ale wyraźnie inaczej kształtowała się 
praktyka w tej odległej cesarskiej prowincji. Iskrą zapalną stała się sytuacja  
w Czechach, też protestanckich. W 1618 r. arcybiskup praski nakazał zburzenie 
nowego kościoła ewangelickiego w Hrobie. Mimo interwencji u cesarza świątynia 
została zlikwidowana. Ogromnie tym wzburzeni i nie przyjmujący wykrętnych 
argumentacji cesarskich posłowie czescy wyrzucili dwóch wysłanników po prostu 
przez okno (stąd określenie defenestracja) zamku na Hradczanach. Po rychłej 
śmierci cesarza Macieja ogłosili oni też detronizację Habsburgów, powołując 
jednocześnie na tron czeski naczelnika unii ewangelickiej Fryderyka V 
palatynackiego zamiast Ferdynanda II, któremu tron powinien był przypaść na 
zasadzie dziedziczenia. Wybuchła wojna trzydziestoletnia (1618–1648), w trakcie 
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której cesarz podjął zarazem intensywne, częstokroć wprost okrutne działania 
rekatolizacyjne, w tym już w 1626 r. na Ziemi Kłodzkiej i w biskupim Księstwie 
Nyskim oraz Księstwie Cieszyńskim (Jan Sarkander). Początkowo walka toczyła się 
między ugrupowaniami wewnątrz Rzeszy – wspomnianą Unią a Ligą Katolicką. Gdy 
jednak ewangelicy nie zyskiwali wyraźnie na sprawie, w 1630 r., w setną rocznicę 
Wyznania Augsburskiego, do wojny włączył się Lew Północy – król szwedzki Gustaw 
Adolf. Jego śmierć w bitwie pod Lützen koło Lipska wstrzymała rozstrzygnięcie 
sprawy, a nawet zaczęła obracać ją na niekorzyść Unii. Nie leżało to w interesie 
katolickiej Francji, rywalizującej z Austrią, dlatego też wmieszała się ona z kolei do 
wojny w 1635 r. Wreszcie w 1648 r. w Monastyrze (Münster) i Osnabrück, miastach 
leżących w Westfalii, zawarto pokój, zwany stąd westfalskim. Został on okupiony 
wyginięciem ¾ ludności Rzeszy i ogromnymi stratami na Śląsku nie przynosząc 
radykalnych zmian. Potwierdzono zasadę augsburską, a jedyne ustępstwo nad Odrą 
to wymuszone na cesarzu zezwolenie na budowę, wkrótce po 1650 r. trzech 
kościołów, nazwanych na pamiątkę traktatu Kościołami Pokoju. Powstały one  
w trzech miastach zależnych bezpośrednio od cesarza: Głogowie, Jaworze  
i Świdnicy. 
Zaraz też w 1651 r. Habsburgowie przystąpili do formalnego egzekwowania zasady 
cuius regio..., wykorzystując fakt zwierzchnictwa feudalnego nad księstwami 
wygasłych linii Piastów śląskich. W wyniku tej tzw. eufeministycznie redukcji 
kościołów ewangelicy utracili około 1100 świątyń, nawet takich, które oni sami 
wybudowali. Jedynie na terenie księstw jeszcze piastowskich (legnickie, brzeskie  
i oławskie oraz księstwa oleśnickiego Podiebradowiczów – od 1649 r. książąt 
wirtemberskich, stanowego państwa sycowskiego i Wrocławia) znajdowało się 350 
zborów. Właśnie dzięki tym układom dynastycznym swobody religijne panowały tu 
do 1668 r., a do 1675 r. – śmierci Jerzego Wilhelma, ostatniego Piasta, w legnickim, 
wołowskim i brzeskim. W 1660 r. biskup wrocławski Sebastian Rostock uzyskał 
edykt cesarski, zobowiązując m.in. szlachtę śląską do wysyłania młodzieży na naukę 
w kolegiach jezuickich, które dokonywały swoistego „prania mózgów”. Od 1669 r. 
ewangelicy musieli uczestniczyć w nabożeństwach katolickich, nie mogąc 
wędrować do kościołów poza granicami monarchii. W ten sposób uniemożliwiono 
uprawianie kultu w kościołach na terenie sąsiedniej Saksonii, Brandenburgii i Polski. 
Wtedy też funkcjonowały potajemnie miejsca zgromadzeń pod gołym niebem 
(Leśne Zbory, Kazalnice, Leśne Ambony, Kamienie Ewangelików, Chrzcielny Dąb na 
Pogórzu Kaczawskim). 
Powyższej sytuacji starano się zaradzić poprzez maksymalne wykorzystanie już 
istniejących kościołów, położonych w obrębie monarchii austriackiej, tuż za 
granicami wspomnianych księstw piastowskich. Zyskały one nazwę ucieczkowych. 
Nie mogły one jednak pomieścić wszystkich wiernych, dlatego też wznoszono nowe 
świątynie, nawet za granicą Śląska – na Łużycach, w Wielkopolsce, Ziemi Lubuskiej. 
Otrzymały one nazwę kościołów granicznych. Były to budowle salowe, o obszernym 
wnętrzu, którego pojemność zwiększano przez wzniesienie kilku nawet pięter 
balkonów dokoła ścian. 
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Wspomniana redukcja objęła wszakże i kościoły ucieczkowe, i graniczne, o ile 
znajdowały się one w granicach cesarstwa. Nie pomagały liczne skargi do cesarza. 
Zawiódł też oczekiwania nowy władca, liberalniejszy Józef I. Ewangelikom pomogły 
w końcu wydarzenia na arenie ogólnoeuropejskiej. Otóż w trakcie wojny północnej 
z terenu Rzeczypospolitej wkroczył na Śląsk wielki wojownik szwedzki, król Karol XII, 
zwany Gwiazdą Północy. Ściągnął on w kierunku Saksonii wojska Augusta II  
i przeprawy odrzańskie wyznaczały mu najkrótszą trasę. Na granicy przyjął go  
z entuzjazmem tłum śląskich ewangelików, którzy z jego obecnością wiązali duże 
nadzieje. Szwecja była przecież gwarantem pokoju westfalskiego, a król znany  
z wielkiej wiary. Historia przekazała, iż przypadł doń siwowłosy starzec, wymuszając 
niejako od Karola XII obietnicę wstawienia się za ewangelikami. 
O sprawie śląskiej Karol XII pamiętał podczas rokowań pokojowych z pokonanym 
Augustem II i cesarzem w Altranstädt koło Lipska. Zażądał on bowiem od cesarza 
powrotu do stanu religijnego sprzed wojny trzydziestoletniej i poszanowania 
zawartych wówczas porozumień. Austria była wówczas zaangażowana w wojnę  
z Francją, wolała tedy nie narażać się na nowy konflikt. Był on bliski, bowiem doszło 
już do kilku incydentów z wojskami szwedzkimi na Dolnym Śląsku. Pod wpływem 
więc wybitnego dyplomaty cesarskiego Jana Wacława Vratislava podpisano 
1.09.1707 r. tzw. konwencję altranstädzką. Zgodnie z jej postanowieniami cesarz 
miał przywrócić swobody religijne w księstwach piastowskich, oleśnickim  
i ziębickim, należących w XVII w. do Podiebradowiczów. Zwrócono 120 kościołów 
ewangelikom, na całym Śląsku zapewniono wolność sumienia, dostęp do urzędów, 
prawo zakupu ziemi, wyboru szkoły itp. Niestety, z powodu rychłej śmierci Karola 
XII (w wojnie z Rosją) większość ustępstw została odwołana. Trwałym jednak 
dorobkiem konwencji pozostały kościoły, wzniesione zaraz po układach  
w Altranstädt. Są to tzw. Kościoły Łaski. Jak przy Kościołach Pokoju, tak i tu 
obowiązywał zakaz budowy ich w obrębie murów miejskich, wobec czego 
wytypowano miejscowości peryferyjne, aby ograniczyć dostępność świątyń do 
minimum. Łaska cesarska kosztowała dużo i to w dosłownym tego znaczeniu.  
W budowie musieli pomóc współwyznawcy z całej niemal Europy. Obiekty te 
powstały w Kożuchowie, Żaganiu (te dwa wskutek dewastacji po 1945 r. nie 
istnieją), Miliczu, Jeleniej Górze, Kamiennej Górze i Cieszynie (jedyny nowy od XVI 
w. na Górnym Śląsku). 
Kolejny rozdział w historii budownictwa ewangelickiego na tym terenie otworzyła 
inwazja pruska w 1740 r. Do Fryderyka II ruszyły natychmiast delegacje 
ewangelików, w wyniku czego na podbitym Śląsku zapanowała od 1742 r. duża 
swoboda religijna, zawarta w traktacie berlińskim z tegoż roku. Obok ewangelików 
możność uprawiania kultu zyskali także Bracia czescy na Ziemi Kłodzkiej i wspólnoty 
typu herrnhuckiego, związanego z ośrodkiem w Herrnhut (Ochranowie) na 
Łużycach Górnych. Nie chcąc jednak podczas I wojny śląskiej (1740–1742) nastawić 
do siebie wrogo hierarchii katolickiej, król ten nie pozwolił na restytucję zborów 
kosztem istniejących kościołów katolickich, także tych, które zostały zabrane 
podczas redukcji i kontrreformacji. W efekcie już od 1740 r. zaczęto wznosić 
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pospiesznie charakterystyczne budowle, które zyskały określenie domów modlitw. 
Były to budowle dość skromne, na ogół drewniane, bezwieżowe  
z wnętrzem typu salowego. O formie decydowały wyłącznie względy użytkowe. 
Dodatkowy akcent surowości wyglądu i wyposażenia wnosiły modne wówczas idee 
pietystyczne, szczególnie w miejscowościach, gdzie działały bractwa herrnhuckie 
(Godnów 1743, Piława Górna 1743–1744, Nowa Sól 1744, Pawłowiczki 1781–1782). 
Początkowo na miejsce spotkań wykorzystywano każde nadające się do tego 
pomieszczenie, jak np. większa sala w dworach czy ratuszach, a nawet karczmach. 
Ciągle bowiem, mimo prześladowań, większość ludności na Dolnym Śląsku była 
ewangelicka. W ten sposób 41 domów modlitw urządzono w ratuszach, np.  
w Bolesławcu, Prusicach, Wleniu. Dalsze 8 powstało w rezydencjach ziemskich. Do 
pierwszych nowych domów modlitw (Bethaus) należały świątynie w Kowarach 
(1741), Ciechanowicach (1742–1743), Goszczu (1743–1748), Rybnicy (1747), 
Dziwiszowie (1752), Czernicy, Podgórzynie, Szprotawie. Powstały też swoiste 
naśladownictwa świdnickiego kościoła Pokoju: w Mieroszowie (1741–1742), 
Boguszowie (1742), Górze (1748) i Sułowie (1767). Żałować należy, że większość ze 
184 domów modlitw, powstałych głównie do 1752 r., już nie istnieje wskutek 
rozszabrowania i dewastacji dokonanej po 1945 r. przez polskie społeczeństwo. 
Jednak częściowo też zostały one zastąpione murowanymi obiektami.  
W miarę rozwoju społeczności ewangelickiej w XIX w. i zdobywaniu przez nie 
środków finansowych zaczęły powstawać dalsze kościoły, wznoszone w stylach 
historycznych, najczęściej neogotyckim, rzadziej neoromańskim. Zgodnie  
z tendencjami architektonicznymi zastosowano w nich (zwłaszcza po 1920 r.) 
nowoczesne rozwiązania. Przykładem takiego nowego, ale wyważonego  
w proporcjach i funkcjonalnej formie kościoła jest budowla na wrocławskim 
Sępolnie przy ul. ks. Brzóski. Powstała ona w ramach całego, jednolicie 
skomponowanego osiedla, wówczas wzorcowego, przy czym kościół Gustawa 
Adolfa ufundowany został przez Związek Gustawa Adolfa w końcu lat dwudziestych. 
Kilka lat temu wrócił wreszcie do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. 
Podsumowując stan w momencie wybuchu II wojny światowej należy przede 
wszystkim wymienić (gdyż budzi to często wątpliwości) kościoły graniczne (liczba 
kościołów Pokoju i Łaski jest niewielka i nie ma z nimi problemów). Znajdowały się 
one w następujących miejscowościach: Trzebiechów (nadto dwa w okolicznych 
lasach), Czerwieńsk, Łagów koło Krosna Odrzańskiego, Lipno (nadto 1 w lesie), 
Krzystkowice, Jaszkowice koło Żar, Iława, Luboszów koło Żagania, Wesoła koło 
Bolesławca, Jałowiec koło Lubania, Biedrzychowice, Wieża Dolna, Szlichtyngowa, 
Śmieszkowice, Ryczeń, Luboszyce koło Góry, Trzmielów koło Lubina i Pogorzeliska. 
Natomiast kościołów ucieczkowych było około 110 i trudno je tu wymienić. 
Podobnie trzeba wymienić domy modlitwy, stawiane zaraz po wkroczeniu 
Prusaków na Śląsk, tj. po 1740 r. Znany śląski rysownik Friedrich Bernhard Werner 
wylicza je następująco: 

- w 1749 r. w księstwie świdnickim – 34, jaworskim – 33, 
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- w 1750 r. w powiatach: jaworskim, lwóweckim i bolesławieckim – 43,  
w powiatach północnych – 41, 

- w 1752 r. w księstwie wrocławskim, wolnych państwach (ziemskich)  
i nieliczne na Górnym Śląsku – 21. 

Przed II wojną światową zdecydowana większość kościołów Dolnego Śląska, Łużyc 
Wschodnich i Ziemi Kłodzkiej znajdowała się w użytkowaniu ewangelickim.  
W administracyjnych granicach prowincji dolnośląskiej 1.01.1945 r. było 2.032.492 
ewangelików i osób innych wyznań oraz 923.635 katolików. Dawało to  
w powiatach zachodnich 85–100% wyznania ewangelickiego i 60–85% we 
wschodnich. 
W trakcie działań wojennych uszkodzonych zostało wiele kościołów, w tym sporo 
całkowicie zniszczonych. W samym Wrocławiu było ich 47. Dokładnie losy 
poszczególnych świątyń przedstawił autor na łamach wrocławskiego „Informatora 
Krajoznawczego” pod tytułem „Powojenne losy kościołów ewangelickich na 
Dolnym Śląsku i Ziemi Kłodzkiej” (1989 z. 55 i 56, 1990 z. 57 i 58). 
Nie ulega wątpliwości, że kościoły ewangelickie Śląska stanowią takie samo 
dziedzictwo przeszłości, kultury duchowej i materialnej, jak każde inne istniejące tu 
dzieła ludzkich rąk z minionych wieków. Powinny więc one być troskliwie chronione 
przez władze państwowe i samorządowe, ale przede wszystkim przez miejscową 
ludność, która odnosi się do nich wrogo i wręcz bestialsko, jak do wrogiej spuścizny 
obcej narodowości i wrogiego wobec katolicyzmu wyznania. Tymczasem kościoły te 
świadczą o multikulturowości Śląska i jego wyróżniającej, wybitnej pozycji  
w stosunku do innych ziem polskich. Ma to, rzecz jasna, oczywisty wymiar 
turystyczny, niedostrzegany i przytłaczany kreowaniem ośrodków 
pielgrzymkowych. Ta osobliwość architektoniczna Śląska, a zwłaszcza jego „dolnej” 
części, tylko w niewielkim zakresie wykorzystywana jest w ofercie turystycznej.  
Od dawna popularnością cieszy się wspaniały kościół Pokoju w Świdnicy.  
Po wyremontowaniu i wpisaniu (razem z poprzednim) na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kultury i Przyrody UNESCO zyskał na zainteresowaniu równie ciekawy 
kościół Pokoju w Jaworze. A pozostają jeszcze kościoły Łaski, ucieczkowe, 
graniczne… To niewykorzystane nadal walory krajoznawczo-turystyczne regionu.  
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Pasjonaci 

 
Stanisław Gębski 
Stanisław Bielikowicz 02.01.1922 – 12.12.1981 
 
Był postacią niezwykle barwną, powszechnie znaną i lubianą, zwłaszcza  
w środowisku swoich krajan, repatriantów wypędzonych z dawnego 
województwa wileńskiego, którzy po II wojnie światowej osiedlili się na 
Warmii i Mazurach. Spotykaliśmy się z nim od 1956 roku przez 25 lat, aż do 
śmierci, na falach olsztyńskiego radia w popularnych gawędach „Wincuk 
gada”, które były entuzjastycznie przyjmowane przez radiosłuchaczy. Drugim 
środowiskiem, które zapewne nie mniej ceniło Stanisława Bielikowicza, 
przez licznych nazywanym Staszkiem, było środowisko kajakarzy, z którymi 
był związany od chwili osiedlenia się w Olsztynie. Z konieczności Warmia  
i Mazury musiały mu zastąpić ukochane wileńskie strony ojczyste. Podczas 
licznych wypraw kajakowych często wracał w gawędzie do swoich stron  
z dzieciństwa. Znany był nie tylko wśród olsztyńskich kajakarzy, ale również 
wśród wodniaków z innych regionów, a nawet i zagranicznych, którzy licznie 
w tamtych czasach uczestniczyli w popularnym Międzynarodowym Spływie 
Kajakowym na Mazurach (SKAM-ie), Krutynia z Sorkwit do Nidy (od 1981 r. 
jest to spływ im. Melchiora Wańkowicza). Jako nauczyciel całe swoje niezbyt 
długie życie poświęcił pracy w szkole i działalności społecznej w środowisku 
nauczycielskim. 
 
Stanisław Bielikowicz urodził się 2 stycznia 1922 roku w Mielegianach, nad 
rzeczką Konciarzyną w powiecie święciańskim, w zasięgu oddziaływania 
odległego o 105 km Wilna, w rodzinie zubożałej szlachty. Był jednym  
z pięciorga dzieci (trzeci z kolei) Edwarda Bielikowicza i Walentyny  
z Popingów. Miał starszego brata Zygmunta i trzy siostry, starsze Jadwigę  
i Władysławę oraz młodszą Alinę. Rodzina nie miała majątku ale szczyciła się 
swoim szlacheckim pochodzeniem. Rodzinne przekazy głoszą, że herb ich  
w polu czerwonym miał trzy srebrne haki, jeden przy drugim, połączone ze 
sobą belką wąską, ukośną, od lewej ku prawej stronie, na hełmie w koronie 
trzy pióra strusie. Od wielu lat mieszkali na Wileńszczyźnie dzierżawiąc 
majątki, folwarki, bądź pełniąc różne funkcje w administracji państwowej.  
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W Mielegianach (21 km od Święcian), będących siedzibą gminy, w której 
ojciec pracował jako sekretarz, jeszcze w latach dwudziestych 
przechowywały się żywe tradycje powstania styczniowego i innych zrywów 
patriotycznych na Wileńszczyźnie. Atmosfera, w której przebywał Stanisław, 
sprzyjała kształtowaniu się postaw patriotycznych, jeszcze bardziej 
umocnionych po 1920 roku, po uzyskaniu przez tę ziemię wolności. 
Środowisko rodzinne było pod silnym wrażeniem osobowości pierwszego 
marszałka Rzeczpospolitej Józefa Piłsudskiego, któremu Stanisław pozostał 
wierny do końca życia. 
 
W 1928 roku jego rodzice przenieśli się do Kołtynian (18 km na północ od 
Święcian), gdzie ojciec podjął pracę w gminie, również jako sekretarz. Tutaj 
Stanisław rozpoczął w 1929 roku naukę w szkole powszechnej, gdzie zetknął 
się po raz pierwszy z Litwinami, z ich językiem i obyczajami, co nie 
pozostanie później bez wpływu na jego gawędy. W 1933 roku jego rodzina 
przenosi się do Komaj (34 km na południe od Święcian), które były 
zasiedlone przez ludność białoruską. W 1935 roku rozpoczął naukę  
w święciańskim gimnazjum, którego nie udało mu się skończyć ze względu 
na wybuch wojny. Z gimnazjum tego wyniósł jednak głębokie zamiłowanie 
do literatury i dobrą kulturę muzyczną. Po proklamowaniu w 1940 roku 
władzy radzieckiej na Litwie, Stanisław podejmuje prace w domu kultury 
jako instruktor, a po zajęciu Litwy przez Niemców – wraca do domu, ale już 
w roku następnym musi go opuścić, po wykonaniu wyroku przez 
partyzantów na komendancie policji w Święcianach, w wyniku czego  
w odwecie Niemcy biorą zakładników, wśród których jest jego ojciec, 
próżniej rozstrzelany przez hitlerowców. Starszy brat zostaje wywieziony na 
roboty do Niemiec, a Stanisław jest poszukiwany przez policję. Ukrywa się aż 
pod Brasławiem na Białorusi, gdzie przez dwa lata pracował w lesie jako 
drwal. Okres ten umożliwia mu poznanie folkloru białoruskiego. Po 
wyzwoleniu w 1944 roku Wileńszczyzny zgłasza się jako ochotnik na komisję 
poborową do Wojska Polskiego, ale wcielony zostaje do wojska dopiero  
4 grudnia, do tego czasu pracując w komisji poborowej. W wojsku ukończył 
szkołę podoficerską, a służbę zakończył 7 marca 1947 roku. Wiosną był już  
w Lidzbarku Warmińskim, gdzie spotkał się z matką i siostrami, które tam 
mieszkały od 1946 roku. Tu uzupełnił szkołę średnią i w roku 1949 otrzymał 
świadectwo dojrzałości liceum pedagogicznego. Potem rozpoczął długoletnią 
pracę i działalność pedagogiczną w różnych szkołach i środowiskach 
województwa olsztyńskiego, z która nie rozstawał się aż do śmierci. Pracę 
pedagogiczną rozpoczął jako nauczyciel języka rosyjskiego w Liceum 
Pedagogicznym w Giżycku, nie ograniczając się jedynie do nauczania tego 
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przedmiotu. Brał udział w przygotowaniu wielu rocznicowych  
i patriotycznych wieczornic w szkole. W 1952 roku został przeniesiony do 
Olsztyna, gdzie pracował w Liceum Ogólnokształcącym. Potem na krótko 
wrócił do Lidzbarka Warmińskiego, gdzie w latach 1954–1955 pełnił funkcję 
dyrektora Liceum Ogólnokształcącego. Po powrocie do Olsztyna nadal 
pracował w tamtejszych szkołach średnich i podstawowych, jako znany  
i szanowany nauczyciel. 
 
Traktowano go jako wielkiego przyjaciela i wychowawcę dzieci i młodzieży, 
zwłaszcza w okresie aktywnej działalności w harcerstwie, gdzie organizował 
biwaki, zloty i obozy. W uznaniu zasług w pracy zawodowej i działalności 
społecznej był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany. Otrzymał m.in.: Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, odznaczenie honorowe „Zasłużony dla 
Warmii i Mazur” oraz srebrną i złotą Honorową Odznakę PTTK. Został 
również wpisany do księgi zasłużonych działaczy PTTK województwa 
olsztyńskiego. 
 
W 1987 roku – już po śmierci autora – wspomniane wydawnictwo wydało 
drugą część gawęd w opracowaniu Mieczysława Jackiewicza pt. „Fanaberie 
ciotki Onufrowej”. 
 
S. Bielikowicz był także konsultantem językowym Sylwestra Chęcińskiego, 
reżysera filmu „Sami swoi” oraz sztuki teatralnej Tadeusza Dołęgi-
Mostowicza „Znachor”, wystawionej w 1976 roku przez Teatr im. S. Jaracza 
w Olsztynie. Umiłowanie kultury wileńskiej prezentował również podczas 
wieczornic i spotkań okolicznościowych w różnych środowiskach. Jak ważną 
dziedziną w działalności Bielikowicza było kultywowanie kultury 
Wileńszczyzny świadczy napisana w 1995 roku praca magisterska Małgorzaty 
Jachury pt. „Stanisław Bielikowicz – propagator kultury wileńskiej na Warmii 
i Mazurach w latach 1949–1981” na Wydziale Pedagogicznym Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. 
 
Drugą pasją życiową S. Bielikowicza było kajakarstwo, bowiem był on 
zapalonym miłośnikiem spływów kajakowych, zwłaszcza po wodach Warmii 
 i Mazur. Przez wiele lat, aż do śmierci był członkiem Turystycznego Klubu 
Kajakowego „Wodniak” Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTTK w Olsztynie 
(w czasie III kadencji w okresie 27.02.1974 – 08.11.1976 r. był jego 
wiceprezesem). Na Walnym Zebraniu Klubu w dniu 12.11.1979 r. 
jednomyślną uchwałą zebranych w uznaniu zasług i osiągnięć oraz za ofiarną 
pracę w Klubie wyróżniono Go wpisem do Księgi Honorowej Klubu oraz 
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przyznaniem dyplomu zasłużonego Członka Klubu „Wodniak”. Był 
organizatorem wielu spływów, a często również ich komandorem. Przez 
kolejne pięć lat był komandorem największego spływu na Mazurach, 
wspomnianego już SKAM-u (po raz ostatni w 1979 r.). 
 
Zawsze dbał, aby wszystkie imprezy przez niego organizowane zawierały 
akcenty wychowawczo-kształcące, poznawcze i rekreacyjne. Dzięki 
olbrzymiej pracowitości i osobistemu zaangażowaniu, były one zawsze 
organizowane sprawnie i wzorowo. Od 1978 roku, aż do śmierci, był 
przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Turystyki Kajakowej przy Zarządzie 
Wojewódzkim PTTK w Olsztynie. Po sierpniowych przemianach 1980 roku 
aktywnie włączył się w pracę Regionalnej Komisji Oświaty NSZZ 
„Solidarność” w Olsztynie. 
 
Był człowiekiem głęboko wierzącym, ściśle związanym z Kościołem, o czym 
świadczą słowa jego pożegnalnego listu do rodziny, napisanego tuż przed 
śmiercią: „Wyrazy wdzięczności szczególnie kieruję do jego Ekscelencji 
księdza biskupa dr Józefa Glempa. Jego bezgraniczna dobroć i krzepiące 
słowa pomogły mi trwać w głębokiej wierze, pomogły przezwyciężyć chwile 
zwątpień i słabości…” Nieco wcześniej poświęcił mu wiersz z okazji nominacji 
na arcybiskupa – metropolitę gnieźnieńskiego i warszawskiego, czyli na 
Prymasa Polski, w którym wyraził swoje głębokie przywiązanie do 
rodzinnych stron wileńskich. Był jednym z tych, którzy żegnali go w imieniu 
środowiska inteligencji katolickiej Olsztyna słowami skierowanymi do Matki 
Boskiej Ostrobramskiej: 
 
CO W OSTREJ ŚWIECISZ BRAMIE 
 
Już nas nie wrócisz cudem na Ojczyste łono 
O Wieka Księżno Wilna, Ostrobramska Pani 
Nie w Twojej ziemi dni swych dożyć my skazani 
I nie w Twojej nam kości położyć sądzono 
I tylko duchów naszych smętnym korowodem 
Pożegnamy Cię wkrótce na Twojej stolicy 
Władztwa, co dziś zmalało do jednej ulicy 
A co kiedyś niejednym rządziło narodem 
Krwawe były i znojne dzieje Twojej Litwy 
Nie raz Twe święte bruki, Pani Ostrobramska 
To pruska, to moskiewska gniotła stopa chamska, 
I pod samym Twym tronem toczyły się bitwy 
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Ty o Pani na pewno to wszystko pamiętasz 
Bo te wieki dla Ciebie – są to tylko chwile 
Lecz pewnie się uśmiechasz, pewnie wspominasz mile 
Te jedyne Wielkanocne Święta 
Kiedy do Wilna wjechał Pan Belina konno 
Kobiety całowały strzemiona ułańskie 
Wesoły dzień nam nastał, Zmartwychwstanie Pańskie 
I Tobie taki nastał Wileńska Madonno 
Nam grzesznym, cośmy jedną mieli w życiu wiosnę, 
Już nie doczekać cudu u kresu podróży 
Lecz daj nam umrzeć w wierze, że cud się powtórzy 
Tym wnukom, czy prawnukom co po nas dorosną 
 
Stanisław Bielikowicz był bardzo skromnym człowiekiem, nie zabiegającym 
ani o popularność, ani też o jakiekolwiek inne względy. Chciał w swoim życiu 
zapewne dokonać wiele, zostawić po sobie jakiś ślad. Na pewno udało mu 
się to, choć – jak sam twierdził – czuł niedosyt swoich dokonań. Był 
wspaniałym człowiekiem, osobowością godna do naśladowania, zwłaszcza 
przez młodych, w której były bardzo wyraźne trzy bardzo charakterystyczne 
rysy jego duszy: umiłowanie Ojczyzny, zwłaszcza ukochanej Wileńszczyzny, 
patronki tej ziemi Matki Boskiej Ostrobramskiej oraz wolności, pod 
wpływem fascynacji postacią Józefa Piłsudskiego. 
 
Stanisław Bielikowicz zmarł nagle 13 grudnia 1981 roku w Olsztynie, 
aczkolwiek w akcie zgonu ma wpisaną datę 12 grudnia 1981 r. Pochowany 
został, zgodnie z życzeniem na cmentarzu w Lidzbarku Warmińskim,  
w mroźny grudniowy dzień w zasadzie bez udziału przyjaciół z wyjątkiem 
najbliższej rodziny z powodu stanu wojennego, którego nadejścia bardzo się 
obawiał. Zapewne było to wielkim stresem jego ostatnich dni (chorował na 
serce, był po zawale). Można przypuszczać, że był jedną z pierwszych ofiar 
stanu wojennego. Pozostawił po sobie wielką pustkę wśród dużego grona 
przyjaciół, znajomych i radiosłuchaczy. Na skromnym pomniku – także 
zgodnie z jego życzeniem – umieszczony został następujący napis: „Ś. P. 
Stanisław Bielikowicz syn Ziemi Wileńskiej zm. 12. XII.1981 roku przeżywszy 
lat 60. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie”. 
 
Jak szanowaną i cenioną postacią wśród kajakarzy był S. Bielikowicz, 
świadczy nadanie z inicjatywy przyjaciół z Olsztyna jego imienia Stanicy 
wodnej PTTK w Sorkwitach. Miało to miejsce 1 lipca 1984 roku podczas 
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rozpoczęcia XX Jubileuszowego SKAM-u i odsłonięcia tablicy pamiątkowej 
przez jego siostrę Alinę Nawrot z Lidzbarka Warmińskiego. 
 
Od 1983 roku grono przyjaciół z Gdańska i Ornety organizuje coroczne 
Spotkania Kajakowe im. Stanisława Bielikowicza i towarzyszące im spływy, za 
każdym razem organizowane na innym szlaku (od 1985 roku organizowane 
do dziś przez Klub Turystyki Kwalifikowanej „Ostańce” Oddziału PTTK im. dr. 
Aleksandra Majkowskiego w Sopocie). Do tej pory odbyło się już 30 spotkań. 
X jubileuszowe w 1992 roku na szlaku Krutyni z Sorkwit, XV w roku 1998 na 
szlaku Warty, XX w 2003 roku na ukochanej przez Staszka Wileńszczyźnie na 
szlaku Niemna, Żejmiany i Willi, XXV w 2008 r. na szlaku kanału Elbląskiego. 
W marcu 2001 r. życiorys Stanisława Bielikowicza wraz z materiałami o nim 
został przekazany do Muzeum Wisły w Tczewie, gdzie były eksponowane  
w stałym dziale pod nazwą „Dzieje kajakarstwa polskiego” do 2005 roku. 
Natomiast w kwietniu 2001 r. Stanica wodna PTTK w Sorkwitach również 
otrzymała tablo z życiorysem swojego Patrona wraz z „gazetką” – 
fotoreportażem o nim, przede wszystkim eksponującym jego działalność  
w środowisku kajakowym na Warmii i Mazurach. 
 
Źródło: 
Stanisław M. Gębski. Sylwetki zasłużonych działaczy PTTK Warmii i Mazur. 
Wydawnictwo POMORSSAP przy Oddziale Gdańskim SAP, Sopot 2003, 84 s. 
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Wiadomości z terenu 

 
Zenon Pilarczyk 
Wycieczka do byłej fabryki Dynamit-Aktien Gesellschaft 
Christianstadt 
 
W dniu 3 maja 2014 r. Oddział Miejski PTTK w Gubinie zorganizował wycieczkę na 
tereny kompleksu leśnego dawnej fabryki amunicji w Krzystkowicach. Dawna 
nazwa tej miejscowości to Christianstadt. Powstała ona w 1659 r. z woli Christiana 
von Promnitz, właściciela okolicznych dóbr i pana na zamku w Żarach. Mroczna 
historia tej ziemi zaczęła się w styczniu 1940 r. kiedy to tysiąc jeńców polskich  
i czeskich wybudowało obóz i na terenie 35 km kw. rozpoczęto budowę jednej  
z największych w świecie fabryk amunicji. W sumie było tu 11 obozów, w których 
pracowali jeńcy z 16 krajów a kadrę zarządzającą stanowili m.in. specjaliści  
z Japonii. Pracował tu wybitny specjalista niemiecki z zakresu amunicji strzeleckiej  
i bomb lotniczych W. Schnurr. Główne obiekty fabryki powstały w rozwidleniu dróg 
Krzystkowice – Lubsko i Krzystkowice – Łagoda. Budowa fabryki miała charakter 
procesu ciągłego i trwała do ostatnich dni przed wkroczeniem wojsk radzieckich do 
Nowogrodu. Zbudowano około 500 obiektów o różnym przeznaczeniu  
i charakterze. 
 

 
Uczestnicy wycieczki w opustoszałej hali budynku nitracyjnego (w czapce wojskowej 

przewodnik Stefan Jasiński z Nowogrodu). Foto: Zenon Pilarczyk 
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Dla lepszego maskowania obiektów dachy obsadzano drzewami, głównie sosną. 
Cały teren fabryki był ogrodzony i strzeżony przez służby wartownicze. Dodatkowo 
by ukryć zakład przed nalotami na jego terenie rozmieszczone były pojemniki  
z bezwodnikiem kwasu solnego, za pomocą którego wytwarzano sztuczną mgłę 
zasłaniającą teren. 
 
Produkowano tu cały asortyment materiałów wybuchowych tj. kwas azotowy, 
urotropinę, nitrocelulozę, proch, heksogen, bawełnę strzelniczą. Bomb lotniczych  
o ciężarze od 50 do 500 kg produkowano tu 11200 sztuk miesięcznie. Pocisków do 
dział Flak 88 mm ok. 1 mln miesięcznie (cechowały się niesamowitą celnością). 
Produkowano też granaty moździerzowe i ręczne. Do elaboracji (napełniania) 
pocisków i bomb wykorzystywano głównie kobiety pochodzenia żydowskiego. Były 
one specjalnie przeszkolone i bardzo dokładne. Napełnianie odbywało się  
w namiotach pokrytych brezentem dla łagodzenia skutków wybuchu. W historii 
tego zakładu wybuchy zdarzyły się kilkakrotnie. Do pierwszego doszło o godz. 7.00  
w dniu 25.10.1944 r. Zginęło wówczas 200 osób. Kolejny wybuch w magazynie 
bomb lotniczych nastąpił 15 stycznia 1945 r. i pochłonął 50 ofiar. Zdumienie może 
budzić fakt, że fabryka o tak istotnym znaczeniu dla prowadzenia wojny przez 
Niemcy, nigdy nie była celem bombowców alianckich. Bombardowano miasta  
np. pobliskie Żary. A przecież jej lokalizacja była rozpoznana dokładnie. Świadczą  
o tym zdjęcia lotnicze wykonane w lipcu 1944 r. Tłumaczy się to tym, że miał w niej 
udział kapitał amerykański, który osiągał tu olbrzymie zyski. Rząd USA musiał by 
wypłacić udziałowcom odszkodowanie. 
 

 
Obok jednego z siedmiu zbiorników betonowych na chemikalia (obsypane piaskiem, 

wysokość zbiornika 15 m). Foto: Zenon Pilarczyk 
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Produkcję w fabryce zaprzestano 10 stycznia 1945 r. Wywieziono część 
wyposażenia do Niemiec i rozpoczęto pieszą ewakuację załogi. Większość 
robotników przymusowych, korzystając z zamieszania przyfrontowego zdołała 
uciec. Do 1948 r. na obiektach fabryki pozostawała Armia Czerwona. Dlatego spora 
część wyposażenia fabryki trafiła do związku Radzieckiego. Następnie pozostałymi 
urządzeniami zaopatrzono fabryki chemiczne w Płocku, Brzegu i Bydgoszczy. 
Rurociągi z dużego terenu fabryki posłużyły do budowy sieci wodociągowej w Łodzi. 
Dużą część terenu przejęła jednostka wojskowa, która stacjonuje tam do dzisiaj. 
Znajdują się tam główne budynki produkcyjne fabryki amunicji. Teren pierwszych 
obozów jenieckich, z których więźniowie rozpoczęli budowę fabryki to obecny 
Zakład Karny w Krzywańcu. Dzisiaj osadzane tam są głównie kobiety. Mimo tego, to 
co możemy zwiedzać obecnie, robi ogromne wrażenie wielkością i rozmachem. 
Obiekty położone są na terenie należącym do Nadleśnictwa Krzystkowice. Należy 
tutaj zachować szczególną ostrożność. Nie są one przystosowane do masowej 
turystyki. Ograniczono się jedynie do ustawienia tablic ostrzegawczych. Pan Stefan 
Jasiński jest obecnie największym znawcą i popularyzatorem tego ponurego 
miejsca. Zbiera informacje z nim związane. Gromadzi to w izbie muzealnej  
w Nowogrodzie. Swoje zbiory ciągle powiększa o znaleziska z terenu fabryki i dary 
byłych więźniów. Na temat fabryki amunicji w Krzystkowicach powstała praca 
doktorska w Niemczech. Pan Jasiński był jej konsultantem i posiada jeden 
egzemplarz w języku niemieckim. Popularyzacją fabryki zajmują się Urząd Miejski  
w Nowogrodzie Bobrzańskim i Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem. 
 
 
 

Krzysztof Tęcza 
Majowy spacer krajoznawczy 2014 – w Karkonosze 
 
W sobotę 10 maja 2014 roku Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK „Sudety 
Zachodnie” w Jeleniej Górze zorganizowała kolejny spacer krajoznawczy. 
Tym razem prowadzący spacer, autor tych słów, poprowadził chętnych  
w Karkonosze. Spotkaliśmy się koło domu, w którym aż do swojej śmierci 
mieszkał Gerhart Hauptmann, niemiecki pisarz uhonorowany w 1912 roku 
literacką nagrodą Nobla za dramat Tkacze, opisujący wydarzenia jakie miały 
miejsce w Pieszycach i Bielawie. Obecnie w budynku tym istnieje muzeum 
poświęcone życiu i twórczości tego wybitnego pisarza.  
 
Dzisiejszy spacer będzie niestety nieco dłuższy niż zazwyczaj. Będzie także 
bardziej wymagający. Wynika to jednak z faktu, iż będziemy chcieli dotrzeć 
w wyższe partie Karkonoszy. Teraz, gdy zalegający tam śnieg stopniał, gdy 



19 
 

przyroda zaczyna budzić się do życia, zrobiło się tam tak pięknie, że warto to 
zobaczyć. Aby jednak dotrzeć do najwyżej położonego punktu wycieczki 
musimy podejść ponad 500 metrów wyżej. Na pewno nie będzie to łatwe, 
nie będziemy jednak wcale się spieszyli. Nie ma takiej potrzeby.  
 
Z Jagniątkowa wychodzimy Koralową Ścieżką. Od razu zaczyna się mozolne 
podejście. Ponieważ jest nas prawie dwadzieścia osób rozciągamy się nieco. 
Dlatego po osiągnieciu wiaty wypoczynkowej korzystamy z tego miejsca. 
Rozsiadamy się wygodnie przy ustawionym stole i konsumujemy drugie 
śniadanie. Oczywiście nie przejadamy się zbytnio bo w dalszej części spaceru 
mamy zaplanowane ognisko. Po odpoczynku ruszamy dalej wybierając nieco 
łagodniejszą drogę szlakiem czarnym. Wkrótce okazuje się oczywiście, że 
łagodniejsza jest ona tylko na niewielkim odcinku. Dalej gdy opuszczamy 
drogę leśną sytuacja zmienia się radykalnie. Robi się dosyć stromo. Pojawiają 
się jednak liczne zakosy mające pomóc nam w utrzymaniu równomiernego 
kroku. 
  

Pierwszy odpoczynek. Foto: Krzysztof Tęcza 
 
Jak na razie nie jest źle. Pogoda wciąż nam sprzyja. Nie pada deszcz, jest  
w miarę ciepło. Do tego szum wiaterku kołyszącego drzewami. Po chwili 
słyszymy wyraźne bulgotanie wody spływającej po kamieniach.  
To Wrzosówka. Idąc wzdłuż niej docieramy do Rozdroża pod Jaworem 
położonego aż 1098 metrów nad poziomem morza. To najwyżej położone 
miejsce, do którego mieliśmy dzisiaj dotrzeć. To właśnie powyżej tego 
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miejsca znajdują się źródła Wrzosówki. Przed nami widać Czarny Kocioł 
Jagniątkowski. To w nim znajduje się bardzo tajemniczy Wędrujący Kamień. 
Jest to granitowa skała o wadze dochodzącej do piętnastu ton, mierząca 10 
metrów obwodu i niemal 3 metry wysokości. Jej wymiary podaję tutaj nie 
bez powodu. Otóż okazuje się, że ów kamień od czasu do czasu zmienia 
miejsce swojego usytuowania. Patrząc na podane wcześniej wymiary owego 
głazu może ktoś pomyśleć, że coś mi się pomyliło. Na szczęście kilkukrotnie 
zostało to potwierdzone. Dzięki temu informacja ta jest wiarygodna. 
Udokumentowana zmiana położenia głazu miała miejsce m. in. w latach 
1807, 1819 czy 1848. Wytłumaczenie tego faktu jest banalnie proste. 
Przesunięcia kamienia były dokonane podczas przemieszczania się 
zalegającego tutaj śniegu. 
 
Miejsce, w którym akurat znajdujemy się jest miejscem szczególnym. Gdy 
nam się nie śpieszy warto tutaj spędzić jakiś czas wsłuchując się  
w dochodzące odgłosy. Patrząc na stumetrowej wysokości zbocza, często 
owiewane schodzącą mgłą, czy przewalającymi się chmurami, na pewno 
poczujemy lekki dreszczyk. To właśnie tutaj, na własne oczy zobaczymy, jak 
potężne są nasze Karkonosze. Jakie są tajemnicze i wreszcie jakie są piękne 
 i pociągające. 
  

Rozdroże pod Jaworem. Foto: Krzysztof Tęcza 
 
Aby ułatwić turystom wędrówkę Karkonoski Park Narodowy zlecił 
wykonanie specjalnych drewnianych pomostów. Prowadzą one zarówno  
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w jedną, jak i w drugą stronę. Gdy przejdziemy kawałek szlaku każdy 
zobaczy, że był to dobry pomysł. Chodzi o to, że teren ten jest bardzo 
podmokły i w czasach gdy nie było pomostów przejście tędy, tak by nie 
przemoczyć butów, było praktycznie niemożliwe.  
 
Właśnie weszliśmy na Ścieżkę nad Reglami. Niektórzy nazywają ją Drogą nad 
Zboczami. Dla nas najważniejszym jest tutaj fakt, iż trasa ta jest 
poprowadzona tak, że co jakiś czas musimy zatrzymywać się by nacieszyć 
oczy widokami jakie napotykamy. Jest tu kilka miejsc, w których okrzyk 
podziwu sam wyrywa nam się z ust. Nie ma się co tego wstydzić. Reakcja 
taka jest jak najbardziej na miejscu. Podczas dzisiejszego spaceru 
przeżyliśmy jeszcze inną ciekawą sytuację. Otóż, gdy tak sobie oglądaliśmy 
widoczną panoramę nagle zobaczyliśmy, jak kilkunastometrowej wysokości 
uschnięta choinka zaczyna się przewracać. Niektórzy krzyknęli z przerażenia. 
Drzewo jednak w pewnym momencie oparło się o rosnące obok. Zaczęliśmy 
zatem dmuchać ile sił w płucach by nie dopuści do jej przewrócenia.  
I o dziwo udało nam się. Choinka wróciła do pionu. Radość nasza była 
ogromna. Niestety, po chwili znowu zawiał wiatr i sytuacja powtórzyła się. 
Uznaliśmy, że z siłami natury nie wygramy i poszliśmy dalej. Niebawem 
zrobiło się bardzo mokro. Doszliśmy do licznych strumyków tworzących 
spływający dalej potok, znany jako Polski.  
 

Odpoczynek w miejscu specjalnie do tego celu przygotowanym. Foto: 
Krzysztof Tęcza 

Postanowiliśmy odpocząć nieco dłużej. Pozwoliliśmy zatem sobie zejść do 
miejsca ze specjalnie wydzieloną strefą bezpieczeństwa, w którym mogliśmy 
spożyć solidny posiłek. Nie było przecież potrzeby dalszego dźwigania 
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zabranych ze sobą wiktuałów. Gdy nabraliśmy sił ruszyliśmy w dalszą drogę  
i po niespełna godzinnym marszu dotarliśmy na Zawracalnię. Tutaj także 
znajduje się drewniana wiata wypoczynkowa. Muszę przyznać, że wiata ta 
nieraz ratowała mi (dosłownie) życie kiedy zmęczony zimowym 
przecieraniem szlaku mogłem w niej odpocząć. W pobliżu tego miejsca 
istniała kiedyś mała chatka. Starsi mówili o niej Popiel, ja znałem ją jako AKT 
II. Tak ją kiedyś nazwałem. Gdy nie było miejsca w Chatce AKT można tutaj 
było spokojnie przenocować. Dzisiaj nie jest to już możliwe. Chatkę bowiem 
wiele lat temu rozebrano. 
 
Ponieważ w planie mieliśmy odwiedzenie znajomych w Chatce AKT, 
ruszyliśmy gęsiego jeden za drugim, tak by wzajemnie nie przeszkadzać 
sobie w tym trudnym terenie. Najpierw jednak odwiedziliśmy miejsce,  
w którym znajduje się ołtarzyk poświęcony ludziom gór, którzy odeszli już na 
wieczną wędrówkę. W chatce spotkała nas miła niespodzianka. Nie dość, że 
było kilka znajomych osób, to poczęstowano nas ciepłą herbatą. Bardzo nas 
to ucieszyło. Jak widać, są jeszcze miejsca gdzie panuje prawdziwa 
bezinteresowna gościnność.  
Podbudowani takim przyjęciem zeszliśmy na dół leśną ścieżką, minęliśmy 
potok Ziębnik i podziwiając rozległy widok na Kotlinę Jeleniogórską  
z przedwojennego punktu widokowego dotarliśmy do Jagniątkowa, gdzie 
skorzystaliśmy z komunikacji miejskiej. Po chwili byliśmy w domach  
i mogliśmy podzielić się z rodzinami swoimi przeżyciami z dzisiejszego 
spaceru. 
  

Krzysztof Tęcza 
 

Otwarcie Drugiej Pętli Szlaku Walońskiego im. Juliusza 
Naumowicza 
 
Zapewne wiele osób pamięta Wielkiego Mistrza Walońskiego Juliusza 
Naumowicza, który stworzył miejsce magiczne. Miejsce, w którym każdy kto 
do niego przyszedł czuł się jak w krainie nie z tego świata. Janusz żył na 
pograniczu magii i rzeczywistości. Jego świat zwykłych spraw, jak i świat 
wyobraźni uzupełniały się wzajemnie. Poczynania Janusza dały początek 
czegoś wielkiego w Szklarskiej Porębie, czegoś do tej pory niespotykanego. 
Wyznaczyły nowy cel w życiu wielu ludziom. Ale także dały im pracę. Janusz 
żył tworem swojej wyobraźni, czerpał z niej całymi garściami i wciąż 
zadziwiał, nieraz straszył, czasami obsztorcował, ale zawsze w końcowym 
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rezultacie bardzo mile przyjmował swoich gości. Wizyty w Starej Chacie 
Walońskiej uwielbiały zwłaszcza dzieci. Ale i dorośli nie przechodzili tedy 
obojętnie. Janusz, niestety, już odszedł od nas. Udał się do lepszego świata, 
świata wolnego od niepewności i wszelkich pokus towarzyszących życiu 
codziennemu tu na Ziemi. 

 

Uroczyste otwarcie Drugiej Pętli Szlaku Walońskiego im. Juliusza 
Naumowicza w Szklarskiej Porębie. Foto: Krzysztof Tęcza 

 
 

Osłonięcie tronu Ducha Gór. Foto: Krzysztof Tęcza 
Ci, którzy przyłączali się do Janusza i podejmowali dalsze wspólne działania, 
a więc ci, którzy przebywali z nim codziennie, postanowili zachować pamięć 
o nim i doprowadzili do nadania Szlakowi Walońskiemu jego imienia. W dniu 
3 maja 2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie Drugiej Pętli Szlaku 
Walońskiego. Na uroczystość, mimo deszczowej pogody, przybyło około stu 
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osób. Oczywiście byli także ci, dzięki którym doprowadzono do zrealizowania 
tego pomysłu. Bez przychylności miasta Szklarska Poręba, na pewno by się 
to nie udało. Również bez zaangażowania członków Gildii Przewodników 
Sudeckich czy Sudeckiego Bractwa Walońskiego. Do zorganizowania 
dzisiejszej imprezy rękę przyłożył Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego, Chata Izerska i Piekarnia Górska. 
 
Zanim nastąpiło oficjalne otwarcie szlaku przybyli tu mieli okazję wysłuchać 
bębniarzy, którzy starali się zagłuszyć padający deszczyk. Inni z ciekawością 
przyglądali się osobom ubranym w długie szaty. Zapewne zastanawiali się 
dlaczego jedni byli ubrani na czarno a inni na czerwono. Na tym tle 
wyróżniały się dwie dziewczyny. Jedna miała na sobie białą szatę, druga 
niebieską. Gdy na plac wjechał, ciągniony na przyczepie, metalowy rumak, 
powiało tajemnicą. Okazało się jednak, że rzeźba ta, wykonana przez 
Grzegorza Pawłowskiego „Siwego”, ma symbolizować uwolnienie zaklętej 
duszy ludzkiej w koniu. Już niebawem będziemy mogli spotkać owego 
blaszanego rumaka na górskich szlakach. Będzie on przemieszczany co jakiś 
czas, tak byśmy mieli wrażenie, że wędruje po Karkonoszach. 
 
Wreszcie nastąpił moment, na który wszyscy czekali. Po słowach 
podziękowania odczytany został najważniejszy dokument: „… Ja Jarosław 
Szczyżowski z łaski Boga Gildianin z Gildii Przewodników Sudeckich na Śląsku 
Dolnym oświadczam publicznie tym listem wszystkim tym, co widzą i słyszą, 
że uzgadniam sprawę otwarcia i przejścia z największą uroczystością Drugiej 
Pętli Szlaku Walońskiego im. Juliusza Naumowicza – Wielkiego Mistrza 
Sudeckiego Bractwa Walońskiego...”. Teraz głos zabrał Burmistrz Szklarskiej 
Poręby Pan Grzegorz Sokoliński. Odniósł się on do historii idei walońskiej. 
Przypomniał jakie były początki tworzenia szlaku. Głos zabrał także Kanclerz 
Sudeckiego Bractwa Walońskiego – Przemysław Wiater oraz Anna 
Naumowicz – Mistrz SBW, która przypomniała, że to właśnie dzięki 
działaniom Juliusza Naumowicza Szklarska Poręba stała się mineralogiczną 
stolicą Polski. Na koniec oznajmiono, iż od dnia dzisiejszego Szlak Waloński 
będzie nosił imię Juliusza Naumowicza.  
 
Pozostało już tylko odebrać okolicznościową przypinkę oraz smaczny Precel 
Waloński i wyruszyć na szlak. Najpierw jednak trzeba był odsłonić, 
zapakowany do tej pory, tron Ducha Gór. Uczyniono to przy pomocy 
wielkiego topora, którym przecięto sznur. Najodważniejsi dali namówić się 
do przejścia tajemniczym korytarzem, z którego od jakiegoś już czasu 
wydobywał się gęsty dym. Pierwszym, który wyszedł z korytarza okazał się 
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Grzegorz Sokoliński. Nie udało mu się jednak wyjść z podziemi bez szwanku. 
Na twarzy miał czarne ślady uczynione węglem. 
 
Ponieważ do przejścia wyznaczono dwie trasy, krótszą przeznaczoną dla 
mniej doświadczonych turystów i dłuższą dla tych bardziej wprawionych, 
większość wybrała się na dłuższą trasę. Jak się później okazało była to trafna 
decyzja. Początkowo, po zwiedzeniu Muzeum Ziemi JUNA, Jarosław 
Szczyżowski poprowadził wszystkich do bardzo tajemniczego miejsca. 
Wysoki drewniany płot zasłaniał w zasadzie wszystko. Był jednak z nami 
Robert Pawłowski, który zdradził co tu się pojawi niebawem. Będziemy mogli 
obejrzeć odtworzone drewniane urządzenia górnicze, jakich używano 
kilkaset lat temu. Będzie można nawet zobaczyć, jak te urządzenia działają. 
Jest to o tyle ważne, że niemal wszyscy myślą, iż dawny poszukiwacz 
skarbów to człowieczek pracujący przy pomocy młotka i kilofa. Okazuje się 
jednak, że ludzie ci wymyślali różne, nieraz bardzo ciekawe, maszyny 
ułatwiające im pracę.  
 
Drugim punktem pętli jest Leśna Huta. Możemy tu zobaczyć jak dawniej 
wytwarzano wyroby ze szkła. Działa tu bowiem huta mistrza Henryka 
Łubkowskiego, w której wykonuje się ręcznie formowane szkła barwione. 
Przy produkcji hutnicy używają dawnych narzędzi i form. Przed zakładem 
umieszczono w murze tablice upamiętniające mistrzów szkła Karkonoszy  
i Gór Izerskich jacy działali tu w latach 1366–2009. 
 
Gdy dotarliśmy do Starej Chaty Walońskiej myśleliśmy, że coś się pali. Chata 
bowiem ukryta była w gęstym dymie. Wkrótce jednak okazało się, że dym 
ten pochodził z ogniska, z którego świeżymi gałązkami świerków omiatała 
nas czekająca tu biała dama. Miało to nam przynieść szczęście. Ponieważ 
szczęścia nigdy nie za mało przyjęliśmy ten gest z wdzięcznością. Z godnością 
znieśliśmy drapanie w gardłach. Z braku czasu minęliśmy Starą Chatę 
Walońską będącą siedzibą Mistrza Sudeckiego Bractwa Walońskiego. 
Niebawem dostrzegliśmy kolejne ognisko, przy którym byliśmy omiatani 
ogniem, a nieco dalej czekała na nas dama z wodą. Wszystkie te zabiegi 
miały pomóc uczestnikom przejścia w szczęśliwym dotarciu do domów.  
 
Padający deszcz nieco popsuł nam szyki. Jednak nikogo to nie zniechęciło do 
dalszej drogi. Wkrótce docieramy do Sowińca, jednego z miejsc gdzie 
pozyskiwano pegmatyty i kwarc dymny. Prowadzący nas opowiada  
o kryształach górskich, które wykorzystywane są obecnie m.in. w telefonach. 
Rozwiewa nasze obawy co do kwarcu dymnego, który przybierając kolor 
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czarny nazywany jest kamieniem śmierci. Okazuje się, że pochłaniana przez 
te kamienie zła energia nie jest przez nie oddawana. Nie ma zatem co się ich 
obawiać. Na wszelki jednak wypadek nie stosuje się ich w jubilerstwie. 
 
Idąc do następnego punktu szlaku przechodzimy koło kościoła Bożego Ciała. 
To właśnie tutaj 30 kwietnia 2013 roku odbyła się msza żałobna Juliusza 
Naumowicza. To stąd wyruszył kondukt żałobny niosący prochy Wielkiego 
Mistrza do miejsca jego wiecznego spoczynku. Członkowie Sudeckiego 
Bractwa Walońskiego idący przodem sypali pod nogi całymi garściami 
kamienie ozdobne jakie kryje w sobie nasza ziemia.  
 
Przed nami Muzeum Dom Carla i Gerharta Hauptmannów. Tutaj 
dowiadujemy się o Erichu Peuckercie, małym człowieczku, zajmującym się 
zbieraniem wszelkich opowiadań, baśni czy legend z tych terenów. Był tak 
zafascynowany otaczającymi nas górami, że sprawdzał zasłyszane przekazy 
w terenie. Nazywano go profesorem od czarownic. Nic więc dziwnego, że 
napisał książkę o białej i czarnej magii. Nic też dziwnego, że Gildianie wybrali 
go na swojego patrona. 
 

 
Biała dama spotkana przed Stara Chatą Walońską. Foto: Krzysztof Tęcza 
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Po wysłuchaniu tych niesamowitych opowieści dostrzegamy gęstą białą 
mgłę na horyzoncie. Od razu zastanawiamy się cóż takiego może się w niej 
skrywać. Myślimy o tym tym bardziej im bliżej jesteśmy znajdujących się 
nieopodal sztolni. Do tego jeszcze mijamy ciekawy dom o niezwykłej historii. 
To „Szamanówka”, uważana za najstarszy dom w mieście. Położona nad 
miejscem zwanym Doliną Szczęścia. Swoje szczęście znalazła tu właśnie Lidia 
Śniatycka-Olszewska, która nabywszy ruinę postanowiła ją wyremontować. 
Udało jej się to znakomicie, a perypetie związane z tą pracą opisała  
w autobiograficznej książce „W kręgu starej chaty”. Niestety Pani Lidia 
odeszła już od nas. Obecnie „Szamanówka” ma nowego właściciela. 
 
Dochodzimy do lasu. Patrząc na pnącą się pod górę ścieżkę już wiemy,  
że będzie ciężko. Ziemia jest rozmoknięta. Powstałe błoto jest bardzo śliskie. 
Faktycznie idzie się coraz ciężej. Nic jednak, żadne przeciwności nie mogły 
powstrzymać nas przed dotarciem do starych sztolni, w których 
wydobywano piryt. Odkryty przez Walonów był wykorzystywany do 
produkcji kwasu siarkowego w powstałej nieopodal witrolejni. Piryt, ze 
względu na swoją barwę często był mylony przez niedouczonych 
poszukiwaczy i dlatego nazywano go „złotem głupców”. Wyróżnia się on 
jeszcze tym, że podczas wydobycia za pomocą kilofa iskrzy. Jeszcze o tym nie 
wiedzieliśmy, ale już wkrótce mieliśmy zobaczyć to na własne oczy.  
 
We mgle widzimy jakiś ognik, po chwili drugi. Zastanawiamy się skąd tu  
w lesie takie ogniki. Podchodzimy bliżej i cóż się okazuje. To dwa małe 
ogniska. Dalej jednak zadajemy sobie pytanie, tym razem, kto rozpalił tutaj 
ogień. Gdy dostrzegamy zejście do sztolni ostrożnie schodzimy do niej. Tam 
płoną kolejne ogniska. Dzięki temu w sztolni nie panuje mrok jak to jest 
zazwyczaj. Widzimy w czerwonym świetle płonących polan kilku dziwnych 
ludzi. Ubrani w czerwone szaty uderzają kilofami w ściany sztolni.  
W momencie uderzeń pojawiają się snopy złotych iskier. Toż to prawdziwi 
Walończycy! Tyle, że ci tutaj nie szukają skarbów tylko wydobywają piryt. 
Ale niespodzianka! Wreszcie ci, którzy mieli odwagę wejść do sztolni mogli 
zobaczyć jak pracowano w dawnych czasach.  
Ponieważ w sztolni gromadzi się gryzący w oczy dym nie przeszkadzamy 
pracującym tu i wychodzimy na zewnątrz prosto w mgłę, w której widzimy, 
w miarę oddalania się, niknące ogniki. Dochodzimy do Zbójeckich Skał. 
Dawniej wzniesiono tu drewnianą wieżę widokową oraz zbudowano 
niewielką gospodę. Nieprzetrwały one do dnia dzisiejszego. Po II wojnie 
światowej rosyjscy geolodzy prowadzili tutaj badania w poszukiwaniu rud 
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uranu. W tamtych czasach badania takie prowadzono wszędzie. Tutaj, na 
szczęście, złoża okazały się zbyt małe by warto było podejmować ich 
eksploatację. Dzięki temu teren nie został zniszczony. 
  
Teraz schodzimy w dół do najstarszej historycznie części Szklarskiej Poręby. 
To właśnie tutaj miała ona swój początek. Nieco dalej widzimy potężne 
drzewo. To lipa sądowa, przy której wójt stanowił lokalne prawo. Oczywiście 
lipy nie wykorzystywano do wieszania skazańców, jak niektórzy uważają. 
Lipa była symbolem. To obok niej obradował sąd, najczęściej  
w pobudowanej karczmie. Wyroki jakie zapadały były jednak wykonywane  
z całą surowością kary. Do tego celu służyły wyznaczone miejsca, położone 
poza granicami osady. Wykonaniem kar zajmował się specjalista zwany 
katem. Był on osobą, z jednej strony niegodną, z drugiej bardzo potrzebną. 
Bo któż lepiej, jak nie on znał się na anatomii człowieka. Któż jak nie on 
potrafił zadać człowiekowi straszny ból nie doprowadzając jednak 
delikwenta do śmierci, któż wreszcie potrafił leczyć i przeprowadzać zabiegi 
chirurgiczne. Osobą tą był oczywiście kat. Miał on także za zadanie 
oczyszczanie osady z padłych zwierząt. Był zatem jak najbardziej potrzebny 
w społeczeństwie. Jednoczenie jednak bano się go. Dlatego mieszkać mógł 
poza osadą dla której służył. 
 

Wydobycie pirytu w starej sztolni. Foto: Krzysztof Tęcza 
 
Teraz, gdy poznaliśmy miejsce w którym wszystko się zaczęło, udaliśmy się 
do Chaty Izerskiej. Jej znalezienie nie było wcale takie trudne, gdyż  
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z kierunku gdzie ona stała docierał do nas dym niosący zapach pieczonej 
kiełbasy. To właśnie tutaj mieliśmy przygotowane wspaniałe zakończenie 
naszej dzisiejszej wędrówki. Już na wstępie zostaliśmy poczęstowani 
chlebem ze smalcem i ogórkiem. Nie mogło przecież być inaczej. Po chwili 
otrzymaliśmy gorącą zupę fasolową. Trzeba przyznać szczerze, że tego nam 
właśnie w tej chwili było potrzeba. Nie ma nic lepszego, jak po długiej 
wędrówce w siąpiącym deszczyku, spożyć ciepłą strawę. Fasolowa była  
w sam raz. Do tego możliwość własnoręcznego upieczenia na 
przygotowanym ognisku kiełbasek. Wszyscy, którzy dotrwali do tego 
momentu wymieniali się teraz wrażeniami z trasy. Każdemu bowiem 
podobało się coś innego. Wszyscy jednak zgodnie stwierdzili, że dobrze się 
stało, iż wyznaczono nową pętlę Szlaku Walońskiego. Na pewno wzbogaci 
ona ofertę turystyczną Szklarskiej Poręby, miasta które i tak ma jedną 
 z najbogatszych tego typu ofert w regionie.  
 
Muszę tutaj wspomnieć o jeszcze jednej organizacji, która przyczyniła się do 
powstania tego szlaku. To stowarzyszenie Zdolna Dolna. Samo zaś miejsce 
zakończenia naszej dzisiejszej wędrówki jest także wyjątkowe. Chata Izerska, 
prowadzona przez wielkich pasjonatów gór, to miejsce nie tylko służące dla 
wypoczynku zarówno turystów indywidualnych jak i grup zorganizowanych. 
To także miejsce, w którym organizowane są spotkania z ludźmi chcącymi 
dzielić się z innymi swoimi wiadomościami, czy przeżyciami, by w ten sposób 
zachęcać innych do podejmowania podobnych wysiłków. Oczywiście nie 
każdy z nas może np. wejść na Mount Everest. Każdy jednak z nas bardzo 
chętnie porozmawia z ludźmi, którzy tego dokonali. Cykl spotkań 
organizowanych w Chacie Izerskiej to Terra Incognita. Warto podejrzeć od 
czasu do czasu kto w ramach spotkań ma tu występować. 
 
No cóż. Przybyliśmy do Szklarskiej Poręby, odsłoniliśmy tron Ducha Gór, 
poznaliśmy wiele tajemnic i ciekawych miejsc, przespacerowaliśmy się  
w przyjemnej atmosferze słuchając opowieści Jarosława Szczyżowskiego  
a na koniec skosztowaliśmy pysznego ciasta i otrzymaliśmy od 
organizatorów certyfikat pokonania szlaku oraz piękny ametyst mający dać 
nam szczęście. W ten oto sposób została otwarta Druga Pętla Szlaku 
Walońskiego, który od dzisiaj będzie nosił imię Juliusza Naumowicza. My zaś 
po powrocie do domów zastanowić się musimy czy od razu zmyć przyłożone 
na naszych rękach pieczątki okolicznościowe czy pozwolić aby same uległy 
zatarciu, tak by jeszcze przez jakiś czas wspominać przyjemne chwile. 
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Krzysztof Tęcza 
Park miniatur Budowle świata w Mysłakowicach 
 
W dniu 2 maja 2014 roku w Mysłakowicach otwarto nowy park miniatur 
Budowle świata. Na początek zaprezentowano ponad dwadzieścia modeli 
najsłynniejszych budowli z 5 kontynentów. Są modele budowli istniejących, 
ale także tych, które nie przetrwały do naszych czasów. Zachowały się 
jedynie w przekazach. Ze względów na wymiary oryginalnych budowli ich 
modele wykonano w różnych skalach. Te mniejsze pomniejszono o 25 i 50 
razy, te naprawdę duże zmniejszono aż 100 razy. Zabieg ten pozwoli na 
dostrzeżenie detali i ozdób poszczególnych budowli. Są one bowiem 
niejednokrotnie ich najważniejszą zaletą. 
  

Fla
gi powiewające nad parkiem miniatur. Foto: Krzysztof Tęcza 

 
Tworzenie modeli zajęło twórcom parku, Jerzemu Onyszczakowi i Zbyszkowi 
Kudelskiemu, prawie 1,5 roku. Gdy oglądamy zgromadzone tu modele, może 
nie zdajemy sobie sprawy z tego ile czasu trzeba poświecić by one powstały. 
I to przy zastosowaniu nowoczesnych sposobów pracy z użyciem 
odpowiednich technologii komputerowych. Naprawdę, jest to bardzo 
żmudna praca, wymagająca niezwykłej cierpliwości i doświadczenia ludzi 
tworzących je. Jednak dzięki skompletowaniu takiej załogi, w modelarni 
powstają kolejne obiekty, które niebawem się tu znajdą.  
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Na dzień dzisiejszy turyści mogą zapoznać się z modelami przedstawiającymi 
następujące budowle: wieża Eiffla w Paryżu, Statua Wolności w Nowym 
Jorku, Statua Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro, Biały Dom  
w Waszyngtonie, Big Ben w Londynie, Auditorio de Tenerife, Brama 
Brandenburska w Berlinie, Krzywa Wieża w Pizie, latarnia na wyspie Faros, 
most Ponte di Rialto w Wenecji, Mur Chiński, Sydney Opera House, Partenon 
w Atenach, Sfinks, piramida ze świątynią Kukulkana w Meksyku, świątynia 
Kopuła na Skale w Jerozolimie, indyjska świątynia Lotosu, Tadż Mahal, Tower 
Bridge, Twin Tower w Nowym Jorku, Wieża Arabów i Atomium 
w Brukseli.Przy każdym z modeli umieszczono stosowny opis, tak by 
zwiedzający mogli, albo dowiedzieć się najważniejszych faktów dotyczących 
danego obiektu, albo jeśli mieli to szczęście i widzieli go w oryginale, 
przypomnieć sobie szczegóły, ale także wrócić myślami do mile spędzonych 
kiedyś chwil.  
 

Właściciele parku Jerzy Onyszczak i Zbyszek Kudelski (pośrodku). Foto: 
Krzysztof Tęcza 

Wszystko o czym napisałem powyżej przeznaczone jest dla ducha. Natomiast 
dla ciała przygotowano tutaj odpowiedni parking dla samochodów 
osobowych oraz nieco dalej miejsce dla autobusów. Oczywiście bezpłatny. 
Tak samo jak toalety. W ustawionych tu żółtych autobusach będzie można 
coś zjeść i napić się kawy, czy herbaty. Najważniejszym jest jednak fakt 
oznakowania. Każdy wyjeżdżający z Jeleniej Góry w kierunku Karpacza na 
pewno zauważy łopoczące na wietrze flagi państw, z których pochodzą 
przedstawiane tu budowle. Miejmy nadzieję, że park miniatur Budowle 
Świata w Mysłakowicach wkrótce na stałe wpisze się w krajobraz naszego 
regionu i będzie atrakcją odwiedzaną przez licznych turystów.  
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Stanisław Gębski 
 

XXX Jubileuszowy Spływ Kajakowy im. Stanisława Bielikowicza 
Berezyną i Niemnem 
 
 

Charakter spływu i jego miejsce jest nieprzypadkowe, złożyło się na to kilka 
czynników, z których na uwagę zasługuje przede wszystkim to, że 
prowadzono nas szlakiem południowych krańców ukochanej przez patrona 
spływu Ziemi Wileńskiej. Był on kontynuacją XX spływu z 2003 r. kiedy też 
płynęliśmy Niemnem, tylko używając dzisiejszego podziału państwowego, 
odcinkiem litewskim prawie od samej granicy z Białorusią z Lipliunai do 
Alytusa (Olity). Po wtóre organizowany był już przez kolegów z Kętrzyna, 
członków Klubu Turystyki Kwalifikowanej (KTK) „Ostańce” PTTK w Sopocie  
a komandorem był kol. Tadeusz Siwicki, mąż siostrzenicy Stanisława 
Bielikowicza i co najważniejsze będzie dalej organizowany przez 
Kętrzyniaków z czego bardzo cieszy się „ekipa z Gdańska”, która może już  
w spokoju przejść na zasłużoną emeryturę w osobach autora i kol. Andrzeja 
Stecia. Nie oznacza to, że rezygnujemy z uczestnictwa w spływach, ale to już 
będzie na zasadach uczestnictwa bez „obciążenia” jako organizator. 
 
W związku z przypadającą właśnie 150 rocznicą Powstania Styczniowego 
głównym celem programowym spływu było dotarcie do miejsc związanych 
 z tamtymi wydarzeniami i uczczenie pamięci powstańców m.in. poprzez 
zapalenie zniczy. 
 
Spływ odbył się w dniach 19 lipiec – 2 sierpień 2013 r. na szlaku Berezyny  
i Niemna, z Bakszt do Niemnowa. Uczestniczyło w nim 25 osób z tym,  
że 6 osób tylko na odcinku Bakszty – Nowosiółki. Później podróżowali oni 
camperem, którego codziennie rano przeprowadzali na kolejny biwak. 
Gienek Juchniewicz z Rysiem Starzyńskim wracali do kajaków rowerami, 
dzięki czemu przejechali tym środkiem lokomocji 232 km podczas 5 etapów 
spływu. Biorący udział w spływie to głównie członkowie i sympatycy KTK 
„Ostańce” oraz Klubu Turystyki Żeglarskiej „Kaper” w Kętrzynie, który był 
oficjalnym organizatorem spływu, a „Ostańce” jego współorganizatorem. 
Nie było to tak istotne, gdyż powodem faktycznym były względy 
organizacyjn, ponieważ zaproszenie, które nadal jest koniecznym warunkiem 
otrzymania wizy, wystosował Głębocki Powiatowy Komitet Wykonawczy dla 
KTŻ „Kaper”, czego by zapewne nie zrobił gdyby nie prośba ks. kanonika 
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Mieczysława Janczyszyna – proboszcza miejscowej parafii katolickiej  
p.w. Św. Trójcy. Ksiądz kanonik pomógł także dopełnić wymóg 
zameldowania grupy we właściwym urzędzie (mimo niedzieli) co jest 
konieczne w przypadku dłuższego pobytu niż 5 dni roboczych (nie zawsze to 
jest sprawdzane, ale przy skrupulatnej kontroli musimy to mieć 
potwierdzone na karcie przekroczenia granicy). 
 

Głębokie – uczestnicy spływu. Foto: Stanisław Gębski 

W ciągu 10 dni przepłynęliśmy w sumie 311,4 km, z tego 43,6 km Berezyną, 
dzięki czemu 7 nowych uczestników zdobyło odznakę TOK w stopniu 
popularnym, a 2 wypełniło normę do stopnia brązowego. Kajaki wraz  
z transportem mieliśmy zapewnione z parafii katolickiej p.w. NMP  
z Brasławia. Dojazd i powrót oraz wycieczki krajoznawcze mieliśmy 
zapewnione dzięki Krzysiowi Dawidziukowi z Białej Podlaskiej, który był  
z nami w 2007 roku na Prypeci i w Katyniu. Krzysiu woził nas 18-osobowym 
busem z przyczepą. On też decydował o konkretnym wyborze miejsc 
biwakowania w planowanych punktach etapowych gdy trzeba było 
przenocować w terenie. Oprócz nocowania na „dziko” korzystaliśmy  
z noclegów w Domu Pielgrzymkowym Sióstr Nazaretanek w Nowogródku 
 i Domu Polskim w Baranowiczach oraz w turbazie za Grodnem (ostatniego 
miejsca nie polecamy, gdyż jest w fatalnym stanie).  
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Jak zawsze w naszych spływach bogaty program krajoznawczy 
realizowaliśmy podczas całodniowych okrężnych wycieczek przy pomocy 
busa oraz w czasie samego spływu. Odbyliśmy 3 wycieczki krajoznawcze. 
Pierwsza w sobotę 20 lipca była poprzedzona mszą św. odprawioną przez  
ks. Mieczysława w intencji patrona i uczestników spływu oraz oficjalną 
wizytą u przewodniczącego Głębockiego Powiatowego Komitetu – Olega 
Morchata. 
  
Po drodze ks. Mieczysław zapoznał nas z historią miasta (około 18.000 
mieszk.) i okolic. Pokazał nam najciekawsze budowle zabytkowe. Zaczął od 
kościoła Św. Trójcy z XVIII wieku, by następnie poprowadzić nas do zespołu 
klasztornego Karmelitów (od 1878 r. prawosławnego Soboru Narodzenia 
NMP). Ciekawie prezentuje się zabudowa placu przed kościołem. To tu 
znajduje się dom, w którym urodził się Tadeusz Dołęga-Mostowicz. Znajduje 
się tu również dawna austeria (karczma) oraz pomnik Pawła Suchoja 
konstruktora samolotów bojowych SU, który także urodził się w Głębokiem.  
 

Na okrężną wycieczkę liczącą 311 km wyjeżdżamy po 10-tej. Zwiedzanie 
zaczynamy od Połocka będącego najstarszym miastem Białorusi. Oglądamy 
tu pomnik Franciszka Skaryny, który wydał Biblię w rodzimym języku oraz 
klasztor Spaso – Eufrozyński z XII wieku będący najcenniejszym zabytkiem tej 
miejscowości. Ciekawym jest także sobór Sofijski z kamieniem Borysa, 
Galeria Obrazów w dawnym Kolegium Jezuitów czy pomnik Krywiczan 
Szymona Potockiego. W Brasławiu po zwiedzeniu Sanktuarium Matki Bożej 
Brasławskiej Opiekunki Jezior w kościele Narodzenia NMP udaliśmy się na 
Górę Zamkową (grodzisko z VIII w.) z grobem Stanisława Narbutta  
i wspaniałym widokiem na okoliczne jeziora Pojezierza Brasławskiego 
wchodzącego w skład Parku Narodowego Brasławskie Jeziora. Sam Brasław 
leży nad jeziorem Dryświaty. Ciekawa jest tu także Cerkiew Zaśnięcia NMP 
znajdująca się nieopodal kościoła. W drodze powrotnej, tuż przed wjazdem 
do Głębokiego od strony północnej, zaciekawiły nas budynki dawnego 
klasztoru w Berezweczu (obecnie więzienie urządzone przez NKWD w 1939 
r.) z wysadzonym w 1970 roku przez władze radzieckie wspaniałym 
kościołem pobazyliańskim w stylu baroku wileńskiego. Jest to miejsce kaźni 
Polaków rozstrzelanych przez NKWD w czerwcu 1941 r. podczas ewakuacji 
więzienia. 
 
W Głębokiem biwakowaliśmy nad jeziorem Czeczeli przy pensjonacie we wsi 
o tej samej nazwie. Mieszkający tu Polacy i Białorusini zaprosili nas na 
kolację, podczas której w blasku ogniska wspólnie śpiewaliśmy do późnych 
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godzin wieczornych. Następnego dnia w niedzielę 20 lipca ze względu na 
opóźnienie związane z zameldowaniem zmuszeni byliśmy z konieczności 
zmienić trasę dojazdu nad Berezynę w Baksztach i nie byliśmy  
w sanktuarium w Budsławiu gdzie znajduje się bazylika Wniebowzięcia NMP 
– tj. „białoruska Częstochowa” z cudownym obrazem Matki Boskiej 
Budsławskiej oraz w Kuropatach (leżących na obrzeżach Mińska) gdzie 
znajdują się masowe groby rozstrzelanych przez NKWD w latach 1937–1941 
(około 250.000 osób, również wielu Polaków).  
 
Po dotarciu do Mińska rozpoczęliśmy zwiedzanie tego prawie 
dwumilionowego miasta w stylu „japońskim” (więcej busem niż pieszo). 
Mimo to, dzięki wspaniałemu przewodnikowi – Vitalijowi Żukowowi 
(Białorusin, architekt i historyk sztuki) zobaczyliśmy niemal wszystkie główne 
zabytki. Wędrówkę rozpoczęliśmy od centrum miasta. Poznaliśmy zabytki 
Dolnego i Górnego Miasta oraz Troickiego Przedmieścia m.in. kościoły  
 św. Szymona i Heleny, p.w. Jezusa, Marii i św. Barbary (obecnie katedra), 
kościół i klasztor bernardynek (obecnie katedra prawosławna Św. Ducha), 
cerkiew św. Piotra i Pawła, a także Teatr Wielki Opery i Baletu. Zobaczyliśmy 
Wyspę Łez z pomnikiem - kapliczką ku czci pamięci ofiar poległych  
w Afganistanie. Na koniec zaś objechaliśmy dzielnicę „dzisiejszych” bogaczy.  
 
Po 3 dniach płynięcia, w czwartek 25 lipca, jedziemy na kolejną okrężną 
wycieczkę krajoznawczą liczącą 168 km. Zwiedzanie zaczynamy od 
trzydziestotysięcznego Nowogródka. Uczestniczymy w mszy świętej  
w kościele farnym p.w. Przemienienia Pańskiego. To tu znajduje się obraz 
Matki Boskiej Nowogródzkiej, to tu ochrzczony został Adam Mickiewicz i to 
tu zostały złożone w sarkofagu doczesne szczątki 11 sióstr Nazaretanek  
z pobliskiego klasztoru, rozstrzelanych 1.08.1943 r. przez Niemców, 
beatyfikowanych przez papieża Jana Pawła II w 2000 r.  
 
Po mszy idziemy do dworku, w którym urządzono muzeum Adama 
Mickiewicza. Następnym naszym celem jest kościół św. Michała, cerkiew św. 
Mikołaja i druga, św. Borysa i Gleba. Poranny spacer kończymy przy kopcu 
Mickiewicza i ruinach zamku. 
 
Około południa jedziemy do malutkiego, liczącego niewiele ponad dwa 
tysiące mieszkańców Miru, gdzie zwiedzamy kościół p.w. św. Mikołaja, 
cerkiew św. Trójcy oraz zabudowę wokół rynku i piętnastowieczny zamek 
wpisany na listę zabytków UNESCO. Po dotarciu do Zaosia oglądamy 
zrekonstruowany zespół dworski, w którym urodził się nasz wieszcz. 
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Wycieczkę kończymy kąpielą w słynnym jeziorze Świteź (rezerwat przyrody) 
znanym z ballady o tej samej nazwie. 
 
Następnego dnia, przed wypłynięciem z Ogrodnik, wracając z Nowogródka 
byliśmy w Lidzie, prawie 100.000 mieście, gdzie 35 % mieszkańców stanowią 
Polacy. Na uwagę zasługuje tu przede wszystkim XIV-wieczny zamek, który 
od dłuższego czasu jest w remoncie i położony nieopodal barokowy kościół 
Podwyższenia Krzyża z XVIII wieku. W pobliskim parku wzniesiono pomnik 
Franciszka Skaryny. Dawny kościół klasycystyczny św. Józefa zamieniony 
został po upadku Powstania Styczniowego na cerkiew. W Lidzie znajduje się 
też pomnik Adama Mickiewicza. Warto wiedzieć, że w pobliżu Lidy we wsi 
Krupe urodził się w 1901 r. rotmistrz Witold Pilecki, zamordowany przez 
siepaczy UB strzałem w tył głowy 25.05.1948 r. w Warszawie. Witold Pilecki 
był rotmistrzem Wojska Polskiego, współzałożycielem Tajnej Armii Polskiej, 
oficerem Komendy Głównej AK i NIE, ochotnikiem i organizatorem ruchu 
oporu w KL Auschwitz, więźniem politycznym komunizmu. 
 
Po kolejnych 2 dniach płynięcia udaliśmy się w niedzielę 28 lipca na ostatnią 
trzecią okrężną wycieczkę krajoznawczą liczącą 168 km z Baranowicz, gdzie 
mieszkaliśmy w Domu Polskim (jedynym nieodebranym przez reżim 
Łukaszenki „staremu” Związkowi Polaków na Białorusi – ZPB), w którym 
dyrektorem Domu i Szkoły Polskiej im. T. Reytana jest mgr inż. Teresa 
Sieliwończyk zasłużona działaczka ZPB, z którą spotkaliśmy się rano po 
śniadaniu. Na jej ręce przekazaliśmy „dary” dla Domu Polskiego. Po 
zapoznaniu się z historią budowy Domu i Szkoły Polskiej udaliśmy się na 
mszę św. w języku rosyjskim (w Nowogródku są również msze odprawiane  
w języku polskim) w pobliskim kościele Podwyższenia Krzyża skąd po 
spotkaniu z miejscowymi Polakami pojechaliśmy do Nieświeża.  
 
W Baranowiczach mieście liczącym prawie 170.000 mieszkańców ze znaczną 
liczbą Polaków, na uwagę zasługuje jeszcze Sobór Pokrowski oraz Poleskie 
Muzeum Historii Kolei Baranowickiej. W Nieświeżu zwiedzanie 
rozpoczęliśmy od zamku z XVI wieku, uważanego za gniazdo rodowe 
Radziwiłłów. W 2005 r. został on wpisany na kartę UNESCO wraz  
z czrerema parkami. W kościele farnym Bożego Ciała znajduje się krypta 
grobowa rodu Radziwiłłów. Z innych obiektów na uwagę zasługuje 
zabudowa wokół rynku z Domem Gdańskim i ratuszem z XVII w. oraz 
plebania, Brama Słucka i klasztor Klarysek. W drodze powrotnej do 
Baranowicz (przez Kleck) nie bez trudu dotarliśmy do gniazda rodowego 
Tadeusza Rejtana w Hruszówce – posła I Rzeczpospolitej. Oglądając 
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rozpadające się zabudowania zespołu dworskiego i położoną nieopodal, 
 w polach, po drugiej stronie drogi przy ścianie lasu, popadającą w ruinę 
kaplicę grobową Rejtanów, czuliśmy, jak wzbiera w nas złość i bezsilność. 
Nasz żal był skierowany do zarówno miejscowych, jak i polskich władz. 
Pozostało nam tylko zapalić znicze i w smutnym nastroju powrócić do 
Baranowicz. Postanowiliśmy działać i po powrocie ze spływu wystąpiliśmy 13 
sierpnia 2013 r. do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą  
o interwencję i pomoc o zabezpieczenie tego szczególnego i drogiego nam 
miejsca, które często odwiedzają nasi Rodacy z całej Polski przybywający na 
Białoruś o czym świadczą znicze i świeże kwiaty. 
 
Następnego dnia z rana podczas powrotu nad Niemen do Nowosiółek 
zwiedziliśmy Słonim leżący nad Szczarą – dopływem Niemna, gdzie czasem 
rozpoczynają spływy nasi kajakarze płynący do Grodna. W tym, szczególnie 
w przeszłości, mieście wielokulturowym na uwagę zasługuje m.in. XVIII 
wieczny barokowy kościół św. Andrzeja na Zamościu nad Szczarą; XVII 
wieczny kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia; klasztor Bernardynek; cerkiew 
Przemienienia Pańskiego, na którą nadal spogląda stojący na pomniku 
„wiecznie żywy Lenin”; oraz barokowa synagoga, ratusz i Muzeum 
Krajoznawcze. Na uwagę zasługuje też zespół pałacowo-parkowy w dawnym 
majątku Albertyn. W pobliskich Żyrowicach warto zobaczyć najważniejsze 
sanktuarium prawosławne – kompleks klasztorny z Soborem Zaśnięcia NMP i 
ikoną MB Żyrowickiej. 
 
Na zakończenie opisu wycieczek muszę wspomnieć o trudnościach dotarcia 
do Ponar w Wilnie. Czynię to z dwu powodów. Pierwszy to brak 
oznakowania skrętu z głównej drogi, drugi to bardzo pokrętne tłumaczenia 
dojazdu przez Litwinów. Trudno się zresztą temu dziwić, wszak to dla nich 
„wstydliwe” miejsce. W tym miejscu kaźni zginęło ok. 80.000 – 100.000 osób 
z Wileńszczyzny (najwięcej Żydów ok. 60.000). Zginęli tu także Polacy (około 
20.000) oraz Białorusini, Romowie, Tatarzy, Rosjanie i Litwini. Byli oni  
w latach 1941–1942 rozstrzeliwani przez Niemców, którym pomagał  
50 osobowy litewski oddział egzekucyjny (Ypatingas Burys). Jadąc do 
Głębokiego ostatecznie nie dotarliśmy do Ponar z wyżej wymienionych 
powodów, jak i fatalnej pogody – ciągle padający deszcz. 
 
To tyle jeśli chodzi o nasz program krajoznawczy. Sam spływ trwał 10 dni 
(etapów). Rozpoczęliśmy go w poniedziałek 22 lipca w Baksztach na 
Berezynie – prawym dopływie Niemna, do którego uchodzi około 1 km 
poniżej wsi Delatycze. Berezyna jest spławna od 157 km, od wsi Kopacze,  
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a od Bakszt przy wyższych stanach wody żeglowna, dopływy są często 
skanalizowane. Szlak na odcinku którym płynęliśmy charakteryzuje się 
następującymi parametrami: t1 i u1 czyli szlak łatwy i nieuciążliwy, 
malowniczy i na niektórych odcinkach bardzo malowniczy, zwłaszcza poniżej 
Bakszt, kiedy płynęliśmy w obramowaniu lasów Puszczy Nalibockiej. Woda 
jest czysta, dno o charakterze zmiennym z reguły piaszczyste, przy brzegach 
muliste, koryto meandruje, w okresie letnim z gęstą roślinnością czasem 
utrudniająca pływanie, ale jest szerokie od kilku do kilkunastu metrów 
(dochodzi nawet do 50 m). Brzegi są z reguły trudno dostępne w wielu 
miejscach, zwłaszcza w dolnym biegu z roślinnością przybrzeżną. Biwaki 
nieliczne dosyć trudno dostępne, z reguły w miejscowościach, czasami  
z brzegami wysokimi lub podmokłymi na łąkach przybrzeżnych.  
 
Spływ rozpoczęliśmy oficjalnie od przekazania „władzy” komandorskiej przez 
„Grubego” Staszka Gębskiego (dotychczasowego komandora)  
i „Generała‘’ Andrzeja Stecia (jego zastępcy) kol. Tadeuszowi Siwickiemu, 
który ma je kontynuować przynajmniej do 50-tego spływu. Załącznikiem była 
czapka komandorska, a rzutkę otrzymał kol. Jarosław Mularewicz – prezes 
KTK „Ostańce”. Drugiego dnia spływu na biwaku w Horyniu, już nad 
Niemnem, komandor spływu kol. T. Siwicki przy ognisku wręczył wszystkim 
tekst pieśni Za Niemen hen precz i zaczęła się nauka jej śpiewania. 
 
„Staremu” komandorowi Staszkowi Gębskiemu wraz z podziękowaniem 
wręczono okolicznościowy dyplom i książkę – monografię „1863–1864 
Powstanie Styczniowe”. Po 4 dniach płynięcia na biwaku w Mociewiczach 
żegnamy „oficjalnie” grupę Gienia, która jutro kończy spływ (wszyscy 
otrzymują książeczki TOK i popularną odznakę TOK). 
 
Następnego dnia po przepłynięciu 6,6 km wpływamy na szerokie wody 
Niemna, poniżej wspominanej wsi Delatycze, który ma 937 km długości  
i płynie przez 3 kraje: Białoruś, Litwę i Rosję. Uchodzi ośmioramienną deltą 
do Zalewu Kurońskiego (Morze Bałtyckie), a wypływa kilkanaście kilometrów 
od Mińska, w pobliżu miejscowości Uzda. Dzięki połączeniom kanałowym ma 
połączenie z Dnieprem (przez kanał Ogińskiego z Prypecią), z Wisłą (przez 
kanał Augustowski) oraz z Pregołą. Jest rzeką nizinną o niewielkim spadku, 
średnio 0,22 %, spławna od Stołpców. W górnym biegu, aż po ujście 
Berezyny płynie leniwie w szerokiej bagnistej dolinie. Od ujścia Berezyny 
koryto się zwęża, brzegi są wyższe, bieg staje się szybszy, dno z reguły 
piaszczyste. Od ujścia Szczary brzegi w wielu miejscach są urwiste, dolina się 
poszerza, na znacznych odcinkach jest okolona lasami Puszczy Nalibockiej  
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w widłach z Berezyną i Puszczą Zaniemeńską w widłach Szczary. Szlak na 
odcinku, którym płynęliśmy charakteryzuje się następującymi parametrami: 
t1, t2 i u1, co oznacza, że jest on łatwy i sporadycznie dosyć trudny  
w odcinku przełomowym zaczynającym się tuż przed Grodnem a kończącym 
na jego krańcach północnych w Peszkach, gdzie przypomina rzekę górska. 
Pokonujemy tam „szypoty” na głazach morenowych. Musimy uważać  
w rejonach mostów, których w Grodnie jest pięć. Czasami możemy mieć 
trudności na odcinku zbiornika, zwłaszcza przy przeciwnym wietrze w jego 
najszerszym miejscu wynoszącym około 1 km. Potwierdzeniem tego był 
szkwał jaki nas zaskoczył około 16.00. Na szczęście byliśmy już na biwaku  
w Poniżanach. Widzieliśmy jednak jak w odległości 100 m od nas prawie 
dwudziestoletnie sosny łamały się jak zapałki. Po 2 godzinach szkwał 
przeszedł w ulewę. 
 
Niemen, jak już wspomniałem, na niektórych odcinkach jest bardzo 
malowniczy, np. w rejonie Miniewicz i Bohatyrowicz uwiecznionych na 
kartach Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Jedynym utrudnieniem jest jedna 
przenoska o długości około 250 m lewym brzegiem wzdłuż ogrodzenia na 
zbiorniku elektrowni w Szczeczynowie – około 10 km poniżej ujścia Kotry. 
Według informacji mieszkańców po wybudowaniu elektrowni poziom wody 
jest średnio wyższy o 1,4 m. Generalnie na szlaku Niemna spływów jest 
niewiele, aczkolwiek widać zmiany, gdyż nie tylko dobrych i ładnych miejsc 
na biwakowanie jest sporo i nieźle dostępnych, nawet samochodowo.  
W efekcie tego widać, nie tylko wędkarzy, ale i sporo śmieci. Czasami spływy 
na Niemnie zaczynają się na Szczarze, począwszy od Słonima. Można spotkać 
gospodarstwa agroturystyczne, począwszy od Ogrodnik (tutaj zostawiliśmy 
przyczepę i kajaki przed wycieczką do Nowogródka), przystosowane do 
potrzeb wodniaków (posiadające kajaki, pomosty a nawet place zabaw dla 
dzieci). Proponują one, nie tylko dobry nocleg  
z sanitariatami a nawet możliwość skorzystania z bani, ale także bardzo 
dobre wyżywienie połączone z biesiadowaniem w stylu białoruskim. Ceny są 
bardzo różne, od średnich do nawet „europejskich”, za domek 5-osobowy  
w Nowosiółkach na wysokim brzegu Niemna gospodarz życzył sobie 100 
euro. Można też z reguły bez problemu skorzystać z noclegów w domach 
prywatnych, gdzie chętnie przyjmowani są turyści, tym bardziej, że nad 
Niemnem jest sporo domów opustoszałych lub zamienionych na „dacze”, 
gdyż młodzi wyjechali do miast, a pozostali tylko starsi mieszkańcy.  
Za wypożyczenie kajaka z transportem zapłacimy podobnie jak u nas. Na 
uwagę zasługują coraz bardziej popularne spływy tratwami, których 
organizatorem jest m.in. Jurij Ogarko z Dokudowa (tel+ 375 15 457 82 40, 
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 e-mail: ogarko14@mail.ru). W ten sposób można płynąć dowolnie od kilku 
do kilkunastu dni, zaczynając nawet na Berezynie w Baksztach. Z pokładu 
tratwy można dowolnie wędkować i kąpać się, gdyż woda w Niemnie jest 
czysta (tylko w rejonie Mostów i Grodna może być gorszej jakości). Z Grodna 
można popłynąć statkiem pasażerskim do śluzy kończącej Kanał Augustowski 
w Niemnowie, a nawet dalej. Czasami można też spotkać się  
z motorówkami, które sporadycznie pływają powyżej zapory elektrowni. 
Warto pamiętać, że płynąc Niemnem cały czas będziemy spotykać Polaków 
mieszkających tu „od zawsze”, pięknie mówiących naszym, a zarazem ich 
językiem.  
 
Na podkreślenie zasługuje trud kol. Jarka Mularewicza prezesa „Ostańców”, 
który dokonał pomiarów szlaku GPS-em, co jest nie do przecenienia, gdyż 
jest chyba pierwszym, dzięki czemu mamy uzupełniony opis szlaku  
z przewodnika Antoniego Heinricha „Szlaki wodne Polski” wydanego  
w 1932 r., a którym do dziś posługują się wodniacy (w 2013 roku wyszedł 
jego reprint wydany przez Wydawnictwo Ciekawe Miejsca z Warszawy). 
 
Kopalnią wiedzy krajoznawczej i praktycznej jest przewodnik Andrzeja 
Kłopotowskiego wydany w 2012 r. przez wydawnictwo Helion S.A z Gliwic 
p.t. „ BIAŁORUŚ historia za miedzą” (348 s.), którego uzupełnieniem jest 
przewodnik Stanisława Poczobuta – Odlanickiego „Szlakiem Elizy 
Orzeszkowej i jej bohaterów wiek później” wydany w Białymstoku w 2007 r. 
przez wydawnictwo Prymat.  
 
Płynąc Niemnem koniecznie trzeba się zatrzymać na lewym brzegu Niemna 
w Miniewiczach, gdzie w niewielkiej wiosce, obecnie w niezamieszkałej jej 
części, Eliza Orzeszkowa pisała arcydzieło „Nad Niemnem”, a w odległości 
niespełna 200 m od pierwszego domu w lesie znajduje się mogiła 40 
Powstańców Styczniowych, w której spoczywają dwaj bohaterowie powieści. 
Jest to również bardzo dobre miejsce na wypoczynek. Niespełna 2 km dalej, 
też na wysokim lewym brzegu Niemna, znajduje się historyczny zaścianek 
Bohatyrowicze gdzie jest symboliczny grób protoplastów bohaterów 
powieści Jana i Cecylii.  
 
W zależności od poziomu wody w Niemnie łatwiej będzie do niego dotrzeć 
idąc pieszo drogą z Miniewicz za ostatni dom Bohatyrowicz niż wychodząc 
około 150 m wąwozem od strony rzeki, gdzie mogą być trudności  
z przybiciem do brzegu. Obecnie w Bohatyrowiczach żyje tylko kilkanaście 
osób w kilku domach. Potomkowie bohaterów żyją w domu w pobliżu grobu. 
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Co prawda wszyscy żyjący w przysiółkach to potomkowie Bohatyrowiczów. 
My do tych szczególnych miejsc, gdzie do dziś „bije” serce dawnej Polski, 
dopłynęliśmy we wtorek 30 lipca. Zapaliliśmy tam znicze pamięci nucąc  
w sercu słynną pieśń „Za Niemen hen precz”, którą wcześniej śpiewaliśmy 
przy ogniskach. Jest to pieśń, której słowa napisał Augustyn Biełowski. 
Melodia została zapożyczona od Stefana Pisarenki z ukraińskiej dumki. 
Należy pamiętać, że w nakręconym w 1986 roku filmie w reżyserii Zbigniewa 
Kuźmieńskiego „Nad Niemnem” Bug pod Drohiczynem był Niemnem. 
Problematykę Powstania Styczniowego mogliśmy sobie przypomnieć  
z materiałów zawartych w informatorze krajoznawczym, a zwłaszcza  
w artykule uczestnika spływu, historyka z wykształcenia, Janusza 
Woronowicza, który specjalnie na spływ podjął się opracowania  
p.t. „Powstanie Styczniowe na Białorusi i Litwie”. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na osobę Ludwika Narbutta urodzonego 26.VIII.1832 r. w Szawrach 
w pow. Lidzkim. Zginął on zdradzony w zasadzce w bitwie pod Dubiczami 
(obecnie Litwa) 5.V.1863 r. Stworzył oddział liczący około 200 ludzi. Był 
awansowany przez Rząd Narodowy 30. IV. 1863 r. na pułkownika. Istnieje 
niepotwierdzona wersja, że 31.III.1863 r. został mianowany naczelnym 
wodzem sił Wielkiego Księstwa Litewskiego.  
 
W czwartek 1 sierpnia w kolejną 69. rocznicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego wypływamy wcześnie rano bo chcemy dziś zwiedzić Grodno, 
miasto liczące ponad 330 000 mieszkańców – największy ośrodek Polaków 
na Białorusi (stanowią tu oni ponad 20% mieszkańców). Po godzinie 
dotarliśmy do elektrowni, gdzie mieliśmy przenoskę, by już przed 11-tą być 
na południowych krańcach Grodna. Przez ponad godzinę podziwialiśmy 
wspaniałą panoramę miasta przepływając pod pięcioma mostami. O 13-tej 
dotarliśmy do naszej turbazy na północnych krańcach miasta na „Kredowych 
Górach”, gdzie oczekiwał nas emerytowany profesor Uniwersytetu 
Grodzieńskiego – rodowity grodnianin, malarz, rzeźbiarz i kajakarz w jednej 
osobie – Ryszard Darkiewicz, który był naszym cicerone podczas zwiedzania 
miasta.  
 
Zaczynamy od Muzeum Elizy Orzeszkowej, przed którym stoi jej pomnik, 
następnie zwiedzamy perłę baroku, jaką jest bazylika katedralna  
p.w. Franciszka Ksawerego (dawny kościół jezuicki) z cudownym obrazem 
Matki Bożej Kongregackiej (Studenckiej); kościół i klasztor Brygidek; Stary  
i Nowy Zamek w którym są muzea. Na zakończenie zwiedzania jedziemy na 
stary XVIII-wieczny cmentarz katolicki przy ul. Podolnej gdzie zapalamy 
znicze pamięci na grobie Elizy Orzeszkowej, a potem do polskiej szkoły, którą 
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zwiedzamy i spotykamy się z panią dyrektor. Po pożegnaniu z p. Ryszardem 
wracamy do turbazy, gdzie wieczorem podczas uroczystego oficjalnego 
zakończenia spływu połączonego z 75. urodzinami naszego kolegi Wiesława 
Jankowskiego „Wichra”, z urodzenia grodnianina, a od 1946 r. 
gdańszczanina, wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowy proporczyk  
i zaproszenie oraz punkty na TOK i OT PZKaj oraz miesięcznik nr 5 Wiara, 
Patriotyzm i Sztuka. Trzech kolegów: A.Steć, T.Siwicki i J.Mularewicz, 
najbardziej zaangażowanych w organizację i przebieg dotychczasowych 
spływów otrzymują rarytas wydawniczy – londyńskie wydanie z 1978 r. 
książki W. A. Lasockiego „Kajakiem przez Ziemie Wschodnie 
Rzeczypospolitej”. Z innych głównych obiektów w Grodnie na uwagę 
zasługują: XII w. cerkiew św. Borysa i Gleba (cerkiew Kołożska), XVII w. 
monastyr Narodzenia Matki Bożej, XVII w. kościół i klasztor Bernardynów, 
Synagogę Główną oraz na Zaniemeniu XVII w. klasztor Franciszkanów. Będąc 
w Grodnie należy pamiętać o młodych kilkunastoletnich obrońcach miasta 
walczących w dniach 20–22 wrześniu 1939 r. z czołgami sowieckimi. 13-letni 
Tadeusz Jasiński stał się żywą tarczą na czołgu sowieckim.  
 
Ostatniego dnia spływ kończymy w południe zgodnie z planem w Niemnowie 
przy ujściu Ostaszanki, gdzie na zakończenie zwiedzamy niewielkie, ale 
ciekawe zbiory w „mini muzeum” Kanału Augustowskiego – tuż przy  
4-komorowej śluzie. Warto pamiętać, że spływ można kontynuować dalej na 
północ Niemnem aż do np. Druskiennik odprawiając się na przejściu 
rzecznym białorusko - litewskim Privałka lub płynąc na zachód Kanałem 
Augustowskim do Polski na przejściu białorusko - polskim Rudawka (czynne 
są one sezonowo od 1 maja do 30 września w godz. 7.00 do 19.00). 
 
Wszyscy uczestnicy spływu, już w Kętrzynie przed jego rozpoczęciem, 
otrzymali „Informator krajoznawczy Spływu” liczący 308 s. Ostateczne 
podsumowanie po spływowe i zakończenie odbyło się 19 października  
w Węgorzewie. Połączono je z wyświetleniem filmów ze spływu i prezentacji 
zdjęć podczas zakończenia klubowego sezonu turystycznego w czasie 
którego uczestnicy otrzymali również informator krajoznawczy zawierający 
m.in. diariusz spływu.  
 
Wyjeżdżając na Białoruś zawsze warto rozważyć i ewentualnie nawiązać 
kontakt z polskimi organizacjami i parafiami kościołów katolickich  
i przywieźć im w postaci prezentów to czego sobie życzą, aby choć w części 
ulżyć im w nie łatwym życiu, zwłaszcza w sytuacji kiedy są obrońcami 
polskości na tych ziemiach. 
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Na zakończenie warto wspomnieć o dotychczasowych spływach 
organizowanych w latach 1983–2013, które z zasady były organizowane co 
roku na innym szlaku. W sumie, na dotychczasowych 30 spływach w czasie 
304 dni przepłynęliśmy 5.630 km otrzymując 6.214 pkt na TOK, co spełnia 
wymogi do zdobycia odznaki TOK w stopniu VI „Za wytrwałość” (6.000 pkt. 
na TOK), w których uczestniczyło 821 osób. Spływy odbywały się prawie na 
wszystkich szlakach rzecznych i pojezierzach całej Polski oraz w dwu 
przypadkach na Kresach (obecnie Białorusi i Litwie). 
 
 

Krzysztof Tęcza 
Wieczorna Walońska Włóczęga (2014) 
 
Stowarzyszenie Zdolna Dolna zorganizowało w sobotę 7 czerwca 2014 roku 
piąte jubileuszowe przejście Szlakiem Walońskim im. Juliusza Naumowicza. 
Ze względu na późną porę (godz.17) nazwano to przejście Wieczorną 
Walońską Włóczęgą. Co prawda udziału w tym wydarzeniu w żadnym razie 
nie można przyrównać do włóczęgi. Była to przecież świetnie zorganizowana 
impreza, przemyślana w każdym drobiazgu. Nie było w niej miejsca na nic co 
mogłoby narazić jej uczestników na jakąś niedogodność. Nawet przez myśl 
nie mogło nikomu przejść, że oto nie wiem, gdzie jestem. Wszystko było pod 
kontrolą, a prowadzący świetnie sobie radzili.  
Bardzo dobrym pomysłem okazało się rozpoczęcie przemarszu późnym 
popołudniem, gdy wszyscy uwolnili się już od codziennych obowiązków  
i wywiązali się z wcześniejszych zobowiązań. Dla wielu z obecnych udział we 
Włóczędze był drugą wycieczką w tym dniu. 
 

Gdy pierwsi uczestnicy dotarli na parking przy Lipie Sądowej rosnącej od 
stuleci w Szklarskiej Porębie Dolnej słońce nie operowało już tak mocno. 
Było jednak na tyle ciepło, że spokojnie można było pozostać w koszulkach  
z krótkim rękawem. Nic więc dziwnego, że wśród przybywających widziało 
się coraz więcej dzieci. Gdy przybył pojazd z muzykami, ci, jak to mają  
w zwyczaju, zaczęli walić ile sił w różnej wielkości bębny. Niektórzy nazywają 
ich wyczyny muzyką, niektórzy mówią na to nieco inaczej. Faktem jest, że 
gdy przyłożą się do swoich obowiązków miło ich posłuchać.  
 

Zanim wyruszyliśmy na szlak Kanclerz Sudeckiego Bractwa Walońskiego 
Przemysław Wiater udzielił głosu gospodarzowi miasta, który pojawili się 
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wśród nas. Burmistrz Szklarskiej Poręby Grzegorz Sokoliński, stosownie do 
sytuacji, nie zajął zbyt dużo czasu. Najważniejsze co powiedział to to, że idea 
walońska to bardzo dobry pomysł i, ze względu na jej integracyjny charakter 
powinna być kontynuowana, ponieważ spotkania takie jak dzisiaj są nie do 
przecenienia. A dzisiaj najważniejsze jest to, by bez względu na trud jaki 
przyjdzie nam ponieść, przejść ten szlak razem.  
 

 
Kanclerz Sudeckiego Bractwa Walońskiego Przemysław Wiater wita 

Burmistrza Szklarskiej Poręby Grzegorza Sokolińskiego (z prawej). Foto: 
Krzysztof Tęcza 

 
Po takim zaproszeniu nie pozostało nam nic innego tylko ruszyć w trasę. Na 
początku uformowanego pochodu pojechali muzycy wyznaczając głosem 
bębnów kierunek, w którym powinniśmy podążać. Był to dobry pomysł 
zważywszy, że nie wszyscy uważali, zajęci rozmowami ze znajomymi. 
Dopiero po dotarciu do drogi prowadzącej z Jeleniej Góry do Szklarskiej 
Poręby skończyły się żarty. Trzeba było bacznie uważać, by bezpiecznie 
przejść na drugą stronę. Udało się to dzięki odwadze osób, które wyszły na 
jezdnię, by zatrzymać pędzące samochody. Zresztą, widok idących ludzi 
ubranych w długie czerwone szaty i trzymających w ręku drewniane laski był 
dla nich na tyle niespotykany, że sami zwalniali nie wiedząc o co chodzi. 
  
Bębniarze odjechali a my wreszcie w spokoju mogliśmy wsłuchać się w ptasi 
śpiew. Przekroczyłyśmy mostek nad Kamienną w okolicach miejsca,  
w którym znajdowała się kiedyś witriolejnia, czyli zakład wytwarzający  
z łupków pirytu kwas siarkowy. Trzeba wiedzieć, że zakład ten w XVIII wieku 
był największym w Prusach. 
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Ponieważ dalsza trasa wiodła wąską ścieżką prowadzącą wzdłuż Kamiennej 
nasza grupa rozciągnęła się na znacznej przestrzeni. Trzeba było iść gęsiego, 
by nie pośliznąć się i nie wpaść do zimnej wody płynącej kamiennym 
korytem. Czas jednak tak szybko płynął, że nawet nie zauważyliśmy kiedy 
dotarliśmy do wodospadu na Szklarce. Wiele osób skorzystało tutaj ze 
sposobności, aby coś skonsumować. Wydawało im się, że przecież nie ma się 
gdzie spieszyć. Jak się jednak okazało było to złudne. Gdy dotarliśmy do 
Chaty Walońskiej będącej siedzibą Sudeckiego Bractwa Walońskiego, tam 
czekali na nas nasi ulubieńcy. Już z daleka było słychać jak walili w bębny. 
 

Podążamy ścieżką wzdłuż Kamiennej. Foto: Krzysztof Tęcza 
 
Ale na poważnie. Przy chacie czekała Anna Naumowicz – Mistrz Sudeckiego 
Bractwa Walońskiego, która w imieniu nieżyjącego już Juliusza Naumowicza 
(Wielkiego Mistrza) obdarowała Kanclerza Sudeckiego Bractwa Walońskiego 
Przemysława Wiatera zwisem walońskim pozytywnym. Ma to być zachęta 
dla niego do nieustawania w prowadzeniu dalszych działań na rzecz Bractwa. 
Kryształ górski z którego został wykonany zwis nie jest takim zwykłym 
minerałem jakby się to wydawało. Oprócz swojego znaczenia magicznego, 
ten akurat okaz, ma jeszcze jedną pozytywną moc pochodzącą od Wielkiego 
Mistrza. On to bowiem dawno temu, gdy znalazł ten piękny kryształ zabrał 
go na Śnieżkę, gdzie poświęcił w kaplicy św. Wawrzyńca, a następnie ukrył  
w Chacie Walońskiej. Kontaktując się z zaświatów z Anną zdradził jej miejsce 
ukrycia kryształu i poprosił o jego przekazanie Kanclerzowi. Do zwisu została 
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dodana niewielka objętościowo, ale jakże cenna buteleczka zawierająca 
cykutę będącą leczniczym napojem magicznym. Przemek skropił kryształ 
zawartością buteleczki i wzniósł do nieba pozdrawiając patrzącego stamtąd 
Juliusza. 
 
Aby każdy z uczestników odczuł magię miejsca, w którym się znajdowaliśmy, 
otrzymał w prezencie oszlifowany kamień wyciągnięty losowo z worka. Na 
poczekaniu dowiedział się także co dany kamień oznacza, co może przynieść 
mu dobrego, a czasami (gdy źle wylosował), jaką krzywdę może mu 
wyrządzić. Oczywiście w takim wypadku trzeba było pozbyć się owego 
kamienia wymieniając go na inny. 
 

 
Przy grobie Karkonosza. Foto: Krzysztof Tęcza 

 
Teraz, gdy nic już nie mogło nam zaszkodzić, ruszyliśmy w dalszą trasę 
wiedzeni przez Waldka zwanego Druidem Szalonym. Zaprowadził nas on 
najpierw do kręgu celtyckiego, przy którym opowiedział historię 
poszukiwania bursztynów. Niektórzy przecież nie wierzą, że można je znaleźć 
w naszych górach. Druid Szalony zdradził znaczenie kilku ważnych znaków. 
Otóż gdy widzicie, tak jak tutaj, słup stojący pośrodku kręgu, który jest obły  
u góry, jest to znak dla przybyłych, że można nie obawiać się niczego  
i spokojnie zostać tutaj. Jeśli jednak slup taki zakończony jest na ostro znaczy 
to, żeby odejść precz bo inaczej może być niemiło. Jeśli zaś przy takim palu 
dostrzeżecie ślady krwi lepiej szybko się oddalić. Oznacza to, że zostając 
ryzykujesz, nawet nie wiesz jak bardzo. 
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Złoty Widok. Foto: Krzysztof Tęcza 

 
Prowadzący nas podczas marszu do Muzeum Juna zerwał spory liść  
z rosnącej przy drodze zielonej rośliny. Niestety nikomu nie chciał zdradzić 
po co to uczynił. Dopiero po bezpiecznym przejściu na drugą stronę drogi 
uchylił rąbka tajemnicy. Liść ten pochodzi z rośliny znanej jako Oman wielki. 
Według prowadzącego, liście właśnie tej roślinny zastępowały kiedyś papier 
toaletowy. Są bowiem miękkie i pachnące. Coś tu jednak nie pasuje. Bo czyż 
kiedyś nie było papieru toaletowego!?  
Nieco dalej, na łące prowadzący nas ponownie przystanął i zerwał kilka 
roślinek. Pokazał Przytulię czepną będącą roślinką, z której wzięto wzór przy 
opracowaniu rzepów. Osobiście spotkałem się z innym zastosowaniem tej 
roślinki. Otóż można z niej wykonać nalewkę przytuliową. Na pół szklanki 
ziela daje się 400 ml spirytusu i maceruje przez 2 tygodnie. Żeby była 
jasność, tak przyrządzoną nalewkę używa się do przemywania ran. 
Kolejną pokazaną roślinką była Naparstnica, wykorzystywana w medycynie. 
Jest ona stosowana przy leczeniu chorób serca. Musi jednak być użyta  
w odpowiednich dawkach. Zbyt duża bowiem dawka zabija. Aby to 
zobrazować Druid podał znany przykład. Czasami, gdy zdarzało się, iż głowa 
rodziny była m…, jego żona i teściowa częstowały go odpowiednio dużą 
dawką „leku” i miały gada z głowy.  
Gdy dotarliśmy pod dom Wlastimila Hofmana, znakomitego malarza, który 
mieszkał i tworzył właśnie w tym domu, nie poznaliśmy tego obiektu. 
Spowodowane było to tym, że podeszliśmy do niego od dołu, poniżej bardzo 
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zarośniętego ogrodu. To tam rośnie piękny buk często widoczny na obrazach 
mistrza. Dowiedzieliśmy się tu dlaczego ptaki nie chcą zakładać gniazd na 
drzewach iglastych. Niestety, ze względu na zbytnią drastyczność podanego 
przykładu, nie mogę przytoczyć tutaj słów naszego przewodnika. Mogę 
natomiast podać, że Wlastimil Hofman często przychodził w miejsce zwane 
Złotym Widokiem, by tu malować. Co dziwne nie malował tych wspaniałych 
widoków, ale nastrajał się tymi widokami duchowo. Nic zatem dziwnego, że 
dłuższy czas wśród mieszkańców tak pięknych terenów panowało 
przekonanie, iż w Karkonoszach są tylko dwa prawdziwe miasta turystyczne 
Szklarska Poręba i Kowary. Później dołączyło do nich trzecie – Karpacz –

uważane, nie wiem dlaczego, za miasto upadłe. 
  

Próba rozkołysania Chybotka. Foto: Krzysztof Tęcza 
Po dotarciu do Grobu Karkonosza okazało się, że z boku jest tajemnicza 
szparka. To ponoć przez nią Karkonosz podsłuchuje czy nie wyrażamy się  
o nim zbyt niegrzecznie. Sam bowiem, nie mogąc dłużej znieść tych 
wszystkich próśb i błagań kierowanych do siebie, postanowił upozorować 
swoją śmierć i ukrył się pod ziemią. Nie oznacza to oczywiście, że możemy 
bezkarnie drwić z niego. Może się to dla nas źle skończyć. Najgorsze rzeczy 
przydarzają się jednak ludziom owładniętym chciwością. Przekonała się  
o tym pewna kobieta, która przybywszy do kamienia zwanego Głową cukru, 
a będącego tak naprawdę zatyczką skarbca otwierającą się tylko raz w roku 
podczas najkrótszej nocy. Gdy zobaczyła znajdujące się tam kosztowności 
położyła niemowlę i zaczęła pakować je do worka. Tak bardzo się 
zaangażowała, że widząc jak kamień zamyka wejście uciekła w ostatniej 
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chwili. Dopiero będąc na zewnątrz zauważyła brak swojego dziecka. Niestety 
było już za późno. Zrozpaczona przychodziła tutaj każdej nocy mając 
nadzieję, że kamień ponownie otworzy wejście do podziemi. Wyniesione 
skarby nie przyniosły jej szczęścia. Cierpiała ona tak przez rok, kiedy 
ponownie kamień uniósł się odsłaniając ukryte wejście. Wtedy szybko 
wbiegła tam i zobaczywszy swoje dziecko, które jakimś cudem przeżyło, 
zabrała je i szybko wróciła do domu. Nie chciała już więcej żadnych skarbów, 
zrozumiała bowiem, że największym jest jej dziecko.  
Nie zrażone taką opowieścią dzieci próbowały odkorkować ukryte przejście. 
Zdołały jedynie poruszyć wielkim kamieniem, który nie bez przyczyny zwie 
się Chybotkiem. Ponieważ faktycznie zaczynało się ściemniać i istniała 
obawa, że otworzy się magiczne miejsce, ruszyliśmy żwawo w kierunku 
Domu Wczasowego „Jaś”, gdzie zorganizowano zakończenie dzisiejszego 
spaceru. Tam poczęstowano wszystkich zwyczajową kromką chleba ze 
smalcem i ogórkiem oraz kiełbaską, którą można było upiec przy wielkim 
ognisku.  
 
Na dobry początek wystąpił zespół Chszonszcze Grzegorza Żaka. Na początku 
zaśpiewano drastyczną piosenkę o tych co wysypują śmieci do lasu. 
Następna była bardzo życiowa. Jej bohater Euzebiusz Wrona zadaje 
odwieczne pytanie. Po co ci żona? Kolejne piosenki były nie mniej ciekawe. 
Na bis usłyszeliśmy tekst o chłopaku, którego nie przyjęto do chóru 
kościelnego, bo miał za niski głos. Gdy usłyszeliśmy wykonanie Grzegorza 
pomyśleliśmy, czy aby nie śpiewa on o sobie. Miał bowiem wyjątkowo niski 
głos. Nic dziwnego, że po takim wykonaniu znalazły się odważne dziewczyny, 
które zaprezentowały piosenkę bez akompaniamentu muzycznego. Wyszło 
im to całkiem dobrze. 
 
Gwoździem programu było przedstawienie słowno-muzyczne o Duchu Gór. 
Trzeba przyznać, że jego wyjście z białego dymu zrobiło duże wrażenie na 
obecnych. Po rozmowie zarządził on trzy próby. Dwie pierwsze przebiegły 
bez problemów. Jednak do trzeciej, polegającej na sięgnięciu do worka ze 
żmijami, nie znalazł się odważny. Niestety odważnej niewieście, która 
podjęła to wyzwanie, nie pozwolono na tak duże ryzyko. W końcu znaleziono 
śmiałka. Nie miał on jednak zbyt pewnej miny. 

 
Po odwiedzinach takiego gościa podjęto próby puszczania podgrzewanych 
ciepłym powietrzem balonów. Początkowo szło to niezgrabnie, później coraz 
lepiej, aż w końcu na niebie pojawiły się dziesiątki świecących światełek 
porywanych przez wiatr i unoszonych w kierunku Piechowic. Ponieważ było 
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już dobrze po północy pozostali już tylko najwytrwalsi. I jak zwykle w takich 
razach, bawili się oni wyśmienicie. Ognisko dawało tyle ciepła, że można 
było szaleć do białego rana. 

 

Wizyta Ducha Gór. Foto: Krzysztof Tęcza 
 
 

Krzysztof Tęcza 
Wirtualna biblioteka e-Pogranicze – podsumowanie projektu 
 
11 czerwca 2014 roku w Książnicy Karkonoskiej odbyło się spotkanie, 
podczas którego podsumowano realizowany w latach 2012–2014, projekt 
„Wirtualna Biblioteka e-Pogranicze”. Wspólne polsko-niemieckie 
przedsięwzięcie było współfinansowane przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007–2013. 
Otrzymane wsparcie finansowe znacząco wsparło środki własne biblioteki. 
Ze względu na wagę projektu został on wsparty także z budżetu Miasta 
Jeleniej Góry.  
Liderem projektu została strona polska czyli Jeleniogórskie Centrum 
Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnica Karkonoska, natomiast 
partnerem ze strony niemieckiej – Kultur-und Weiterbildungsgesellschaft 
mbH. Przyjęto bowiem, że dotychczasowe dokonania strony polskiej  
w dziedzinie upubliczniania zasobów bibliotecznych w formie cyfrowej 
osiągnęły tak wysoki poziom, że nie ma sensu zaczynać wszystkiego od 
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początku. Połączono zatem siły i wspólnie przystąpiono do dalszej pracy. 
Dzięki otrzymanym środkom finansowym zakupiono potrzebny sprzęt. 
Najważniejszym zakupem były bez wątpienia skanery dziełowe, bez których 
nie byłoby możliwe bezpieczne skanowanie starych dokumentów, a takich 
właśnie jednostek pozyskuje biblioteka coraz więcej. Są one nie tylko zbyt 
cenne, by użyczać je czytelnikom w oryginałach, ale także często znajdując 
się w zamkniętych zbiorach muzealnych, czy archiwalnych są niedostępne 
dla zwykłego śmiertelnika. Dlatego możliwość ich digitalizacji jest ważna 
również ze względu na bezpieczne skanowanie, a co za tym idzie właściciele 
dokumentów tym chętniej zgadzają się na ich udostępnianie w wersji 
elektronicznej. Dzięki temu czytelnicy mogą korzystać z coraz większych 
zbiorów jakimi dysponuje Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa. Na 
potwierdzenie tego wystarczy prześledzić statystyki zamieszczone na 
stronach biblioteki.  
Oczywiście, nie bez znaczenia dla projektu, jest kapitał ludzki. Bez 
fachowców wysokiej klasy żaden projekt nie jest możliwy w realizacji.  
W tym przypadku, zarówno strona niemiecka, jak i polska posiadają dobrze 
wyszkoloną kadrę. Ich pracownicy nie boją się dużych wyzwań, choć 
podejmując się ich często stają w obliczu nieprzewidzianych trudności, jakie 
pojawiają się w trakcie realizacji danego projektu. Potrafią jednak dać sobie 
z nimi radę, a nam czytelnikom przekazują wyniki swojej pracy  
w przejrzystej i przystępnej formie. Dzięki temu możemy zaspokoić naszą 
ciekawość oraz dowiedzieć się, a nawet (w pewnym sensie) brać udział  
w odkrywaniu historii oraz dokumentować obecne życie społeczne. Dotyczy 
to oczywiście terenu pogranicza. Żyjący tu obecnie mieszkańcy mają pełną 
świadomość ciągłości historycznej tych terenów. Nie dzielą tej historii na 
naszą czy waszą. Dlatego nie ma nic dziwnego w tym, że zabytki znajdujące 
się na tym terenie, mimo iż często nie były dziełem naszego narodu, 
stanowią w dniu dzisiejszym nasze dziedzictwo, z którym w pełni się 
utożsamiamy. Nie negujemy historii z nimi związanych, ale chwalimy się 
zarówno wspaniałymi obiektami, jak i przypominamy ich twórców 
i właścicieli. Jednym słowem poprzez takie nastawienie tworzymy ciągłość 
historyczną tych ziem. Szanujemy bowiem ludzi, jak również ich dokonania 
niezależnie od wyznania i przynależności państwowej. Ważne, że oni byli, tak 
jak my dzisiaj, mieszkańcami obecnego pogranicza. 
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Foto: Krzysztof Tęcza 
Dzięki zbiorom zgromadzonym w bibliotece e-Pogranicze dowiadujemy się 
wielu ciekawostek o tym co działo się tutaj w poprzednich wiekach, ale także 
o wydarzeniach, jakie mają miejsce teraz. Realizacja projektu pozwoliła na 
pozyskanie kilkudziesięciu życiorysów znanych osób. Zgromadzono obszerny 
zestaw artykułów, plakatów, książek, zdjęć, starych pocztówek, gazet. 
Wszystko to jest oczywiście dostępne przez całą dobę w Internecie. Aby 
jednak wszyscy mogli korzystać z takiego udogodnienia, w ramach projektu 
zorganizowano szereg szkoleń. Pracownicy Książnicy uczyli chętnych, jak 
przy pomocy nowoczesnego sprzętu wyszukiwać potrzebne informacje. Bo 
tak naprawdę, niby wszyscy wiemy, jak się nim posługiwać, jednak nie 
zawsze nam to wychodzi. Dzięki praktycznym ćwiczeniom mogliśmy 
zaoszczędzić sporo czasu.  
 
Dzisiejsze spotkanie otworzyła Katarzyna Maczel i Peter Hesse. Przywitali oni 
zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych. Podstawowe założenia 
projektu przedstawili Jowita Jeleńska-Ciechońska oraz Margarete Kozaczka. 
Najciekawsze jednak były prezentacje Tomasza Maleńczuka i Joanny 
Broniarczyk. Tomasz Maleńczuk przygotował podsumowanie projektu  
w liczbach. Okazało się, że na 750 zdigitalizowanych dokumentów 
dotyczących pogranicza, 207 to czasopisma, 156 pocztówki i 104 artykuły. 
Jest też po kilkadziesiąt książek i biogramów. Są też recenzje, fotografie, 
broszury, starodruki i filmy. Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa była pierwszą 
w Polsce, która publikowała filmy! Najważniejszym stwierdzeniem jakie 
padło z ust Tomka jest to, że za każdą z publikacji kryje się czytelnik, który 
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dzięki niej pozna coś z historii swojego regionu. Dlatego tak ważnym było 
dokonanie zakupów nowego sprzętu oraz odpowiedniego oprogramowania. 
Jakość uzyskanych dzięki temu dokumentów jest tak dobra, że nie ma 
problemów z jej przeglądaniem. Ważne jest także ułatwienie pracy osobom 
udostępniającym dokumenty. Teraz wiele czynności wykonywanych jest 
automatycznie. 
 
Joanna Broniarczyk przybliżyła wszystkim jak funkcjonują biblioteki cyfrowe. 
Wbrew pozorom mechanizm ten, mimo iż prosty, jest mało znany. 
Dowiedzieliśmy się w jaki sposób przechowywane są publikacje i jak je 
pozyskujemy. Chodzi o automatyczne przekierowania do właściwych miejsc 
zakotwiczenia tych materiałów. Dzięki temu można łatwiej je znaleźć,  
a także, co nie jest bez znaczenia, znaleźć dokumenty powiązane z nimi 
tematycznie.  
 
W dalszej części spotkania zaprezentowano wykład przygotowany przez Uwe 
Kahla pt. Historia i bogactwo zbiorów 450-cio letniej działalności Christian-
Weise-Bibliothek w Zittau. Okazuje się, że do jednego z posiadanych przez 
bibliotekę egzemplarza muzealnego (zegar słoneczny) dołączono oryginalny 
list o przekazaniu tego obiektu. I właśnie data znajdująca się na tym 
dokumencie została uznana za początek zbiorów. Oczywiście, nie jest to 
najstarszy dokument w zbiorach biblioteki. Znajdują się tu księgi mszalne 
 z 1415 i 1420 roku. Najstarszy jednak dokument powstał w 1223 roku. 
Obecny budynek biblioteki został wybudowany przez Christiana Weise, który 
usystematyzował zbiory. Weise był jednym z najsłynniejszych mieszkańców 
Żytawy. Niestety nie dożył końca budowy biblioteki, ale został jej patronem. 
Dzisiaj najpiękniejszą częścią biblioteki jest barokowa sala zbudowana  
w 1709 roku. 
 
Aby pokazać, że digitalizacja dotyczy nie tylko dokumentów wystąpili 
pracownicy muzealni. Jarosław Graniczny reprezentował Muzeum  
w Wałbrzychu. Opowiedział o swojej pracy przy digitalizacji starych 
wałbrzyskich gazet. Prasa codzienna z reguły po przeczytaniu była 
wyrzucana, więc nic dziwnego, że nie zachowały się do dnia dzisiejszego 
wszystkie egzemplarze. Poza tym prasa była drukowana na papierze słabej 
jakości, wobec czego zachowane egzemplarze bardzo często znajdują się  
w stanie wykluczającym udostępnianie ich czytelnikom. Dlatego też tak 
ważna staje się ich digitalizacja. I tu właśnie pojawia się rola biblioteki 
cyfrowej. Dzięki zamieszczaniu zdigitalizowanych gazet w Internecie stają się 
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one ogólnodostępne, a jednocześnie ich oryginały mogą spokojnie czekać na 
lepsze czasy, kiedy pojawią się pieniądze na ich konserwację. 
 
Elżbieta Ratajczak z Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze opowiedziała 
 o digitalizacji innej grupy zbiorów muzealnych. Tworzenie pełnej 
dokumentacji, na przykład obrazów, wymaga wykonania zdjęć 
trójwymiarowych. Dokumentowanie zbiorów wyrobów ze szkła jest jeszcze 
trudniejsze. Jednak wyniki takiej dokumentacji udostępnione w Internecie są 
nie do przecenienia. 
 
Na koniec tak ciekawego spotkania wywiązała się dyskusja, z której wyłaniać 
zaczął się inny obraz projektu. Bo chociaż wszyscy wiemy na czym nam 
zależało, gdy padł taki pomysł, to po dzisiejszej prezentacji widzimy ile dzięki 
niemu osiągnęliśmy. Ale czy na pewno wiemy wszystko. Bo co innego 
oficjalne statystyki i podsumowania, a co innego indywidualne spojrzenie na 
ten projekt przez jego odbiorcę, czy uczestnika.  
Zadajmy zatem sobie pytanie: Co dał ten projekt jego odbiorcy. Co dał ten 
projekt mnie, osobiście? No właśnie, czy był on w ogóle potrzebny. 
Osobiście uważam, że nie tylko był potrzebny ale był konieczny, bo przecież 
jego wyniki są i będą dostępne dla nas wszystkich. No może warto byłoby 
pokusić się jeszcze o ciąg dalszy projektu, tzn. o tłumaczenia poszczególnych 
tekstów, niemieckich na polski, polskich na niemiecki.  
Projekt ten pozwolił na zebranie w jednym miejscu wielu, często 
bezcennych, czy wręcz niedostępnych informacji. Informacji, które mogą 
zmienić nasze spojrzenie na historię, mogą wyjaśnić wiele zawiłości, jakie 
wspólna historia tych ziem nam przyniosła. Ale najważniejszym jest to, że 
każdy z mieszkańców po obu stronach granicy może w każdej chwili sięgnąć 
po zgromadzone dzięki niemu zasoby. I nie zawsze musi to być związane ze 
sprawami poważnymi. Bo czyż to, że turysta chcący przypomnieć sobie miłe 
chwile spędzone na wycieczce, może w każdym momencie znaleźć jej opis, 
czy obejrzeć zdjęcia, nie jest wspaniałe. Może on dzięki temu pochwalić się 
znajomym, czy rodzinie i zachęcić ich do udziału w kolejnych wycieczkach.  
A mam tego przykłady na co dzień, gdy podczas prowadzonych przeze mnie 
wycieczek podchodzą do mnie uczestnicy mówiąc, że korzystają z zasobów 
zgromadzonych przez Jeleniogórską Bibliotekę Cyfrową. Często mówią, że 
przeczytane teksty są dla nich inspiracją do wyruszenia na spacer samemu 
czy w gronie przyjaciół i sąsiadów. Mało tego, niektórzy, mimo iż mieszkają 
poza krajem, gdy tylko mają okazję uczestniczą w moich wycieczkach 
wiedząc, że będą później mogli skonfrontować swoje wiadomości z tymi 
zamieszczonymi w zasobach Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej.  
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Jak więc widać projekt ten przyczynił się do integracji naszej społeczności. 
Pozwolił na zdobywanie odpowiedniej wiedzy i na ponowne przeżywanie 
chwili wzruszeń.  
 
Trzeba jednak zadać jeszcze jedno ważne pytanie, co ten projekt dał mnie, 
jako autorowi, jako tej osobie, która dostarcza materiały powiększając tym 
samym zasoby JBC. Oczywiście, dał. Dzięki stworzeniu takiego miejsca mogę 
swoje teksty, często rozproszone w różnych wydawnictwach, przechowywać 
w jednym ogólnodostępnym miejscu. Jest to wygodne, nie tylko dla 
korzystających z zasobów projektu, ale także dla mnie. Sam bowiem mam 
dostęp do swoich tekstów. Najważniejszym jednak jest fakt, iż teksty te, 
opisujące życie społeczne w naszych czasach, będą dostępne także  
w przyszłości, zarówno dla następnych pokoleń zainteresowanych tymi 
sprawami , jak i dla badaczy i historyków szukających materiałów do swoich 
prac. Stworzono bowiem olbrzymi, wciąż powiększany zbiór danych  
z różnych dziedzin. Czegoś takiego dawniej niestety nie było. Dlatego cieszę 
się, że ktoś wpadł na taki pomysł, i mogę powiedzieć, że pieniądze wydane 
na realizację tego projektu nie poszły na marne. Zwłaszcza, że osoby 
pracujące przy projekcie nie traktowały swojej pracy tylko jako obowiązku. 
Często będąc gościem w Książnicy Karkonoskiej widziałem, jak pracownicy 
przykładali się do wykonania poszczególnych czynności. Często czułem, że 
angażują się ponad nałożone nań obowiązki, wkładając w swoją pracę całe 
serce. To się wyczuwało i dzięki temu osiągnięto wspaniałe wyniki, ale 
najważniejsze, że odbiorcy ocenili ten projekt bardzo wysoko. I właśnie 
dlatego myślę, że należą się słowa podziękowania osobom, które przyczyniły 
się do końcowego rezultatu projektu, zarówno tych etatowych, jak  
i społeczników, bez których nawet najlepsze pomysły mogą spalić na 
panewce.  

 
Zespół pracujący przy projekcie:  
Jowita Jeleńska-Ciechońska – koordynator, strona polska 
Margarete Kozaczka – koordynator, strona niemiecka 
Elke Peschel, Lilianna Pacuła, Joanna Jagodzińska, Tomasz Maleńczuk, Sylvio 
Mertsch, Jan Lercher, Joanna Broniarczyk, Anna Gałkowska, Katarzyna 
Herzberg i Dorota Kacprzak. 
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Krzysztof Tęcza 

Zebranie redakcji „Karkonoszy” 
 
26 czerwca 2014 roku w Bukowcu odbyło się zebranie redakcji „Karkonoszy” 
oraz spotkanie współpracowników czasopisma. Uczestniczyli w nich 
członkowie zespołu redakcyjnego w składzie: Janusz Korzeń (redaktor 
naczelny), Witold Szczudłowski (zastępca redaktora naczelnego), Barbara 
Wieniawska-Raj (sekretarz redakcji), Regina Chrześcijańska (redaktor 
graficzny), Roksana Knapik; członkowie Rady Redakcyjnej w składzie: Andrzej 
Raj (przewodniczący Rady), Wojciech Kapałczyński, Arkadiusz Lipin, Iwo 
Łaborewicz, Jiři Bašta, oraz: Krzysztof Tęcza, Stanisław Firszt, Jacek 
Falkenberg. 
  

 
Foto: Krzysztof Tęcza 

 
Nowe „Karkonosze”, po 3 miesiącach pracy nad odpowiednią formułą, są już 
prawie gotowe. Do końca lipca ukarze się pierwszy (podwójny) ich numer. 
Pismo zostało opatrzone nowym dopiskiem w tytule „Czasopismo Sudetów 
Zachodnich”. Zmieniono także jego format na A-4 oraz przygotowano nowy, 
bardziej czytelny układ stron. Będą w nim zamieszczane kolorowe zdjęcia w 
bardzo dobrej jakości. Całość podzielono na poszczególne działy. Będą to 
KARKONOSKIE DONIESIENIA, a w nich informacje o najważniejszych 
wydarzeniach w obu parkach narodowych Karkonoszy oraz w Sudetach 
Zachodnich (zgodnie z tytułem). Dotyczyć one będą ochrony przyrody, 
turystyki i rekreacji. Znajdą się jednak w tym dziale omówienia nowych 
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publikacji. W ROZMOWACH REDAKCYJNYCH, jak nazwa wskazuje, będą 
zamieszczane wyniki rozmów przeprowadzanych z reprezentantami 
instytucji i środowisk, które mają wpływ na rozwój obszaru. Pojawi się na 
przykład pytanie o potrzebie planowania ochrony przyrody. Dowiemy się 
skąd w ogóle biorą się takie pomysły, czy są one potrzebne i jakie mamy 
narzędzia by je realizować. W kolejnym dziale GŁÓWNE PROBLEMY 
przedstawione zostaną autorskie wypowiedzi na wybrane tematy. W dziale 
SZTUKA znajdą się publikacje omawiające i promujące znanych twórców  
z naszego regionu. Dział KARKONOSKIE GMINY będzie zawierać materiały 
porównawcze gmin po stronie czeskiej i polskiej. Będą także działy: 
PRZYJAZNY BIZNES, FORUM, W INNYCH GÓRACH, HISTORIA  
I WSPOMNIENIA, DOKUMENTY i DOBRE PRAKTYKI. Najobszerniejszym 
jednak działem będzie DOBRO WSPÓLNE. Zajmie on 1/3 całego numeru. 
Znajdą się w nim artykuły omawiające walory dziedzictwa przyrodniczego 
 i kulturowego. 
 

 
Foto: Krzysztof Tęcza 

W dalszej części spotkania ustalono podstawowe zasady współpracy osób 
chętnych do dzielenia się swoją wiedzą z innymi. Trzeba dodać, że 
przynajmniej na razie, będzie to współpraca społeczna. Nie oznacza to 
oczywiście, że Redakcja nie będzie zamawiała tekstów specjalistycznych. 
Będą to jednak wyjątkowe wypadki.  
 
Najważniejszym w tym wszystkim jest fakt, że znalazła się grupa osób 
wspierających nowe czasopismo. Pisząc nowe mam na myśli obecnego 
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właściciela tytułu czyli Karkonoski Park Narodowy, bo przecież dociekliwy 
pasjonata wie, że Karkonosze wkrótce będą obchodziły półwiecze istnienia. 
Dla jasności dodam, że KPN w swoich działaniach wydawniczych jest 
wspierany przez Związek Gmin Karkonoskich oraz redakcje czeskiego pisma 
„Krkonoše Jizerské hory”. 
 
Po spotkaniu w Bukowcu jestem pewny, że wkrótce czytelnicy otrzymają do 
rąk pierwszy w nowej szacie edytorskiej numer Czasopisma Sudetów 
Zachodnich Karkonosze i, że przyjmą go z radością oraz, że będą oczekiwać 
na kolejne numery. 

 
 

 

Andrzej Berczyński 
40 lat minęło… 
 

 
Foto: Andrzej Berczyński 

W sobotę 21 czerwca 2014 r., na terenie ośrodka rekreacyjnego „Czarny Staw”  
w Dusznikach-Zdroju – Podgórzu, zebrali się członkowie i sympatycy koła PTTK 
„Ducha Gór Liczyrzepy”, aby uczcić swój jubileusz 40-lecia. Spośród zaproszonych 
gości w obchodach udział wziął Senator RP Stanisław Jurcewicz. Samorząd 
Województwa Dolnośląskiego reprezentował Zbigniew Szczygieł, a Starostwo 
Powiatowe w Kłodzku Krzysztof Blady. Miasto Duszniki-Zdrój było reprezentowane 
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przez Burmistrza Miasta Andrzeja Rymarczyka i jego zastępcę Wiktora Kotarskiego 
oraz Przewodniczącego Rady Miasta Jana Śmielaka. 
Władze PTTK były reprezentowane przez: Juliana Szymszona – Przewodniczącego 
Dolnośląskiej Komisji Turystyki Pieszej we Wrocławiu, Marka Krzana – Prezesa 
Zarządu Oddziału „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku, Piotra Pawlukiewicza – Skarbnika 
tego Oddziału. Nie zabrakło też przedstawicieli zaprzyjaźnionych kół z Kłodzka, 
Kudowy Zdroju oraz przewodników sudeckich, m.in.: Leszka Majewskiego, 
Katarzyny Gajewskiej Mrowiec, Piotra Wojnarowskiego. 
 
W trakcie uroczystości nastąpiło: przyjęcie do koła Agnieszki i Jana Smogorów, 
zaprezentowano jubileuszowy folder 40-lecia koła, wręczenie przyznanych 
wyróżnień i dyplomów, a wśród nich: Odznaki Honorowej ”Zasłużony dla 
Województwa Dolnośląskiego” w stopniu złotym dla Teresy Berczyńskiej  
i w stopniu srebrnym dla Marty Wodeckiej-Dudy. Odznakę Honorową „Turysta 
Dolnego Śląska” otrzymali: Danuta Barankiewicz, Barbara Tucholska i Alicja 
Zwierzańska. 
 
Grono „Ambasadorów Turystyki Hrabstwa Kłodzkiego” powiększyli – Marek Krzan, 
Teresa Berczyńska, Danuta Barankiewicz, Ryszard Biskupski, Henryk Berczyński  
i Bogdana Rzekiecka. Małżeństwa Teresy i Andrzeja Berczyńskich oraz Marty  
i Stanisława Dudów zostały wyróżnione Odznakami Burmistrza Miasta Dusznik 
Zdroju. Wręczono także Dyplomy przyznane przez: Zarząd Główny PTTK (Maria 
Ginter, Stanisław Gogola, Leszek Skrzypczak), Dolnośląską Komisję Turystyki Pieszej 
PTTK (Jolanta Bednarek, Anna Chmielecka – Budzan, Stanisław Duda, Jan Łapicki  
i Renata Adamczyk).  
 
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali folder i odznakę jubileuszową koła, 
pamiątkowe dyplomy, drobne upominki, poczęstunek z grilla, a hitem była 
możliwość wysłuchania koncertów „2 Festiwalu Piosenki z Duszą”. W tym miejscu 
chciałbym serdecznie podziękować naszym sponsorom i darczyńcom, a wśród nich: 
Urzędowi Miasta Dusznik Zdroju z Burmistrzem Andrzejem Rymarczykiem, 
Miejskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Dusznikach Zdroju z Dyrektorem Rafałem 
Gresztą, Spółdzielni Mieszkaniowej w Kudowie Zdroju z Prezesem Zofią Murańską – 
Łężną, Zakładowi Elektrotechniki Motoryzacyjnej Sp. z o.o. z Prezesem Andrzejem 
Banaszewskim, Parkowi Narodowemu Gór Stołowych w Kudowie Zdroju z 
Dyrektorem Januszem Korybo, Starostwu Powiatowemu w Kłodzku, firmom 
„drukuj.eu” z Wrocławia i „Temple Design” z Kłodzka oraz wszystkim tym, którzy 
przyczynili się do uświetnienia naszych obchodów 40-lecia koła. 
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Foto: Andrzej Berczyński 
 

 
Krzysztof Tęcza 
Noc Muzeów 2014 w Jeleniej Górze 
 
W dniu 17 maja 2014 roku miała mieć miejsce tegoroczna Noc Muzeów. 
Ponieważ do akcji tej przystąpiło kilka muzeów (i nie tylko) pojawił się 
problem co wybrać. W anonsach wyczytałem, że zapraszają do siebie: 
Muzeum Karkonoskie, Muzeum Historii i Militariów, IT w Radomierzu, Dom 
Karla Hauptmanna, ale także teatry, Książnica Karkonoska, no i oczywiście 
podobne placówki w Karpaczu czy Szklarskiej Porębie. Zapraszał także do 
siebie gospodarz zamku Chojnik. To oczywiście nie są wszystkie obiekty, 
które chciały ściągnąć do siebie widzów. Miałem trudny orzech do 
zgryzienia, bo zainteresowało mnie kilka pomysłów, i to organizowanych  
w różnych miejscach. A jak wiadomo nie da się rozerwać. Sytuacja zmieniła 
się radykalnie, gdy ujrzałem tytuł „Zając w Muzeum Przyrodniczym”.  
W pierwszej chwili, pewnie tak jak wielu, pomyślałem, że muzeum 
wzbogaciło się o nowy eksponat – wypchanego zająca. Nie byłoby w tym nic 
dziwnego gdyby nie fakt, żeby zobaczyć w obecnych czasach zająca  
w naturze to prawdziwa rzadkość. Wiem coś o tym, bo od dłuższego czasu 
nie widzę młodego zajączka, który przychodził pod mój dom, by poskubać 
rosnącą tam trawę. Gdy jednak przeczytałem całość tekstu wiedziałem już, 
że tym zającem jest Ryszard Zając – artysta rzeźbiarz. To zdecydowało, że 
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tym razem postanowiłem wybrać się do Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej 
Górze. Po pierwsze nie miałem daleko, po drugie jest tam gdzie zaparkować 
samochód, po trzecie na pewno spotkam tam wielu znajomych, będzie 
zatem z kim porozmawiać o swoich wrażeniach. 
 

Dyrektor Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze, Stanisław Firszt 
przedstawia Ryszarda Zająca. Foto: Krzysztof Tęcza 

 
O 16.00 godz., kiedy to miało rozpocząć się spotkanie z panem Ryszardem, 
 w muzeum było już kilkadziesiąt osób. Oczywiście nie wszyscy byli 
zainteresowani rzeźbami, część osób przyszła po prostu zwiedzić muzeum. 
Znakomita jednak większość przybyłych, zdążywszy już zapoznać się  
z wystawionymi rzeźbami, wiedziała z jakiej klasy artystą będzie miała do 
czynienia. Ryszard Zając w roku 1999 został przyjęty do Związku Polskich 
Artystów Plastyków. Wcześniej otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki 
(1998) oraz został laureatem Ogólnopolskiej Ekumenicznej Wystawy Sztuki 
Sakralnej „ARS PRO FIDE” we Wrocławiu (1997) gdzie otrzymał złoty medal. 
W latach 1965) –1968 uczęszczał do Szkoły Rzemiosł Artystycznych (wtedy 
jeszcze w Cieplicach) oraz pobierał nauki w jeleniogórskiej szkole muzycznej 
(1970) –1973). Niestety, ze względu na udział (jak wielu w tamtych czasach) 
w protestach przeciw inwazji wojsk Układu Warszawskiego na 
Czechosłowację został wyrzucony ze szkoły. Ryszard Zając jest nie tylko 
rzeźbiarzem, jest także muzykiem i poetą. Jego rzeźby można spotkać m.in. 
w Krakowie, Wrocławiu, Tomaszowie Mazowieckim. Są także ozdobą wielu 
świątyń w Niemczech, Holandii, Szwecji, Norwegii czy na Węgrzech.  
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W latach 1980) –1984 pracował przy renowacji kościółka Wang w Karpaczu. 
Dla nas najważniejszą informacją jest fakt, iż artysta urodził się w naszym 
mieście. Jeśli ktoś chciałby zobaczyć jego rzeźby to ma szansę na to aż do 
końca sierpnia. Ważnym jest tu także fakt, że wszystkie wystawione prace 
artysty są wycenione i można je nabyć (niektóre zostały sprzedane już 
podczas wernisażu). Jeżeli jednak ktoś nie zdecyduje się, a mimo to będzie 
chciał ponownie poobcować ze sztuką Ryszarda Zająca wystarczy, że 
przejedzie się do Karpacza, gdzie artysta ozdobił ścieżkę Via Sacra łączącą 
protestancki kościółek Wang z kościołem katolickim. 
 

Jedna z prac Ryszarda Zająca. Foto: Krzysztof Tęcza 
 
Jak już wspomniałem Ryszard Zając to nie tylko rzeźbiarz. To również poeta. 
Swoje teksty wykorzystuje w tworzonej muzyce. Był członkiem wielu grup 
muzycznych. W roku 1984 założył grupę instrumentalno-wokalną „Wang”. 
Ale to tylko mały wycinek jego jakże bogatej biografii. 
 
Najważniejszym jest jednak fakt, że wspominając swoje lata młodzieńcze, 
nie zapomina o ludziach, którzy stanęli na jego drodze, o ludziach, którzy  
w jakiś sposób wpłynęli na jego życie. Do takich właśnie osób należy Marian 
Szymanik (absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie) – jego nauczyciel 
w cieplickiej szkole. Szczerze mówiąc, gdy po paru dniach spotkałem 
znajomych okazało się, że wielu z nich kojarzy Ryszarda z lat swojej 
młodości. I wszyscy oni wspominają go jako bardzo ciepłego, miłego  
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i spontanicznego człowieka. Tak samo uważała, obecna na spotkaniu, dawna 
nauczycielka Ryszarda ze szkoły muzycznej. 
  

Ryszard Zając wraz z zespołem „JAK Amadeusz” wykonuje swój utwór. Foto: 
Krzysztof Tęcza 

 
Trzeba przyznać, że Ryszard Zając zaskoczył wszystkich, może nie tym, że 
zaśpiewał i zagrał na gitarze, ale, po pierwsze pokazując, że ma bardzo 
melodyjny głos; a po drugie, że potrafi swoim śpiewem poruszyć słuchaczy. 
Dzisiaj wykonał utwór, który napisał pod wpływem tego co ostatnio dzieje 
się na Ukrainie. Chciał pokazać w ten sposób, że naród ukraiński nie jest 
sam. Gospodarz spotkania słusznie zauważył, że wyszło to zupełnie 
przypadkowo, żeby ewangelik występujący w katolickim klasztorze 
zaśpiewał dla prawosławnych.  
 
Przy okazji wystawy rzeźby zorganizowano także wystawę D-Mo Zając (córki 
artysty), która przedstawiła projekt fotografii „INSIDEAUT” z podróży po 
Nowej Zelandii. 
 
Kolejnym punktem dzisiejszego programu był występ zespołu „JAK 
Amadeusz”, który wykonał kilka pięknych utworów z repertuaru dawnych 
mistrzów. W tym Georga Philippa Tellemanna, kompozytora pracującego 
jakiś czas na dworze Promnitzów w Żarach (tam też ustawiono jego pomnik). 
Koncert miał oczywiście odbyć się na dziedzińcu, gdzie przygotowano 
ławeczki dla słuchaczy. Niestety, ciągle padający deszcz popsuł te plany. 
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Jednak mistrzostwo wykonania jakie prezentują państwo Urszula i Andrzej 
Gniewek pozwoliło wszystkim na odprężenie i wyciszenie. Dzięki temu  
z nowymi siłami mogliśmy przystąpić do wysłuchania prelekcji Stanisława 
Firszta pt. „Cystersi w Cieplicach 1403 –1810”. 
Każdy z pewnością zna, choćby pobieżnie, historię Cystersów, jednak nigdy 
nie jest tak, że wiemy już wszystko. I właśnie taka prelekcja, za każdym 
razem, albo uzupełni naszą wiedzę o coś czego do tej pory nie wiedzieliśmy, 
albo po prostu przypomni nam to co już zapomnieliśmy. A prelekcja 
prowadzona przez Stanisława Firszta zawsze jest warta wysłuchania. Jego 
wiedza bowiem jest ogromna, a sposób jej przekazywania intrygujący. No 
może mankamentem jest fakt, że nie pamiętam, by pan Stanisław zmieścił 
się kiedyś w wyznaczonym mu czasie, ale wiedząc o tym, z góry jesteśmy na 
to nastawieni. Oczywiście i tym razem jego wypowiedź trwała o pół godziny 
dłużej. Warto jednak było posłuchać. 
 
Następnym punktem dzisiejszego programu był występ Joanny Mielech, 
która miała opowiedzieć nam o kościele św. Jana Chrzciciela. Wykład ten 
zgromadził, tak jak i poprzedni, sporą publikę. Kościół św. Jana w Cieplicach 
jest bowiem świątynią wyjątkową. Z jednej strony swoje miejsce mieli tu 
zarówno katolicy, jak i ewangelicy, z drugiej zawsze była ona oczkiem  
w głowie Schaffgotschów, którzy nie szczędzili grosza by wciąż upiększać ten 
Dom Boży. Zapewne duże znaczenie miał tu fakt, że to tutaj chowano 
przedstawicieli tego znanego rodu. Było to więc nie tylko miejsce gdzie 
przychodzili oni by się pomodlić, ale było to miejsce, w którym mogli oni 
odwiedzić swoich bliskich, którzy przeszli już na drugą stronę. Jednym 
słowem było to miejsce bardzo drogie sercu każdego Schaffgotscha. 
 
Pani Joanna przekazując szczegóły wystroju kościoła uczyniła to tak 
interesująco, że myślę, iż wielu ze słuchających jej wykładu, uda się  
w najbliższym czasie do świątyni aby na własne oczy sprawdzić to czego się 
właśnie dowiedzieliśmy.  
 
Ponieważ za oknami zaczyna się szarówka, niejako na miejscu był kolejny 
punkt spotkania. Zaplanowano bowiem wyświetlenie filmu Fundacji 
Wspierania Inicjatyw Ekologicznych pt. „Sowy Polski”. Najlepsze jednak było 
przed nami. Na noc zaplanowano przecież wycieczkę do cieplickich parków 
„W poszukiwaniu ptaków nocy”. Ze względu na padający cały czas ulewny 
deszcz, niektórzy zastanawiali się, czy nie będą to poszukiwania ptaków 
wodnych. Na szczęście nie musieliśmy tego sprawdzać, gdyż organizatorzy 
wykazali się zdrowym rozsądkiem i odwołali wspomniany spacer. 
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Podsumowując, myślę, że, to co zobaczyliśmy podczas „Nocy Muzeów”  
w cieplickim Muzeum Przyrodniczym oraz, to czego się tu dowiedzieliśmy 
warte było poświecenia dzisiejszego popołudnia. A chyba nie będzie 
przesadą stwierdzić, że spośród innych ofert, ta zaprezentowana tutaj, 
będąc tak różnorodną spowodowała, iż prawie wszyscy, którzy przybyli tylko 
na wernisaż wystawy rzeźby Ryszarda Zająca pozostali do końca. I nie tylko 
wytrwali ale wracając do domu byli uśmiechnięci i zadowoleni. 
 
 

Krzysztof Tęcza 
Karkonosze w INSPIRE – wspólny GIS w ochronie przyrody 
 
W poniedziałek 28 kwietnia 2014 roku odbyło się w Wojanowie spotkanie, podczas 
którego podsumowano wyniki realizowanego od czterech lat, zarówno przez KPN, 
jak i KRNAP, wspólnego projektu mającego na celu stworzenie bazy danych 
obejmujących teren Karkonoszy. Chodzi oczywiście o obie strony gór zarówno 
czeską, jak i polską.  
 
Prowadzący spotkanie Zygmunt Jała zwięźle przybliżył wszystkim cele projektu, ten 
główny (stworzenie wspólnego systemu zarządzania), jak i szczegółowe. Bo tylko 
poprzez wzmocnienie wspólnych działań parków na rzecz ochrony przyrody; 
poprzez stworzenie wspólnej, a co za tym idzie spójnej, infrastruktury 
geoinformacyjnej; poprzez wzmocnienie mechanizmów udostępniania danych oraz 
ich wymiany; i w końcu, poprzez wzmocnienie wiedzy pracowników parku możemy 
osiągnąć zakładane wyniki. Wszystkie bowiem podejmowane w ramach projektu 
działania mają doprowadzić do tego by Karkonosze stały się obszarem 
transgranicznym traktowanym całościowo zarówno w procesie planowania, 
 jak i zarządzania środowiskiem. Nie jest to jednak takie łatwe, zważywszy na 
odmienne sposoby klasyfikacji jakim podlega środowisko przyrodnicze po obu 
stronach granicy. Często nie ma stosownego odpowiednika, co znacznie utrudnia 
proces harmonizacji danych. A właśnie harmonizacja danych jest tutaj chyba 
najważniejsza, zwłaszcza dla przyszłych użytkowników geoportalu. Wszak nie muszą 
oni znać się na sposobach klasyfikacji, czy katalogowania danych, jakich używają 
Czesi, czy Polacy. Dla nich liczyć się będzie tylko fakt, że mogą dane porównywać 
 i być pewni, że są one kompatybilne. Że nie będą musieli zastanawiać się o co tu 
chodzi.  
 
Żeby właśnie tak się stało, przez cztery lata pracował cały sztab fachowców, który 
 w momencie, gdy poszczególne dane różniły się, czy w ogóle okazywały się 
całkowicie rozbieżne, tworzyli wspólny model, który eliminował te różnice. Czy 
udało się to w stu procentach? Pewnie nie. Projekt jest bowiem zupełnie nowy, nie 
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mający odpowiednika w naszym kraju, a co za tym idzie jest tym, na którym będą 
opierać się twórcy kolejnych, podobnych baz danych.  
 
Jakie trudności towarzyszyły powstawaniu bazy danych niech świadczy fakt,  
iż w wielu wypadkach po złożeniu map polskich z czeskimi okazywało się,  
że oficjalna granica państwowa nie pokrywa się z rzeczywistym stanem w terenie. 
Często pozostawały kilkumetrowe pasy ziemi niczyjej. Jeżeli zatem tutaj nie było 
zgodności, to co dopiero mówić przy scalaniu map określających zasoby 
przyrodnicze obu krajów, gdzie stosuje się różne klasyfikacje, ale gdzie do tej pory 
kładło się w różnym stopniu nacisk na to co było uważane za ważne. Otóż 
dochodziło do sytuacji, gdzie po naszej stronie gór licznie występował jakiś gatunek 
roślinności a po stronie naszych sąsiadów już go nie było. Jak nożem uciął. Czyż jest 
to możliwe? Otóż nie. Wytłumaczenie jest oczywiście bardzo proste. U nas akurat 
prowadzono badania pod kątem tego gatunku, a u Czechów nie prowadzono takich 
badań. Stąd też powstają takie sytuacje. Dzięki utworzeniu wspólnej bazy danych 
wiadomo teraz o jakie informacje należy ją uzupełniać. Jest to niejako sygnał 
mówiący w jakich kierunkach należy podejmować kolejne badania. Podstawową 
zasadą projektu jest fakt nie powtarzania wykonanej już pracy. Jeżeli coś zostało już 
ujęte w bazie jest przyjmowane przez obie strony projektu. Dzięki temu pracownicy 
parków, jak i naukowcy podejmujący tu badania naukowe, nie tylko będą mieli 
ułatwiony dostęp do pozyskiwania wielu niedostępnych do tej pory danych, ale 
także nie będą musieli niepotrzebnie tracić czasu na badania, które były już 
wykonane. 
  

Uczestnicy konferencji w Wojanowie. Foto: Krzysztof Tęcza 
 
Bardzo ważnym jest także fakt udostępnienia geoportalu turystom. Będą oni mogli, 
dzięki przygotowaniu wielu stosownych narzędzi, zaplanować swoją wędrówkę  
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 i sprawdzić, jak dużo potrzeba zarezerwować czasu, by ją zrealizować. Będą także 
mogli zobaczyć jakie utrudnienia czekają ich na trasie. Dzięki stworzonej mapie 
można bowiem dowiedzieć się, poza wielkościami przewyższeń, jak wyglądają 
zbocza, którymi mamy iść. Zwykła mapa nie pozwala nam na pozyskiwanie takich 
informacji. Teraz praktycznie każdy będzie mógł najpierw „przejść” planowaną 
przez siebie trasę wirtualnie. Może pozwoli to, na przykład, na ograniczenie ilości 
niepotrzebnych wypadków.  
Na koniec trzeba wiedzieć, że podjęte prace nad harmonizacją bazy danych przez 
oba parki podyktowane były także zapisami Dyrektywy UE INSPIRE dotyczącej 
informacji przestrzennej. W pracach dotyczących projektu wzięło udział 
kilkudziesięciu naukowców z wielu instytucji. Ich pozytywne nastawienie do 
przezwyciężania powstających problemów pozwoliło pokonać je i myślę, że pozwoli 
nam, przyszłym użytkownikom Geoportalu Karkonoszy na pozyskanie wielu 
cennych informacji. Wszystkie dane będą ogólnodostępne, z niewielkimi 
ograniczeniami wynikającymi np. z tytułu obronności kraju. Oczywiście nie 
wszystkie dane szczegółowe będą dostępne dla każdego użytkownika geoportalu. 
Każdy z zalogowanych otrzyma stosowny poziom dostępu. Jest to jednak 
zrozumiałe, a wynika choćby z faktu ochrony cennych zasobów przyrodniczych. 
Ważnym jest tutaj fakt, iż wszystkie dane będą dostępne zarówno w języku polskim, 
jak i czeskim a także angielskim. 
 

Dyrektorzy parków pokazują podpisane porozumienie. Foto: Krzysztof Tęcza 
 
Na koniec trzeba zaznaczyć, że niestety, nie wszystkie dane zostały ujednolicone. Są 
takie, które jeszcze na to poczekają. Dotyczy to zwłaszcza danych wyłączonych dla 
służb państwowych, choćby właśnie granic państwowych. Tego typu dane mogą 
być zharmonizowane tylko poprzez te jednostki.  
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W prezentacji oprócz Zygmunta Jały udział wzięli Jan Pačák, Monika Rusztecka, 
Krzysztof Krakowski, Andrzej Kraskiewicz i Krzysztof Korzeń, który przedstawił nam 
ogrom prac wykonanych przez Fundację „Dolina Pałaców i Ogrodów”. W końcu 
konferencja odbywała się w pałacu w Wojanowie, będącym najładniejszą 
wizytówką Kotliny Jeleniogórskiej. Oczywiście wystąpili dyrektorzy obu parków. 
Karkonoski Park Narodowy reprezentował dr inż. Andrzej Raj a Krkonošský Národni 
Park inż. Jan Hřebačka. KRNAP był stroną wiodącą prezentowanego projektu. 
Najważniejszym jednak wydarzeniem dzisiejszego spotkania było podpisanie przez 
dyrektorów karkonoskich parków porozumienia dotyczącego zarzadzania zasobami 
bazy danych przestrzennych Karkonoszy. Dzięki temu już niebawem portal zostanie 
udostępniony wszystkim zainteresowanym. 
 
 

Krzysztof Tęcza 
Górnictwo w Gminie Siekierczyn 
 
W niedzielą 8 czerwca 2014 roku miała miejsce impreza kulturalna „Górnictwo  
w Gminie Siekierczyn – tajemnic i zagadek ciąg dalszy” zorganizowana przez 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie oraz Wójta Gminy Siekierczyn. Na 
miejsce spotkania wybrano, nieprzypadkowo, Zespół Pałacowo-Parkowy w Zarębie. 
To właśnie tutaj w skromnym, acz sporym pałacu mieszkali właściciele okolicznych 
kopalń. Najpierw w tym neogotyckim pałacu mieszkał Juliusz Bierbaum, a następnie 
baron von Steinecker. Gdy zaczęto wydobywanie węgla brunatnego, pierwszą 
założoną kopalnię nazwano „Cesarz Wilhelm”. Została ona w roku 1899 przejęta 
przez Spółkę Akcyjną „Szczęść Boże”. Węgiel wydobywano tutaj jeszcze po II wojnie 
światowej. Zaprzestano, gdy bezpieczeństwu pracujących górników zagroziła 
kurzawka. 
 
Dzisiejsza impreza jest kolejnym spotkaniem organizowanym od kilku lat, podczas 
którego uczestniczący w nim widzowie poznają historię górnictwa na tych terenach. 
Przygotowano specjalne stoisko, na którym prezentowano przedwojenne zdjęcia  
i dokumenty. Można na nich było zobaczyć jak wyglądały obiekty poszczególnych 
kopalń; plany zakładów wydobywczych i szybów; sztandary czy mundury górnicze; 
ale można było obejrzeć także wiele zdjęć pokazujących górników nie tylko przy 
pracy, ale także z ich rodzinami. Były również zdjęcia kolejnych właścicieli kopalń  
i innych zakładów z nimi związanych. Najważniejszą jednak sprawą była możliwość 
spotkania się z tak znamienitymi postaciami jak Janusz Skowroński, czy Andrzej 
Kuźniar. Ich wiedza jest tak duża, że można było uzyskać odpowiedzi na prawie 
wszystkie pytania.  
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F
oto: Krzysztof Tęcza 

 
O tym, że zaproszenie obu panów było dobrym pomysłem niech świadczy fakt 
gromadzenia się przy ich stoliku wielu pasjonatów. Ktoś mniej obeznany  
z tematem, gdy wsłuchał się choć przez chwilę w prowadzoną przez nich dyskusję, 
był przekonany, że trafił na spotkanie historyczne. Warto jednak było  
z nimi porozmawiać, by dowiedzieć się czegoś nowego, czy wyjaśnić nasze 
wątpliwości. Do tego można było nabyć jedną z licznych napisanych przez nich 
książek i dostać stosowną dedykację od autora. Ciekawie prezentowała się także 
kolekcja przedwojennych widokówek. Dzięki temu można było porównać obecny 
stan obiektów przedstawianych na nich do tych z początku ich świetności. 
 

 
Foto: Krzysztof Tęcza 
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Punktualnie o czternastej przy bramie wjazdowej do zarębiańskiego pałacu ustawiła 
się Zakładowa Orkiestra Dęta z Kopalni Węgla Brunatnego „Turów” w Bogatyni. 
Wszyscy zgromadzeni ruszyli za nimi w rytm muzyki by dojść do sceny, z której 
witani byli przez gospodarzy Jolantę Napadłek (Dyrektor GOKiS w Siekierczynie)  
i Janusza Niekrasz (Wójta Gminy Siekierczyn). Oprócz mieszkańców i osób 
interesujących się historią górnictwa w gminie Siekierczyn na imprezę przybyło 
wiele delegacji, zarówno z Polski, jak i z Niemiec. Byli przedstawiciele niemieckiego 
Stowarzyszenia Górnołużyckich Górników Oberlausitzer Bergleute z Hagenwerde na 
czele z przewodniczącym Joachimem Neumanem. Stowarzyszenie to wraz  
z Andrzejem Kuźniarem przewodniczącym Rady Gminy Siekierczyn objęło patronat 
honorowy nad imprezą. Byli członkowie Stowarzyszenia Ziemi Węglinieckiej. 
Niecodziennym jednak gościem była pani Sabinie Grasse, prawnuczka dawnych 
właścicieli pałacu w Zarębie, Luizy i Bruna Steineackerów. 
  
Po koncercie orkiestry dętej publiczność miała okazję obejrzeć przedstawienie 
teatralne w wykonaniu uczestników warsztatów teatralnych, posłuchać śpiewu 
Chóru Górniczego Klubu Seniora KWB Turów czy występu Grupy od Anioła Stróża. 
Oczywiście nie były to wszystkie atrakcje przygotowane na niedzielne popołudnie. 
Na licznych stoiskach można było zaopatrzyć się w wyroby rękodzieła ludowego, 
wyroby ceramiczne, książki czy przepyszne pierogi i ciasta.  

 

 
Zbigniew Piepiora  
Karkonosze na starej widokówce 

 
Artyści często czerpią inspiracje z miejsca zamieszkania. Magnesem dla nich nie są 
tylko wielkie miasta, lecz przede wszystkim miejsca odludne, zapomniane, czyli tzw. 
kolonie. Przykładami takich miejscowości, zamieszkałych na przełomie XIX i XX w. 
przez ludzi nauki i sztuki są m.in.: Zakopane, Kazimierz Dolny i Szklarska Poręba.  
W tej ostatniej dużą popularnością wśród artystów cieszyła się Dolina Siedmiu 
Domów. W 1922 r., niedługo po śmierci jednego z jej współtwórców – Carla 
Hauptmanna, założono tu Stowarzyszenie Artystyczne św. Łukasza 
(Künstlervereinigung St. Lukas). Stworzyli je m.in.: uczniowie prof. C. E. 
Morgensterna, który tak, jak ich mistrz, uwieczniali m.in. piękno Karkonoszy. 
Reprodukcje ich prac często trafiały na widokówki, które obecnie są gratką dla 
kolekcjonerów. Niektóre z nich można obejrzeć w kowarskim „Gościńcu na 
Starówce” dzięki wystawie „Karkonosze na starej widokówce”. Jej otwarcie miało 
miejsce 16 maja 2014 r. o godz. 17.00 (tj. w przeddzień „Nocy Muzeów”). 
 
Zaprezentowane widokówki pochodzą ze zbiorów Ryszarda Grudniaka. Prezentują 
one pejzaże Gór Olbrzymich, widziane oczami „łukaszowców”. Poza przyrodą na 
widokówkach nie brakuje schronisk, wodospadów czy miejscowości. Tło muzyczne 
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wystawy skomponował Michał „DMNSound” Ficek. – Bardzo zależało mi na 
zorganizowaniu tej wystawy, gdyż chciałbym pokazać mieszkańcom Kowar piękno 
Karkonoszy – oznajmił Ryszard Grudniak. – Poza tym, że zbieram stare widokówki, 
interesują mnie wszelkie starocie i historia Kowar. Lubię przebywać między ludźmi 
 i przekazywać im swoją wiedzę o historii naszego miasta i związanych z nią 
ciekawostkach. Lubię także obcować z przyrodą, a szczególnie robić napisy  
w kwiatach i aranżacje ogrodów. 
 
Wystawę, zorganizowaną dzięki uprzejmości Danuty Piepiory, można oglądać do 
końca lata, codziennie w godz. 12.00–18.00 przy ul. 1-go Maja w Kowarach.  

 
 

Ryszard Bącal 
Szukanie wiosny przy źródłach Łaby 
 
29 marca, wcześnie rano, wyjechaliśmy w Karkonosze, na nasz już tradycyjny 
Klubowy Rajd Górski - "Powitanie Wiosny". Trasą przez Iłowę Żagańską, Lubań, 
Gryfów Śl., Świeradów Zdrój, dojechaliśmy do Szklarskiej Poręby. Wysiedliśmy na 
przystanku Szklarka Poręba Huta, skąd udaliśmy się na pieszą wycieczkę w kierunku 
Szrenicy. Wkrótce doszliśmy do ośnieżonego wąwozu Wodospadu Kamieńczyka. 
Jest to najwyższy w polskiej części Karkonoszy wodospad, mający ok. 27 m 
wysokości. Po krótkiej przerwie w schronisku „Kamieńczyk” udaliśmy się dalej. 
Droga początkowo niby łatwa, zaczynała być coraz trudniejsza z powodu ostatnich 
opadów śniegu, który już zaczął się topić. Tak doszliśmy na Halę Szrenicką i w końcu 
na sam szczyt Szrenicy (1362 m n.p.m.), gdzie zakwaterowaliśmy się w gościnnym 
schronisku górskim Państwa Kłopotowskich. Odpoczynek nie trwał długo. Po chwili 
wyszliśmy w dalsza trasę. Szybko przeszliśmy granicę państwową i dotarliśmy do 
czeskiego schroniska Vosecka bouda, gdzie obejrzeliśmy ładne jego wnętrze  
a niektórzy skosztowali smacznego czeskiego piwa. Dalsza trasa prowadzić miała 
przez „Vrbatową boudę” i nad Panczawski wodospad. Jednak ze względu na duże 
opady śniegu, ścieżka okazała się nazbyt niebezpieczna i musieliśmy ją skrócić. Tak 
doszliśmy do „Łabskiej boudy” (najbrzydszego w całych Karkonoszach, bo 
betonowego hotelu górskiego). Za to spożyty tam obiad był zupełnie zjadliwy. Po 
wyjściu rozkoszowaliśmy się długo pięknym widokiem na oświetlone intensywnymi 
promieniami wiosennego słońca ośnieżone grzbiety górskie, z górującym nad 
wszystkim Łabskim Szczytem i roztaczające się stąd dalekie widoki „na czeską 
stronę”. Poszliśmy dalej w rejon Źródeł Łaby. Miejsce tajemnicze, znane już od 
dawnych wieków, jako „święte źródło” – miejsce obrzędów pogańskich, dawnych 
Słowian. Na miejscu jednak ujrzeliśmy tylko zasypany w śniegu do polowy 
drogowskaz z tabliczką „Pramen Labe”, zaś wszystko dookoła pokryte było ponad 
metrowej grubości pokrywą śnieżną. Trzeba było dosyć dużej wyobraźni, aby 
umiejscowić cembrowinę z symbolicznym źródłem i murek z herbami miejscowości 
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przez które przepływa Łaba. I w tym temacie musieli uwierzyć na słowo 
przewodnikowi. Po krótkim podejściu, dosyć szybko wyszliśmy na Główny Szlak 
Sudecki, oznaczony kolorem czerwonym, skąd już po niespełna godzinie wszyscy 
doszliśmy do naszej dzisiejszej bazy w schronisku na Szrenicy. Po drodze naszym 
fotografkom udało się zrobić piękne zdjęcia górskiego krajobrazu w promieniach 
zachodzącego słońca. Wieczór spędziliśmy w dużej sali schroniska, w miłej, 
klubowej atmosferze, gdzie wysłuchaliśmy ciekawego opowiadania Pani Ewy 
Kłopotowskiej o historii i dniu dzisiejszym schroniska.  
 
Następnego dnia, była niedziela. Trochę trudno się wstawało, bowiem w nocy była 
zmiana czasu z zimowego na letni. Po smakowitym śniadaniu serwowanym przez 
obsługę schroniska ruszyliśmy w dalsza drogę. Pogoda była śliczna. Słońce mocno 
przygrzewało, nadtapiając zamarznięty w nocy śnieg. Stwarzało to niekiedy 
niebezpieczne poślizgi na ścieżce. Trasa miała prowadzić z Hali Szrenickiej do 
Jakuszyc, ale była zasypana grubą warstwą nietkniętego śniegu. Przecieranie szlaku, 
byłoby uciążliwe i długotrwałe, zwłaszcza, że byliśmy umówieni na godz. 14.00 w 
Krobicy. Zeszliśmy więc spokojnie przez Kamieńczyk na parking, gdzie już czekał na 
nas Pan Leon z autokarem. Niektórzy pokupowali jakieś drobne pamiątki na 
straganach, po czym ruszyliśmy w dalszą drogę i zatrzymaliśmy się na krótką 
przerwę w Świeradowie Zdroju. Zwiedzanie, dobrze znanego większości kurortu, 
nie trwało długo. Szybko ruszyliśmy w drogę do nowej atrakcji tego rejonu – 
geoparku w Krobicy. Udało mi się załatwić jego zwiedzenie z Panem Burmistrzem 
Mirska, któremu podlega. W Krobicy mieści się początek ścieżki dydaktyczno - 
turystycznej „Śladami dawnego górnictwa kruszców” potocznie zwanej 
Geoparkiem. Ścieżka obejmuje 1 stanowisko podziemne (kopalnia św. Jana  
w Krobicy) oraz 12 stanowisk naziemnych, w tym 19 różnych obiektów górniczych i 
3 punkty widokowe. Odkrycie w początkach XVI w. złóż cyny sprawiło,  
że z inicjatywy rodu Schaffgotschów sprowadzono górników z Jachymowa  
w Czechach, w 1578 r. utworzony został tu urząd górniczy. Zgodnie z przekazami 
źródłowymi, w ciągu 14 lat najintensywniejszych prac (1577– 1591) wydobyto tu 
267 ton cyny – czyli ok. 20 ton tego metalu rocznie. Po odkryciu, w XVIII w., 
mineralizacji kobaltu i uruchomieniu kopalni św. Maria – Anna oraz huty kobaltowej 
pobliska Przecznica stała się znaczącym ośrodkiem produkcji niebieskiego barwnika 
niezbędnego w przemyśle szklarskim (również barwienia słynnej porcelany 
miśnieńskiej) i włókienniczym – błękitu kobaltowego, będąc jedynym jego 
producentem na obszarze ówczesnych Prus. Kopalnia i huta działały do lat 40. XIX 
w. Do kopalni weszliśmy przez sztolnię św. Leopolda, a po jej kolorowych 
chodnikach oprowadzała nas przewodniczka Pani Karolina, opowiadając jej historię 
i pokazując po drodze rożne wydobywane tutaj minerały. Po wyjściu na 
powierzchnię jeszcze przez dłuższą chwilę rozkoszowaliśmy się gorącymi 
promieniami wiosennego słońca, po czym, zadowoleni i pełni wrażeń udaliśmy się 
w drogę powrotną do Żar.  
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Propozycje 

 
Stanisław Dziuba 
Wodospad Nyznerowski na Srebrnym Potoku – malowana perła 
krajobrazu Rychlewskich Gór 
  
Podróżując po Republice Czeskiej, już niedaleko od granicy z Polską, po 
przekroczeniu granicy państwowej w Bilej Vode, tuż za Paczkowem na trasie miedzy 
Jesenikiem a Javornikiem mamy możliwość podziwiania wielu ciekawych obiektów 
krajoznawczych. Jadąc tą drogą, by zobaczyć jeden z piękniejszych elementów 
krajobrazu sudeckiego, trzeba zboczyć w miejscowości Żulova. To właśnie tutaj 
znajduje się Wodospad Nyznerov. Niewielki Srebrny Potok, ze zlewiska Nysy 
Kłodzkiej, który tworzy ten wodospad leży w Rychlewskich Górach, których 
najwyższy szczyt – Smrek mierzy 1125 metrów n.p.m. Góry te są poprzecinane 
wieloma dolinami rzecznymi, z których do najpiękniejszych należy Dolina Srebrnego 
Potoku. Jak sama nazwa wskazuje płynie w nim krystalicznie czysta, czyli srebrna 
woda. I właśnie w dawnych wiekach w tej dolinie wydobywano srebro. Idąc (kilka 
kilometrów od parkingu) do wodospadu, możemy podziwiać piękno krajobrazu, 
stworzonego przez matkę - przyrodę. Uroczy potok z szemrzącą wodą, piękne lasy 
porastające zbocza górskie otaczają potok. Odsłaniający się często widok na górskie 
masywy Jeseników i Śnieżnika Kłodzkiego raduje oko każdego turysty. Cała okolica 
wokół wodospadu jest bardzo ciekawa ze względu na niezwykły krajobraz, typowy 
dla wyższych partii gór. Dojście do wodospadu, który znajduje się 2 km od osady 
Nyznerov, nie jest nadzwyczaj uciążliwe, gdyż prowadzi do niego wygodny leśny 
trakt. A po drodze, po przejściu około 1,5 km, można odpocząć w drewnianym 
schronie. 
 
Wodospad Nyznerowski, to imponująca kaskada wodna na Srebrnym Potoku, który 
ma swoje źródła w masywie Smreka i jest usytuowany kilkadziesiąt metrów nad 
jego zbiegiem z Potokiem Brucińskim. Sam Srebrny Potok ma 12 km długości, a jego 
wody pokonują 700 metrów różnicy wysokości. Woda spada tutaj z wysokości 14 
metrów. Sam wodospad, w formie kanionu wydrążonego w łupkach krystalicznych, 
jest przykładem zjawiska erozji rzecznej i powstał na progu skalnym, stworzonym 
przez gabro odporne na erozję i żyłę amfiboliczną w łupkach krystalicznych. 
 
Dolna część wodospadu to kaskadowy ciek wodny, toczący wodę wąską skalną 
cieśniną, i ta jego część jest dostępna dla turystów po zejściu kamiennymi 
schodkami do charakterystycznego kotła, przypominającego jaskinię. Wodospad 
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tworzy przepiękną scenerię do oglądania zimą, gdy mróz wyczarowuje z wody 
wspaniałe sople lodu. 
 
Miejsce to oficjalnie nazywa się – Chroniony Pomnik Przyrody – Wodospad 
Srebrnego Potoku. Wytrawni turyści, którzy dotrą do Żulovej autobusem, gdy już 
przejdą proces podziwiana i zachwytu nad tą perłą krajobrazu, mogą wędrować 
dalej. Piękna widokowo turystyczna ścieżka wiedzie przez Lwią Górę do Górnej 
Lipowej. Idąc Doliną Srebrnego Potoku dalej w górę, niebieskim szlakiem, można 
dotrzeć do Kowadła (989 metrów n.p.m.) znajdującego się w polskiej części Gór 
Rychlewskich zwanych przez nas Górami Złotymi. Można stąd zejść do Bielic lub 
wędrować dalej na Smrek, albo wierzchowinami Gór Złotych przez Przełęcze: 
Gierałtowską, Karpowską i Lądecką, aż do Borówkowej (990 m. n.p.m). 

 
 
Stanisław Dziuba 
Jedziemy z rodziną na weekend do Rzymu. 
 

Tych, którzy wybiorą się do Rzymu po raz pierwszy, skusi na pewno perspektywa 
zobaczenia najważniejszych zabytków Rzymu.  
 
By w jakiś chronologiczny sposób zwiedzać miasto, skoro jego historia zaczyna się 
 w odległej przeszłości, wypada zacząć zwiedzanie Rzymu od Koloseum (dojazd 
metrem do stacji Colosseo – linia nr 8). Ten najwspanialszy rzymski amfiteatr, 
powstał w I wieku n.e. Na arenie amfiteatru, mającej wymiary 200 m długości  
i 165 m szerokości, przez 450 lat odbywały się polowania na dzikie zwierzęta, walki 
gladiatorów a nawet bitwy morskie. Wewnątrz amfiteatru, będącego największą 
tego typu budowlą cesarstwa, mogło pomieścić się 60 000 widzów. W 1900 roku 
umieszczono krzyż, który przypomina o męczeńskiej śmierci chrześcijan w czasie 
prześladowań w pierwszych wiekach naszej ery. W 2007 roku Koloseum ogłoszono 
jednym z 7 nowych cudów świata. 
 
Kolejnymi obiektami przypominającymi świetność starożytnego Rzymu jest Forum 
Romanum i mieszczący się na pobliskim wzgórzu Kapitol, na który udajemy się 
wysokimi schodami po przejściu Via Dei Fori Imperiali.  
 
Z Kapitolu podziwiamy wspaniały widok na Forum. To zachowane pozostałości 
starożytnego centrum Rzymu na Forum Romanum. Są to więc fragmenty budynków 
publicznych, świątyń, pomników triumfu. Możemy podziwiać fragment miasta, 
które w I wieku n.e. liczyło 1 milion mieszkańców i było wówczas, jako stolica 
imperium obejmującego basen Morze Śródziemnego i Europę Zachodnią, 
największym miastem świata. Forum Romanum funkcjonowało ponad 1000 lat, 
było też miejscem zgromadzeń publicznych i uroczystości. Miasto prymat  
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w cesarstwie utraciło w 293 r. po przeniesieniu stolicy do Mediolanu. A i samo 
cesarstwo nie trwało już wiele wieków, bo upadło w 475 roku, po przejęciu władzy 
przez króla Gotów – Odoakera. Rzym na 1000 lat popadł w zapomnienie. Powtórnie 
do życia przywrócili go renesansowi twórcy, tacy jak Donato Bramante, 
Michelangelo Buonarroti czy Raffaello Santi. 
 
Po obejrzeniu panoramy Forum Romanum naszą uwagę zwrócić wypada na Kapitol. 
To renesansowy plac zaprojektowany w 1536 roku przez Michała Anioła (tym razem 
jego imię i nazwisko napiszemy po polsku). Plac otoczony Pałacem Konserwatorów 
 i Pałacem Nowym, które tworzą Muzea Kapitolińskie (słynne rzeźby Gal umierający 
i Wilczyca Kapitolińska – sztuka etruska z ok. 470 roku p.n.e. , pomnik Marka 
Aureliusza z 176 r. i najsłynniejsza rzeźba Wenus Kapitolińska – rzymska kopia 
etruskiej rzeźby powstałej w V w p.n.e.). Do tego dochodzą dzieła takich mistrzów, 
jak Tycjan, Tintoretto, Caravaggio, Rubens czy van Dyck. Obok Pałac Senatorski –
siedziba burmistrza Rzymu – nie do zwiedzania. Tu kiedyś mieściło się kasyno 
oficerów Legionów Dąbrowskiego (powołanych 9 stycznia 1797 r. w Mediolanie), 
 a także kwatera generała Karola Ottona Kniaziewicza. W centralnej części placu 
znajduje się kopia konnego posągu Marka Aureliusza (oryginał w Muzeum 
Kapitolińskim). Wzorowana jest na nim postać księcia Józefa Poniatowskiego na 
słynnym pomniku, umieszczonym na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego  
w Warszawie. Trzeba też koniecznie zwrócić uwagę, na znajdującą się w Sali del 
Magistrati Pałacu Konserwatorów, tablicę pamiątkową i medalion ku czci 
Marysieńki Sobieskiej, czy na popiersie Adama Mickiewicza znajdujące się w Sali 
Cappella di Cola Rienzo. 
 
Od skwaru i gorąca włoskiego słońca, można chwilę odpocząć w kościele Santa 
Maria In Araceoli, będącym jednym z najstarszych kościołów Rzymu (VI w.) ze 
słynną figurką Dzieciątka Jezus – Santo Bambini. Teraz po 123 stopniach schodzimy 
na Plac Wenecki, powstały w XV wieku. 
 
Plac otoczony kilkoma pałacami, m.in. Pałacem Bonapartego (mieszkała w nim 
Letycja Bonaparte – Matka Napoleona), czy Pałacem Weneckim (początkowo 
rezydencja papieży, potem siedziba ambasad weneckiej i austro-węgierskiej), 
wreszcie rezydencja Mussoliniego. Szczególną uwagę zwraca na tym placu pomnik 
Ołtarz Ojczyzny, zbudowany w latach 1885–1911, dla uczczenia zjednoczenia Włoch 
(marzec 1861). W 1921 r. do pomnika dodano Grób Nieznanego Żołnierza.  
Czas na posiłek w jakiejś przytulnej jadłodajni, których nie brak na brukowanych 
uliczkach. Może spróbujmy smakowitego dania sycylijskiego, tj. saponaty (sałatka  
z gotowanych warzyw), do tego deser, czyli tortilla i lampka wina. 
 
Nasz pobyt pierwszego dnia w Rzymie zakończymy wieczornym spacerem do 
Fontanny di Trevi, powstałej w 1732 roku na zamówienie papieża Klemensa XII,  
ze wspaniałą postacią Neptuna. Trevi – to imię dziewczyny, która odkryła w tym 
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miejscu źródło wody. Podświetlana po zachodzie słońca fontanna przyciąga rzesze 
turystów. Nie będziemy baraszkować w fontannie, tak jak Anita Ekberg, grającą 
Sylwię w filmie La dolce vita.  
 
Jak każdy porządny turysta, na pamiątkę wrzucimy do wody fontanny 1 euro. 
Zapewnia to powrót do Rzymu, kto wrzuci 2 euro – czeka go romans, a szybki ślub 
zapewnia wrzucenie 3 euro. Miasto, też ma z tego korzyść. Codziennie wyławia się 
ok. 1500 euro.  
 
Czeka nas jeszcze wspinaczka na Hiszpańskie Schody. Na nich ruch, śmiech  
i wspaniała atmosfera trwa cała dobę. To najdłuższe i najszersze schody świata, 
ukończone w 1725 r. Na szczycie schodów znajduje się świątynia Trinia dei Monti  
i Pałac Zuccari – miejsce dla Polaków ciekawe, bo w nim przez 12 lat (1702–1714) 
mieszkała królowa wdowa – Marysieńka Sobieska.  
A na koniec tego dnia….? Skoro bywali tam: Byron, Goethe, Liszt, Oskar Wilde, 
James Joyce, a z Polaków: Mickiewicz, Słowacki, Norwid, Krasiński, Sienkiewicz, 
Iwaszkiewicz, Miłosz, Turowicz, to i my zakończymy wieczór w Antico Caffe Greco 
(1760 r). To druga, po weneckiej Cafe Florian, kawiarnia Włoch. 
 
Drugi dzień weekendowego pobytu w Rzymie przeznaczamy na Watykan. Najpierw 
kilka godzin spędzimy w Muzeach Watykańskich. Musimy mieć świadomość, że  
w muzeach tych znajdują się dzieła sztuki gromadzone przez pięć wieków. Stąd 
minimum czasu na pobyt w tych muzeach to około trzech godzin. Wtedy 
zobaczymy przynajmniej Kaplicę Sykstyńską, Stance Rafaela i jedną z galerii. Mamy 
do wyboru: Museo Pio-Clementino (rzeźby: Apollo belwederski czy Grupa 
Laokoona), Muzeum Etruskie, Galerię Arrasów czy Galerię Map. Kaplicę Sykstyńską 
powinien zobaczyć każdy kulturalny Europejczyk. Wspaniałe freski Michała Anioła  
z Sądem Ostatecznym na ścianie ołtarzowej, ze scenami ze Starego i Nowego 
Testamentu na ścianach bocznych (m.in. Sąd Ostateczny i Ostatnia Wieczerza)  
i historię ludzkiego stworzenia, tj. stworzenie Adama na sklepieniu. Pamiętamy przy 
tym, że w tej kaplicy odbywają się konklawe, czyli wybory nowego papieża. Zaś 
Stance Rafaela to dawne apartamenty papieskie udekorowane freskami Rafaela,  
z których najsłynniejszy to Szkoła Ateńska. 
 
Popołudnie przeznaczymy na spokojne zwiedzenie Placu św. Piotra ze wspaniałą 
kolumnadą Berniniego. Tu w każdą środę, zwykle o godz. 10.30 odbywają się 
audiencje papieskie, a w niedzielę w południe, ze swoich apartamentów papież 
odmawia ze zgromadzonymi na Placu św. Piotra - Anioł Pański. 
 
Bazylika św. Piotra, to monumentalna świątynia długości 222 metrów, przy 
tworzeniu której pracowali najwybitniejsi włoscy twórcy: Bramante, Rafael Santi, 
Michał Anioł i Carlo Maderna. Barokowy wystrój jest głównie dziełem Berniniego. 
Podziwiamy słynną Pietę Michała Anioła, ołtarz papieski, Tron św. Piotra, wspaniałe 
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nagrobki papieskie, wśród nich skromny nagrobek bł. Jana Pawła II. Schodzimy 
również do podziemi bazyliki. 
 
Wieczór spędzamy przy lodach i lampce wina na Placu Navona. Będziemy mieli czas 
na spokojne podziwianie fontanny Czterech Rzek – wspaniałego dzieła Giovanni 
Lorenzo Berniniego, egipskiego obelisku oraz dwu innych fontann (Maura  
i Neptuna), czy barokowej bryły kościoła św. Agnieszki in Agone – zbudowanego 
przez Francesco Borominiego. Tu odpoczniemy po zwiedzaniu Watykanu. 
 
Wreszcie ostatni dzień naszego pobytu w Rzymie przeznaczamy na zaspokojenie 
ciekawości naszych dzieci, towarzyszących nam w tej wyprawie. Zaczniemy od 
kościoła Santa Maria in Cosmedin ( VI wiek) na Pizza Della Bocca della Merita, gdzie 
oglądamy słynne Usta Prawdy. Jest to kamienny medalion, o średnicy 175 cm 
przedstawiający oblicze brodatego bóstwa, liczący sobie ponad 2000 lat. Według 
średniowiecznej legendy, Usta Prawdy pełniły rolę ,,wykrywacza kłamstw”. Badany 
na prawdomówność wkładał rękę w usta, które zamykały się odgryzając ją, gdy 
kłamał. Potem autobusami przemieścimy się na ulicę Via dei Santi Apostoli.  
Tu w Time Elewator, na 45 minutowym pokazie filmowym, odbywamy podróż  
w czasie, obejmującą 2700 lat historii Rzymu i cesarstwa. Podziwiamy ten świat 
mając obraz na trzech panoramicznych ekranach, wśród otaczających nas 
dźwięków, siedząc na ruchomych fotelach. 
 
Jeśli będziemy jeszcze mieli czas, to ostatnim etapem naszej wyprawy będą 
Katakumby św. Kaliksta (otwarte: 9.00 – 12.00 i 14.00 – 17.00 !). Tutaj,  
w pierwszych wiekach naszej ery spotykali się i byli chowani chrześcijanie. Szacuje 
się, że jest tu pół miliona grobów. Do Katakumb docieramy słynną Via Apia Antica. 
Przy niej kościół Qvo vadis z popiersiem H. Sienkiewicza. (Szczegółowy opis 
katakumb i dojazdu do nich: na :www.rzym.it/przewodnik/ciekawe - i - Rzym-
katakumby – cmentarze). 
 
Do domu wracamy jedną z tanich linii lotniczych np. Wizz Air, Ryanair a nawet LOT-
em (bilety w cenie 250 zł – 290 zł, ale w lipcu i sierpniu dwa razy droższe). Linie te 
latają do wszystkich większych miast Polski, tj. do: Warszawy, Poznania, Gdańska, 
Krakowa, Katowic i Poznania. 
 
Powyższy tekst napisałem na podstawie wielokrotnego pilotowania grup turystów 
do Rzymu, Życzę wszystkim udanego wypadu do Wiecznego Miasta. Za najlepszy 
przewodnik po Rzymie uważam: Adam Broż Rzym i Watykan. Przewodnik. Edizioni 
Plurigraf 1985, do kupienia na allegro nawet za 1 zł. 
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Spotkania krajoznawcze 

 
Krzysztof Tęcza 
Mijające krajobrazy Lubania 2014 
 
W sobotę 28 czerwca 2014 roku miała miejsce impreza zorganizowana  
w ramach cyklu ogólnopolskich seminariów krajoznawczych „Mijające 
krajobrazy”. Tym razem były to „Mijające krajobrazy Lubania 2014”. 
Impreza, jak zwykle była zorganizowana przez Komisję Krajoznawczą Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Komisję 
Krajoznawczą Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze. 
Współorganizatorem było Miasto Lubań i Łużycki Oddział Polskiego 
Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Lubaniu. Osobiście za organizację 
odpowiadał piszący te słowa Henryk Sławiński z Lubania. Miasto użyczyło na 
potrzeby spotkania salę w Galerii Łuczyckiej, zaś patronat medialny nad nią 
objęły Karkonosze, Przegląd Lubański oraz internetowa strona lubań.pl. 
Seminarium było imprezą towarzyszącą Dniom Lubania i zostało objęte 
Patronatem Honorowym przez Burmistrza Miasta Lubań Pana Arkadiusza 
Słowińskiego. 
 

Tadeusz Sławiński, Janusz Skowroński, Henryk Sławiński, Marzena Różańska, 
Piotr Kucznir, Arkadiusz Słowiński (Burmistrz Lubania), Małgorzata Wąs, 
Zbigniew Madurowicz, Janusz Kulczycki, Krzysztof Tęcza. Foto: Krzysztof 

Tęcza 
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Jako pierwszy z zaproszonych gości wystąpił Janusz Skowroński, który 
zaprezentował referat pt. „Węgiel brunatny – kopalnie w Zarębie  
i Siekierczynie”. Mimo iż początkowo wydawało się, że nie jest to temat 
mogący zainteresować przeciętnego człowieka, okazało się coś wręcz 
przeciwnego. Zaskoczeniem dla wszystkich był fakt pokazania XIX-wiecznej 
mapy wskazującej szyby kopalniane. Mało kto zdawał sobie sprawę, 
że w rejonie dzisiejszej Zaręby znajdowało się aż tyle szybów. Były to: 
,,Hans”, ,,Sattig”, ,,Elsa”, ,,Böge”, ,,Pribbenow” i ,,Rosenberg”. Również duże 
zainteresowanie wywołały zdjęcia wykonane w szybie Robert Gumpert oraz 
wspomnienia fotografa i osób zwiedzających z nim kopalnię. Można było 
zobaczyć, jak wówczas urabiano węgiel (oczywiście brunatny). Janusz 
Skowroński nie poprzestał jednak na omówieniu czasów przedwojennych. 
Uwzględnił w swojej wypowiedzi czasy, które pamiętają nasi rodzice. 
Wspomniał o tragediach, jakie miały tam miejsce. Pokazał zdjęcia jeziorek 
 i oczek wodnych powstałych w miejscach zapadnięcia ziem,i czy w końcu 
zdradził gdzie pod Trójcą znajdowała się kopalnia o nazwie „Zapomniana”. 
Najciekawszym jednak było zdjęcie ukazujące zachowany szyb wentylacyjny. 
Ze zrozumiałych względów nie została podana jego lokalizacja. 
 
Piotr Kucznir skupił się na innym temacie. Jego tytuł, „Garnizon wojskowy  
w Lubaniu. Wojsko, którego już nie ma w krajobrazie Lubania”, jest bardzo 
wymowny. Aby jednak wszystko było jasne, na początku dowiedzieliśmy się, 
że Garnizon to formacja wojskowa stacjonująca w określonym mieście lub 
twierdzy. Obecnie najbliższy garnizon znajduje się w Bolesławcu. Obejmuje 
on swoim zasięgiem Lubań.  
 
Jak się okazuje, dzieje wojskowości w Lubaniu są dosyć odległe. Rozkaz 
stworzenia pierwszego garnizonu wydało dowództwo V Korpusu Armijnego 
w roku 1896. Wkrótce na wytyczonej cztero-hektarowej działce zaczęto 
wznosić kolejne budynki potrzebne do prawidłowego funkcjonowania 
wojska. Było ich tak wiele, że gdyby nie przedstawiona fotografia, nikt by  
w taką ich ilość nie uwierzył. W roku 1919, w ramach porozumienia 
pokojowego po zakończonej I wojnie światowej, rozwiązano tutejszy pułk 
piechoty, a koszary przeznaczono na mieszkania. Jednak już w 1935 roku 
nastawiony na wojnę Hitler nakazuje ponowne utworzenie garnizonu 
wojskowego. W przystosowanych do nowych potrzeb koszarach 
zakwaterowano sprowadzony tu 30 pułk piechoty. Został on wyprowadzony 
gdy wybuchła II wojna światowa. Po jej zakończeniu początkowo koszary 
przeznaczono na obóz dla żołnierzy niemieckich. 
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Rozkazem naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego z roku 1945 utworzono 
Oddział Ochrony Pogranicza. Początki Wojskom Ochrony Pogranicza dała  
7 Dywizja Piechoty. W latach 1958–1976 stacjonowała tu Łużycka Brygada 
WOP. W roku 1991 została ona rozformowana. W miejsce WOP-u powstaje 
Straż Graniczna. Jednak jej członkowie nie są już żołnierzami tylko 
funkcjonariuszami. 
 
Zbigniew Madurowicz zatytułował swoje wystąpienie „Olszyna 
meblarstwem stojąca”, jak się później okazało nie były to puste słowa.  
W Olszynie rozwój drobnych warsztatów stolarskich miał miejsce już od 
1800 roku. Przyśpieszenie nastąpiło w poł. XIX wieku, kiedy to do produkcji 
zaczęto wykorzystywać specjalistyczne maszyny. Nie bez znaczenia był fakt 
doprowadzenia w 1865 roku kolei żelaznej, co usprawniło transport, 
zarówno surowców potrzebnych do produkcji, jak i gotowych wyrobów. 
 
W zasadzie późniejsza sława Olszyny jako producenta mebli opiera się na 
osobie Roberta Ruscheweyha urodzonego w 1822 roku. Ten młody człowiek 
początkowo podjął nauki u bednarza, jednak szybko zaczął terminować  
u stolarza. Był to niebywały awans. Później wyjechawszy stąd uczył się fachu 
w kolejnych zakładach, aż w 1848 roku postanowił wrócić do Olszyny.  
W wynajętym domu przeznacza on jedno pomieszczenie na warsztat  
i zaczyna produkować ramki do obrazów. A że swoją pracę traktuje 
poważnie ludzie zaczynają zamawiać u niego meble. Uzyskane dochody 
szybko pozwoliły mu na przeprowadzkę do nowej siedziby. W 1870 roku 
prowadzony przez niego zakład był już tak duży, że aby przyspieszyć 
produkcję, wstawiono tam pierwszą maszynę parową. W tym samym roku 
rodzi mu się syn (także Robert). Jest on oczywiście przygotowywany przez 
ojca do zarządzania firmą. 
 
W 1879 roku udaje się Robertowi wynaleźć i opatentować mechanizm do 
rozsuwania stołów. Dało to początek prawdziwej rewolucji w produkcji 
mebli. Zaczęto produkować stoły tradycyjne, wieloboczne oraz okrągłe. 
Dzięki możliwości ich rozsuwania powstawały meble mogące pomieścić 
jednorazowo do 50 osób. Nagle pojawił się taki popyt na nowoczesne meble, 
że firma rozpoczęła eksport. Największym rynkiem zbytu okazała się Rosja. 
Produkowano tutaj stoły o określonych parametrach, ale także wykonywano 
prywatne zamówienia, których było coraz więcej. 
 
Pod koniec 80-tych lat XIX wieku zakład został przekształcony w Spółkę 
Akcyjną. Pozwoliło to na dużą rozbudowę. Powstały wówczas nowoczesne 
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działy: szlifiernia, fornirowania, hala maszyn, politurowania, suszarnia, trak 
 i ogromny plac drzewny. Na zachowanym rachunku znajdują się nazwy 
zakładów z tamtych czasów. Były one ogromne. Produkowano meble  
w różnych wzorach. Zapewniał to dział rzeźbienia profili. Niektóre detale 
(np. nóżki) mogły być wykonane w 20 wzorach. Ponieważ meble były bardzo 
dobrej jakości zaczęto je sygnować. 
 
Również pod koniec lat 80-tych XIX wieku założyciel zakładu odszedł  
z zarządu i przeprowadził się do Zgorzelca gdzie zmarł w roku 1899. Na jego 
miejsce wszedł do zarządu syn, który kierował zakładem do 1911 roku. Zmarł 
on tuż przed wybuchem I wojny światowej. W momencie jego odejścia 
zakłady meblarskie były znane w całej Europie. Niestety z wybuchem wojny 
duża część załogi została powołana do wojska. Utracono rynki zbytu w Rosji. 
Produkcja spadła. Był to już zupełnie inny zakład. Kryzys lat 20-tych XX wieku 
nie pomógł w dalszym istnieniu zakładu. Musiano zwolnic część załogi. Jako 
ciekawostkę Zbigniew Madurowicz podał, że ze względu na ciężkie czasy, 
fabryka , tak jak i inne przedsiębiorstwa, przez pewien czas emitowała swoje 
pieniądze, zarówno papierowe, jak i monety. Były to tzw. pieniądze 
inflacyjne do obrotu przy fabryce.  
 
W roku 1933, ze względu na brak możliwości pozyskania kredytów, podjęto 
postępowanie upadłościowe. Niebawem jednak udało się zdobyć pieniądze  
i fabryka przetrwała aż do wybuchu II wojny światowej. W zaistniałych po 
wojnie warunkach fabryka pracowała dalej, jednak omówienie tych lat to już 
zupełnie inna historia. 
 
Tomasz Bernacki przedstawił referat „Przyroda i historia Bazaltów  
i Kamiennej Góry”. Każdy patrząc na Kamienną Górę widzi zielony las, ale tak 
naprawdę miejsce to zostało zalesione zaledwie sto lat temu. Początkowo 
miasto było otoczone wałami ziemnymi. W miarę rozwoju sztuki wojennej 
zaszła potrzeba wzmocnienia obronności grodu. Postanowiono wznieść 
kamienne mury obronne. Dlatego w 1310 roku rozpoczęto wydobywanie na 
Kamiennej Górze materiału budowlanego potrzebnego do realizacji tej 
inwestycji. Oczywiście Kamienna Góra to przede wszystkim bazalty, ale nie 
tylko, to także łupki czy iły. To właśnie tutaj przebił się komin wulkaniczny.  
O tym, że na górze zaczęli pojawiać się spacerowicze świadczy rycina z XVIII 
wieku. Znacznie wcześniej bo w wieku XV istniała tu owczarnia miejska. 
Pożar strawił ją trzy wieki później. W okolicy kościoła NMP w XIII/XIV wieku 
istniał dom dla trędowatych oraz ludzi dotkniętych innymi strasznymi 
chorobami. Wszyscy oni byli w stosownym czasie chowani w tamtym 
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miejscu. Powyżej cmentarza przez długi czas przychodzili ci, którzy chcieli 
skończyć swoje ziemskie życie. Bardzo ułatwiało to służbom miejskim 
sprawę uprzątania zwłok. Z powyższych powodów miejsce to cieszyło się złą 
sławą co powodowało, że nikt się tam nie chciał przez wiele lat budować.  
 
Na Kamiennej Górze istniała przez pewien czas strzelnica. Na początku XIX 
wieku na szczycie góry wzniesiono pierwszą budowlę – dom górski. Budowla 
ta przetrwała do dnia dzisiejszego. Kamienna Góra tak jak Harcerska Góra 
była znakomitym punktem obserwacyjnym. Z drugiej strony, takie 
wzniesienia w mieście miały także swoje ujemne strony. Gdy w 1758 roku 
trwała wojna austriacko-pruska wojska jednej strony ustawiły armaty na 
jednej górze, wojska drugiej na drugiej. Podczas wzajemnego ostrzału 
artyleryjskiego ucierpiało miasto. Nic więc dziwnego, że wydobywany tutaj 
bazalt służył do budowy nowych obiektów. 
W II połowie XVI wieku, gdy budowano tutaj wodociąg, kolor wypływającej 
wody spowodował wybuch gorączki złota. Doszło do tego, że wszyscy drążyli 
sztolnie. Wkrótce doszło do wielu wypadków śmiertelnych. Skończyło się to 
dopiero gdy zaniepokojone władze miasta wysłały pobrane próbki do 
badania. Wówczas okazało się, że żółty odcień to ślad miedzi, jednak ich 
ilość nie była tak duża, by warto było podjąć eksploatację. 
 
Pierwsze drzewa zostały posadzone na Kamiennej Górze w 1928 roku, 
jednak prawdziwe prace rozpoczęto tu po roku 1843, kiedy to powstało 
Towarzystwo Upiększania Kamiennej Góry. Wykupiono wówczas nowe 
tereny i zatrudniono ogrodnika, który rozpoczął celowe i planowe 
nasadzenia. Przy domu górskim powstało miejsce wypoczynkowe. Powstała 
muszla koncertowa, na której miejscu zbudowano później amfiteatr. Na 
początku XX wieku rozbudowano dom górski. Powstała wówczas wieża 
widokowa (wieża Bismarka). Inicjatorem budowy takich wież było 
Towarzystwo Karkonoskie (RGV). Dzisiaj tej wieży już nie ma. Uległa 
zniszczeniu w marcu 1945 roku. Była to wielka strata dla mieszkańców 
Lubania, gdyż wieża ta była w nocy iluminowana tak bogato, że widać ja było 
na kilkadziesiąt kilometrów. 
 
Po II wojnie światowej usilnie poszukiwano wejścia do zbudowanych przez 
Niemców sztolni. Nie udało się to w tamtych czasach. Jednak w roku 2011 
dzięki współpracy Stowarzyszenia Miłośników Górnych Łużyc i Miasta 
Lubania doszło do wykonania odwiertu potwierdzającego istnienie sztolni. 
Po zrobieniu odsłonięcia udało się zejść do sztolni, która okazała się być 
długa na 90–100 metrów. Jej przekrój wynoszący 3 na 3 metry pozwala na 
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swobodne poruszanie się po niej. Niestety, na dalszą eksplorację nie 
pozwala wielki zawał. Trzeba poczekać aż pojawią się odpowiednie fundusze 
pozwalające prowadzić dalsze poszukiwania.  
 
Janusz Kulczycki przygotował referat „Restauracje i hotele Lubania”. Jak się 
okazało był to temat rzeka. Przed wojną w Lubaniu było tak wiele hoteli  
i restauracji, niejednokrotnie mogących przyjąć jednorazowo kilkuset 
klientów, że aż trudno w to uwierzyć. Prezentowane setki starych zdjęć  
i pocztówek nie pozostawiały jednak złudzeń. Tak było! 
 
Zbierane przez autora przez 25 lat materiały ikonograficzne są imponujące.  
A przecież to co autor przyniósł na pokaz to tylko niewielka ich cząstka. 
Mogliśmy zobaczyć wiele obiektów, które nie doczekały naszych czasów. 
Często były one bardzo ładne architektonicznie. Posiadały olbrzymie sale 
restauracyjne i piękne wyposażenie. Z ciekawszych obiektów poznaliśmy 
„Hotel pod Jeleniem” czy „Pod Czarnym Niedźwiedziem”. Ten drugi posiadał 
sporą piwniczkę z jasnymi winami, w której klienci mogli na miejscu 
smakować wiele gatunków, tak by wybrać najbardziej im smakujący trunek. 
Hotel „Pod Trzema Koronami” miał najpiękniejszą salę balową w mieście. Na 
pokazanym zdjęciu widać jej ogrom. Ze względu na znajdującą się w niej 
scenę salę wykorzystywano również jako salę teatralną. W Lubaniu 
znajdowała się także winiarnia, w której wino przechowywano w olbrzymich 
beczkach. Trunki tu serwowane pochodziły z fabryki Edmunda Schuberta.  
W Lubaniu znajdował się oczywiście browar zarządzany przez siostry 
zakonne, w którym produkowane było bardzo znane piwo. 
 
Po tej prezentacji trzeba stwierdzić, że aż dziw bierze, że te wszystkie 
restauracje miały klientów i funkcjonowały prawidłowo. 
 
Michał Sibilski przedstawił „Historie kolei w Lubaniu”. Okazuje się,  
że w przyszłym roku przypada okrągła 150 rocznica doprowadzenia kolei  
do Lubania. A wszystko zaczęło się od ustawy o kolei z 1838 roku. Już dwa 
lata później podjęto pierwsze plany doprowadzenia kolei do miasta. W roku 
1842 powstał Komitet Kolei Śląsko-Saksońskiej i podjęto decyzję  
o subskrybowaniu akcji. Niestety wszystkie te zabiegi nie przyniosły 
rezultatów. 
 
Dopiero w 1853 roku pojawiła się nadzieja na budowę linii kolejowej. 
Powstały wówczas stosowne plany. Ustalono wstępny przebieg trasy.  
W roku 1862 Sejm Prus ogłosił ustawę o budowie kolei górskiej. Pozwoliło to 



84 
 

na doprowadzenie kolei do Lubania w 1865 roku. Zbudowano piękny duży 
dworzec. Przygotowano w nim poczekalnie dla różnych pasażerów. Była 
poczekalnia dla kobiet, dla pasażerów klasy IV, III, II i I. otworzono 
restaurację i bar. Pod koniec wieku XIX powstał plan budowy nowych linii 
kolejowych. W roku 1896 doprowadzono linie do Leśnej. W latach  
1912–1914 zbudowano koło Nowej Rudy elektrownię zasilającą sieć. 
Pierwszy pociąg elektryczny odjechał z Lubania do Jeleniej Góry w 1922 
roku. Później oddano odcinki do Zgorzelca, Węglińca, Lennej. Po II wojnie 
światowej ponownie uruchomiono trakcje elektryczną do Leśnej i Węglińca. 
Wydawało się, że wszystko idzie ku lepszemu. Niestety 8 VII 1945 roku 
zawarto porozumienie pomiędzy rządami Polski a ZSRR legalizujące 
demontaż trakcji elektrycznej i wywózkę jej do Kraju Rad.  
 
W 1867 roku wykonano projekt i w roku następnym ukończono budowę 
zakładów naprawczych, które nazwano Głównym Warsztatem Królewskim. 
Zatrudnienie w tych zakładach na przestrzeni lat wynosiło od 30 do 1100 
osób. Wojna przyniosła zniszczenia zakładu rzędu 70 %. Szybko jednak 
uporano się z odbudową i w okresie po 1945 roku zatrudniano tutaj od 260 
do 1650 osób. Niestety dzisiaj to już historia. 
 

Zasłuchani widzowie. Foto: Krzysztof Tęcza 
 
Piszący te słowa do końca utrzymywał temat prezentacji w tajemnicy. Swój 
referat zatytułował „Historia jednego obiektu”. Tak więc gdy pokazał 
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pierwsze zdjęcie dopiero wtedy wszyscy dowiedzieli się o jaki obiekt chodzi. 
Była to altanka przy ulicy Dąbrowskiego.  
 
Gdy po raz pierwszy zobaczyłem w latach 80-tych XX wieku ten obiekt 
wyglądał on tragicznie. Wszystko wskazywało, że za chwilę może się zawalić. 
Najciekawszym jednak był fakt, że spod brudu i gruzu czuć było ukryte w nim 
piękno. Sprawiały to zachowane detale kamieniarskie, jakie znajdowały się  
w otworach drzwiowych i okiennych. W tamtych latach wydawało się, że to 
już koniec dla tej budowli. Okazało się jednak, że altanka „znalazła” nowego 
właściciela, który postanowił przywrócić ją do stanu pierwotnego. Jego 
ciężka praca i włożone pieniądze przyniosły oczekiwane efekty. W 2008 roku 
altanka została oddana do użytku. Była tak pięknym obiektem, że nie było 
chyba osoby, która nie chciałaby jej zobaczyć. Dzisiaj patrząc na jej stan 
nasuwa się nam tylko jedno marzenie, by kolejne zaniedbane obiekty 
znalazły takich zapaleńców, chcących wziąć się do pracy i zadbać o nie. 
 
Muszę w tym miejscu powiedzieć, że zdjęcia, które pokazałem otrzymałem 
od pana Romana Juckiewicza. Dziękuję mu za to. 
 

Krzysztof Tęcza wręcza mianowania Instruktorskie Tadeuszowi i Henrykowi 
Sławińskim. Foto: Anna Tęcza 

Podczas seminarium została wykorzystana obecność Burmistrza Lubania. 
Jego bowiem przybycie uświetniło uroczystość wręczenia Tadeuszowi 
Sławińskiemu Odznaki Krajoznawczej Polski w stopniu złotym z szafirem, 
której to jest pięćdziesiątym zdobywcą w jej historii. 
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Foto: Krzysztof Tęcza 
Krzysztof Tęcza, przewodniczący Krajowego Kolegium Instruktorów 
Krajoznawstwa, a zarazem wiceprzewodniczący Komisji Krajoznawczej 
Zarządu Głównego PTTK, wręczył Tadeuszowi Sławińskiemu i Henrykowi 
Sławińskiemu mianowania na Instruktora Krajoznawstwa Polski. 
 
Kończąc, chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do 
zorganizowania seminarium. Podziękowania należą się Burmistrzowi Lubania 
Panu Arkadiuszowi Słowińskiemu oraz jego pracownikom, a także Henrykowi 
Sławińskiemu, który podjął trud współorganizacji imprezy. Dziękuję. 

 
Elżbieta Łobacz – Bącal, Ryszard Bącal 

IV Żarskie Spotkanie Krajoznawcze „Mijające krajobrazy Ziemi 
Żarskiej” 

 
W dniu 20 marca 2014 r. o godz. 12.00. Starosta Powiatu Żarskiego oraz Klub 
Turystyki Aktywnej PTTK - „RYŚ” w Żarach zaprosili mieszkańców Żar i młodzież 
szkolną do Auli I LO im. Bolesława Prusa w Żarach na IV Żarskie Spotkanie 
Krajoznawcze, realizując cykl imprez pt. „Mijające krajobrazy Ziemi Żarskiej”. 
Na spotkanie zaplanowano przedstawienie następujących referatów: 
 
„Ludzie, o których pamiętamy”  

1. „Mirosław Olszański” – Ryszard Bącal, KTA PTTK „Ryś” w Żarach 
2. „Jan Bieniasz” – Andrzej Marszałek, Koło PTTK „Mużak” w Łęknicy 
3. „Jerzy Wiśniewski” – Elzbieta Łobacz – Bącal, KTA PTTK „Ryś” w Żarach 
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„Krajoznawstwo” 

1. „Drożków – historia i dzień dzisiejszy” –Daria Alechno (trzykrotna laureatka 
konkursu PTTK „Poznajemy Ojcowiznę” 

2. „Przygoda z Nysą” – Olaf Napiórkowski – Starostwo Powiatowe w Żarach 
3. „Wzlot i upadek Wyższej Szkoły Tkackiej w Żarach” – Rafał Szymczak – 

Towarzystwo Upiększania Miasta Żary 
 

Prowadząca spotkanie Elżbieta Łobacz-Bącal – członek Komisji Krajoznawczej ZG 
PTTK, Instruktor Krajoznawstwa Polski, powitała zaproszonych gości i licznie 
zebranych słuchaczy; przedstawiła program i prelegentów oraz wygłosiła słowo 
wstępne objaśniając ogólnie istotę pojęcia krajobrazu. Następnie zaczęły się 
kolejno, planowe prelekcje. Rozpoczęły się od przedstawienia sylwetek ludzi, 
niedawno zmarłych, twórców krajobrazu kulturowego Ziemi Żarskiej. Ten blok 
tematyczny nazwano „Ludzie o których pamiętamy”.  
 
Pierwszy z prelegentów, Ryszard Bącal, Instruktor Krajoznawstwa Polski, prezes 
klubu „Ryś” – przedstawił postać, zmarłego w 2013 r., Mirosława Olszańskiego, 
którego pasją było kino, które pokochał jeszcze w młodych latach a następnie 
organizował projekcje filmów w okresie powojennym doprowadzając do instalacji 
w kinie „Pionier” w Żarach jednego z pierwszych w kraju ekranów panoramicznych.  
 
W październiku 1960 roku na ekrany kina wchodzi oczekiwany film „Krzyżacy”.  
W dniu premiery bileterzy ubrani byli w zbroje krzyżackie, a widzowie wchodzili na 
poczekalnię pod podniesionymi mieczami. Wywołało to ogromne zainteresowanie 
filmem. Musiano zwiększyć częstotliwość seansów. Film wyświetlano przez całą 
dobę (0.30; 4.00; 8.00; 11.15; 14.30; 17.45; 21.00). W „Pionierze” film oglądali 
mieszkańcy Jeleniej Góry, Legnicy, Bolesławca, Zgorzelca i innych dolnośląskich 
miejscowości w regionie Żar. Padł wówczas rekord Polski. „Krzyżaków” w Żarach 
obejrzało ponad 50.000 widzów (miasto zamieszkiwało wówczas 25.000 
mieszkańców). 
 
Niezrealizowanym planem Mirka była masztarnia. Był to dawny budynek 
hiszpańskiej szkoły jazdy huzarów hr. Promnitza, później pruskie koszary, a potem 
największa w mieście sala widowiskowo-sportowa. Po wojnie stała w ruinach. 
Chciał ją odbudować i przekształcić w największą salę widowiskową  
w województwie, z kinem, oczywiście. Ale władze wojewódzkie miały inne plany. 
Ruiny masztarni rozebrano w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku.  
 
Potem Mirek był jednym z organizatorów Lubuskiego Lata Filmowego w Łagowie. 
W Żarach odbywały się projekcje największych ówczesnych hitów polskiego kina  
i spotkania z najwybitniejszymi twórcami i aktorami. 
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W połowie lat siedemdziesiątych Mirek odchodzi z kina do pracy w Oddziale 
Powiatowym RSW „Ruch”, którego został dyrektorem. Pod koniec lat 
osiemdziesiątych przechodzi na emeryturę i aktywnie działa w Towarzystwie 
Kresowym i Związku Kombatantów RP. Odszedł od nas, po ciężkiej chorobie  
w grudniu 2013 r. 
 
Drugi z prelegentów – Andrzej Marszałek, działacz Koła PTTK „Murzak” w Łęknicy, 
przedstawił sylwetkę zmarłego niedawno Jana Bieniasza, aktywnego turysty, 
wielkiego organizatora i popularyzatora turystyki, sponsora wielu imprez, jednego  
z założycieli Koła „Mużak” w Łęknicy. W latach 1999–2013 był Burmistrzem Miast 
Łęknica. Jako przewodniczący Stowarzyszenia Geopark Łuk Mużakowa, we 
współpracy z podobnym stowarzyszeniem po stronie niemieckiej, przyczynił się 
znacznie do uznania Łuku Mużakowa za pierwszy w Polsce Geopark Krajowy,  
a następnie do wpisania go do europejskiej sieci geoparków. Uczestniczył  
w składzie polskiej delegacji do Norwegii, gdzie odebrał certyfikat dla Geoparku 
Łuku Mużakowa. Jako administrator terenu doprowadził do wpisania Parku 
Krajobrazowego Łuk Mużakowa na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.  
Jan Bieniasz zmarł nagle w styczniu 2013 r. przerywając swoją pełną sukcesów 
działalność.  
 
Temat: „Ludzie o których pamiętamy” zakończyła prelekcja Kol. Elżbiety Łobacz-
Bącal, która przedstawiła postać Jerzego Wiśniewskiego, urodzonego w Krynicy, 
absolwenta UJ, od 1959 r. nauczyciela i wychowawcy młodzieży w Zespole Szkól 
Budowlanych w Żarach. Równolegle z pracą zawodową podjął się on w tej szkole 
roli opiekuna harcerstwa. W 1960 r. zakłada Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny 
"Łaziki". Zrzeszył przy nim grono miłośników turystyki i zorganizował pierwsze 
wycieczki i obozy wędrowne. W roku 1964 założył drużynę turystyczną a w 1965 
zorganizował szczep harcerski. W styczniu 1966 został komendantem XIV Szczepu 
"Harc – Łaziki". Opiekował się drużyną turystyczną i prowadził Młodzieżowy Krąg 
Instruktorski. 
 
Inspirował działania szczepu, koordynował pracę drużyn i rozsławiał szczep  
w środowisku, organizując wiele imprez: biwaki, rajdy, obozy, zimowiska, zawody 
sportowe. Żarscy harcerze uczestniczyli we wszystkich ważniejszych 
przedsięwzięciach ZHP oraz zlotach ogólnopolskich. Dużo uwagi poświęcił 
najbliższej okolicy. Skoncentrował się na najbliższym Żarom trakcie spacerowym 
"Zielonym Lesie". Prezentował nam najpiękniejsze zakątki i zasugerował własne 
nazwy dla tych miejsc, pozostawiając także tradycyjne i już utrwalone. Spacerując 
po "Zielonym Lesie" można przypomnieć sobie postaci związane z mitologią, 
historią, literaturą, a także z innymi dziedzinami wiedzy. 
 
Po przejściu na emeryturę założył klub "SENEX" przy Komendzie Hufca. Klub zrzesza 
byłych harcerzy, którzy mimo upływu lat nie rezygnują z harcerstwa i pozostają 
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wierni młodzieńczym pasjom. Nadal prowadził Szkolny Klub Turystyczny "Łaziki" 
oraz aktywnie działał w Komendzie Hufca i w Zarządzie PTTK. Spod Jego ręki wyszły 
rzesze entuzjastów turystyki. W wielu środowiskach spotkać można Łazików, którzy 
zaszczepieni bakcylem turystki, przemierzają szlaki turystyczne naszego regionu, 
kraju, Europy i świata. Zmarł nagle, rano, sposobiąc się do wyjazdu na kolejny rajd 
górski ze swoimi Łazikami. 
 
Drugi blok tematyczny „Krajoznawstwo” rozpoczęła Daria Alechno (trzykrotna 
laureatka konkursu PTTK „Poznajemy Ojcowiznę”. Przedstawiła referat: „Drożków – 
historia i dzień dzisiejszy”.  
 
Drożków – wieś, której początki sięgają XIII-XIV w. położona jest przy drodze nr 287, 
prowadzącej z Żar do Jasienia. Pierwsza wzmianka o Drożkowie pochodzi z 1352 
roku. Wieś jest malownicza i dość długa. Turystów powinien zainteresować 
wczesnogotycki kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Św. z XIII w. – jeden  
z najstarszych zabytków Ziemi Żarskiej. Daria, pokazała stare fotografie 
przedwojennego Drożkowa i jej mieszkańców a następnie swojej najbliższej 
rodziny, która przybyła tutaj z Kresów po zakończeniu II wojny światowej  
i organizowała swoje nowe życie. Następne slajdy przedstawiały już obecnych 
mieszkańców wsi i jej rodziny, ich osiągniecia i dzień dzisiejszy. Na zakończenie 
referatu otrzymała liczne brawa. 
 
Z kolei Olaf Napiórkowski, ze Starostwa Powiatowego w Żarach, zaprezentował 
temat: „Przygoda z Nysą”. Przedstawił on plany zagospodarowania turystycznego 
pogranicza polsko-niemieckiego. Działania te mają być realizowane dzięki 
projektowi współfinansowanemu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Polska – Saksonia na lata 2007–2013. 
 
Projekt zakłada poprawę jakości oferty turystycznej poprzez rewitalizację 
istniejących szlaków, traktów pieszych i pieszo-rowerowych oraz konnych na całym 
terenie realizacji projektu, budowę nowych szlaków turystycznych na terenie 
powiatu żarskiego, wzdłuż Nysy (na odcinku Gminy Zgorzelec) oraz szlaków 
wodnych na Nysie Łużyckiej i jej brzegach, na terenach partnerskich samorządów. 
Rezultatem projektu będzie podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru po obu 
stronach Nysy, a co za tym idzie potencjału turystycznego regionów, rozwój 
transgranicznej mobilności, elastyczności na euro regionalnym rynku pracy. 
 
Jako program unijny realizowany we współpracy ze stroną niemiecką, niewątpliwie 
przywróci wysoką rangę dawnym zapomnianym obiektom oraz stworzy nowe 
turystyczne zagospodarowanie terenu. Całość zaś znakomicie wpisze się  
w zachodzące zmiany krajobrazu kulturowego Ziemi Żarskiej. 
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Spotkanie zakończył Rafał Szymczak, z Towarzystwa Upiększania Miasta Żary, 
referatem: „Wzlot i upadek Wyższej Szkoły Tkackiej w Żarach”. Zaprezentował  
w nim losy Pruskiej Wyższej Szkoły Tkackiej w Żarach. Ukazał dawne Żary jako 
centrum produkcji lniarskiej dzięki umiejscowieniu w mieście specjalistycznych 
jednostek badawczych, takich jak unikatowa w skali całych Niemiec Pruska Wyższa 
Szkoła Przemysłu Włókienniczego oraz Instytutu Badania Włókien. O znaczeniu 
produkcji lniarskiej w Żarach świadczy fakt, że aż 55% całej produkcji lniarskiej 
eksportowanej z Niemiec do Stanów Zjednoczonych pochodziła z żarskich fabryk 
tekstylnych. W celu sprostania wymogom intensywnie rozwijającego się przemysłu 
włókienniczego miejscowe elity doprowadziły do otwarcia 3 maja 1886 r. 
Królewskiej Szkoły Tkackiej, która czternaście lat później przekształcona została  
w Pruską Wyższą Szkołę Przemysłu Włókienniczego. Powstanie szkoły było zasługą 
Rudolfa Bahna, który zastąpił zasłużonego dla miasta Hugona Kade  
we Wschodniołużyckiej Izbie Przemysłowo - Handlowej. Studiowała tu młodzież nie 
tylko z Niemiec, ale całej Europy, a nawet Indii. Kwitło tu życie studenckie – 
studenci mieli własne gildie, a co roku szli w uroczystym pochodzie przez miasto. 
Pierwszy nowy budynek szkoły, w którym dziś mieści się Łużycka Wyższa Szkoła 
Humanistyczna został otwarty w 1890 r., następne skrzydła powstały w 1904 r. 
Działało tu sześć wydziałów: kultury zawodowej; przędzalnictwa i powroźnictwa; 
tkactwa; wzornictwa; wykańczania, bielenia, farbowania i drukowania; hafciarstwa i 
konfekcji. Instytut Badania Włókien działał początkowo od 1919 r.  
w prowizorycznym budynku na terenie szkoły. Dopiero w 1933 r wybudowano 
nowy budynek. 
 
Po wojnie, jesienią 1947 r., zapadła decyzja o wywiezieniu z Żar urządzeń i maszyn 
Wyższej Szkoły Tkackiej. Decyzja zapadła w Ministerstwie Przemysłu, które 
zdecydowało o utworzeniu w Łodzi jedynej w Polsce katedry lniarstwa. 
Stwierdzono, że maszyny znajdujące się w Żarach stoją bezużytecznie, a w Łodzi 
mogą być przedmiotem nauki. Kilkakrotne, ponowne próby uruchomienia szkoły 
lniarskiej w Żarach nie dały rezultatu. I tak skończyła się kariera Wyższej Szkoły 
Tkackiej w Żarach. 
 
Z kolei głos zabrała Kol. Danuta Cierpisz, członek ZG PTTK, która podziękowała 
organizatorom za trud włożony w jego przygotowanie oraz prelegentom za ciekawe 
referaty. Następnie Kol. Mieczysław Wojecki, przewodniczący Regionalnego 
Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa woj. lubuskiego, wykładowca w PST  
w Sulechowie, podsumował całość imprezy uznając, że była interesująca. 
Szczególny nacisk położył na fakt niezapominania o ludziach, którzy byli twórcami 
zmian krajobrazu kulturowego Ziemi Żarskiej i życzył organizatorom dalszych 
sukcesów w realizacji cyklu „Mijające Krajobrazy Ziemi Żarskiej”. 
 
Na zakończenie sejmiku, jego organizatorka Elżbieta Łobacz-Bącal podziękowała 
serdecznie wszystkim za uczestnictwo w sejmiku, gościom za jego satysfakcjonującą 
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ocenę oraz współorganizatorom za przygotowanie imprezy a także grupie wokalnej 
ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Żarach, laureatów Wojewódzkiego Przeglądu 
Piosenki Turystycznej, Żary 2013, za piosenki umilające przerwy miedzy referatami. 
 
 

Krzysztof Czerepowicki 
XXVIII Seminarium Krajoznawcze Wojska Polskiego „Dzieje 
fortyfikacji Grudziądza” 

Wojskowe Koło PTTK „OSeSeK” funkcjonujące przy Klubie Centrum Szkolenia 
Logistyki w Grudziądzu w dniach 8–11 kwietnia 2014 roku było gospodarzem XXVIII 
Seminarium Krajoznawczego Wojska Polskiego „Dzieje fortyfikacji Grudziądza”,  
w którym wzięło udział ponad stu turystów i krajoznawców wywodzących się  
z oddziałów i kół PTTK działających w środowisku wojskowym. Tematyka 
grudziądzkiego seminarium w ścisły sposób wiązała się z wiodącym  
i funkcjonującym tematem jakim jest budownictwo obronne i militarne. Jak każde 
seminarium krajoznawcze Wojska Polskiego, także to – grudziądzkie miało dwie 
części. W trakcie pierwszej – teoretycznej uczestnicy wysłuchali wykładów m.in.: 
Jacka Olszewskiego – Fortyfikacje średniowiecza i okresu wojen szwedzkich, 
Włodzimierza Grabowskiego – Geneza powstania, założenia forteczne i dzieje 
cytadeli w Grudziądzu, Mariusza Żebrowskiego – Wykorzystanie militarne cytadeli  
i twierdzy grudziądzkiej, Jakuba Franczaka – Polskie fortyfikacje linii Osy, Anny 
Wajler – Grudziądz – kawaleria w okresie międzywojennym. Uzupełnieniem 
wykładów była część praktyczna w terenie, w trakcie której słuchacze zwiedzili 
grudziądzką Cytadelę, forty wewnętrznego pierścienia Twierdzy Grudziądz  
– Wielka Księża Góra, Dąb i Parski, umocnienia linii Osy oraz koszary i Salę Tradycji 
byłego Centrum Wyszkolenia Kawalerii. Uczestnicy mieli także możliwość 
zapoznania się z obiektami szkoleniowymi grudziądzkiego Centrum Szkolenia 
Logistyki. W organizację tego przedsięwzięcia bardzo mocno byli zaangażowani 
działacze „OSeSKa”, w tym Instruktorzy Krajoznawstwa Regionu – nasi Koledzy – 
Ryszard Fierek, Jerzy Kondek i Piotr Łukiewski oraz kandydat na instruktora, prezes 
grudziądzkiego Oddziału PTTK Grzegorz Machaj.  

 

h 
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Wybitni Polacy 
 
Stanisław Gębski 
Tadeusz Rejtan (Reytan) 20.08.1742 – 08.07.1780 
 
Urodził się i zmarł w Hruszówce na Nowogródczyźnie. Był posłem ziemi 
nowogródzkiej na Sejm rozbiorowy warszawski zwołany na 19.04.1773 r., najdłużej 
protestującym przeciwko I rozbiorowi Rzeczypospolitej. Został wybrany  
i wyposażony razem z Samuelem Korsakiem przez sejmik nowogródzki  
w następującą instrukcję: „bronić całości Polski z narażeniem życia i mienia”. 
Jego rodzina pochodziła z województwa nowogródzkiego, była spokrewniona 
z unickim metropolitą kijowskim Felicjanem Filipem Wołodkowiczem (1697–1778)  
i należała do Stronnictwa Radziwiłłów. Prawdopodobnie uczęszczał do Collegium 
Nobilium założonego przez Stanisława Konarskiego, służył w Wielkiej Litewskiej 
Chorągwi Buławy. Popierał działanie konfederatów barskich, ale nie ma pewnych 
dowodów na to, że brał udział w walkach przeciwko Rosji. Sejm miał zalegalizować 
aneksję 211 tysięcy kilometrów kwadratowych ziem polskich przez zaborców  
w wyniku I rozbioru dokonanego w 1772 roku przez Rosję i Austrię. Zaborcy 
przekupując posłów planowali zawiązanie w Sejmie konfederacji, aby decyzje były 
podejmowane większością głosów, a nie jednomyślnie. Marszałkiem Sejmu został 
wybrany, z pominięciem procedur, kuchmistrz wielki koronny Adam Poniński, który 
był przekupiony przez obce dwory. Przeciwko temu wyborowi ostro zaprotestował 
Tadeusz Rejtan, wspólnie z Samuelem Korsakiem i posłem mińskim Stanisławem 
Bohuszewiczem Minkowskim. Zgodnie ze staropolskim prawem trzej posłowie 
stanowią Sejm Wolny Rzeczypospolitej. Chcąc nie dopuścić do ustawy sejmowej 
zatwierdzającej rozbiory Rejtan, kiedy posłowie chcieli opuścić salę sejmową  
i przejść do sali senackiej, rzucił się na próg drzwi i wołał „Depczcie to ciało, które 
się za was nadstawia”, jak twierdzą jedni albo jak mówią inni „Przejdźcie ale po 
moim trupie”. Ostatecznie po zgodzie króla Stanisława Augusta na zawiązanie 
konfederacji, dokonano bezprawnej inauguracji na wstępie której Poniński 
doprowadził do skazania Rejtana na śmierć. Nikt jednak nie odważył się na 
wykonanie wyroku. Rejtan, mieszkając później w Warszawie, przez 2 lata pisał 
protesty i apelował do szlachty aby się odwoływała, bo jak mówił „chcę być 
dowodem bezprawności i gwałtów tutejszych świadkiem, mając mocną w Bogu 
nadzieję, że z czasem wyjdziemy na swoje”. Po sejmie rozbiorowym, na początku 
1775 roku opuścił Warszawę. Przyjechali po niego bracia, aby go zabrać na Litwę. 
Wycofał się z życia publicznego i po powrocie do Hruszówki zajął się działalnością 
gospodarską, ale nigdy nie pogodził się z uchwałą Sejmu, co według tradycji 
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rodzinnej doprowadziło do obłędu. Zmarł w osamotnieniu, prawdopodobnie 
odebrał sobie życie. Miejsce jego pochówku nie jest dziś znane.  
Mimo swojej bezradności wobec historii stał się symbolem sprzeciwu  
i bohaterstwa, czego potwierdzeniem była uchwała Sejmu Czteroletniego, który 
ogłosił go bohaterem narodowym. Pamięć o nim była kultywowana zwłaszcza  
w okresie zaborów. Tadeusz Rejtan stał się bohaterem licznych utworów, m.in. 
Adama Mickiewicza, F. D. Kniaźnina, S. Staszica, W. Rzewuskiego, M. Konopnickiej, 
S. Goszczyńskiego i wielu innych. 
Jego heroizm uwiecznił mistrz pędzla Jan Matejko w znanym obrazie z 1866 r. 
„Upadek Polski”. Rejtan stał się symbolem walki do końca i wiary w to, że nawet  
w sytuacjach krańcowych, gdzie wszystko jest stracone zawsze do uratowania 
pozostaje honor. Pamięć o nim jest do dziś żywa, a w obecnych czasach znowu 
nabiera coraz większego znaczenia, natomiast Poniński zdrajca Rzeczpospolitej stał 
się symbolem zaprzaństwa i hańby – jemu podobnych można coraz częściej znaleźć  
w naszym społeczeństwie. 
 
Źródła: Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Nowaka, Krzysztofa Ożóga i Leszka 
Sosnowskiego „Wielka Księga Patriotów Polskich”, Biały Kruk sp. z o.o., Kraków 

2013, 552 s., s. 280–282 oraz Encyklopedia „Britanica” Edycja Polska, Wydawnictwo 
Kurpisz, Poznań 2003, T. 36, 460 s., s. 59  
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Wiadomości komisji 

 
* 

Komisja Krajoznawcza ZG PTTK zatwierdziła składy następujących regionalnych 
kolegiów instruktorów krajoznawstwa: 

• województwo świętokrzyskie 
1. Andrzej Rembalski (ZIK) – przewodniczący 
2. Jerzy Pabian (IKP) – wiceprzewodniczący 
3. Andrzej Guska (IKP) – sekretarz 
4. Alicja Mężyk (IKR) – członek 
5. Wojciech Pasek (IKP) – członek 
 

• województwo dolnośląskie 
1. Jerzy Maciejewski (ZIK) – przewodniczący 
2. Bartłomiej Ranowicz (IKP) – wiceprzewodniczący 
3. Marek Szot (ZIP) – sekretarz 
4. Andrzej Rumiński (ZIK) – członek 
5. Jan Pacześniak (IKP) – członek 
 

• województwo lubuskie 
1. Ryszard Bącal (IKP) – przewodniczący 
2. Mieczysław Wojecki (IKP) – wiceprzewodniczący 
3. Lech Kaźmierczak (IKP) – sekretarz 
4. Zenon Pilarczyk (IKR) – członek 
 

• województwo lubelskie 
1. Wiesław Wiącek – przewodniczący 
2. Wojciech Kowalski – członek  
3. Mieczysław Tokarski – członek 
4. Barbara Bogdanowicz – członek 
5. Anna Ciechańska-Marucha – członek 
6. Mariusz Adamski – członek 
 

• województwo pomorskie 
1. Ryszard Jerzy Wrzosek – przewodniczący 
2. Stanisław Gębski – wiceprzewodniczący 
3. Alicja Wrzosek – sekretarz 
4. Józef Cieplik – członek 
5. Janusz Zaremba – członek 
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• województwo śląskie 
1. Krzysztof Witkowski (ZIK) – przewodniczący 
2. Edward Wieczorek (ZIK) – wiceprzewodniczący 
3. Roman Kapes (IKP) – członek  
4. Felicjan Mierzwa (IKP) – członek  
5. Roman Żyła (IKR) – członek  

 

* 
W dniu 14 maja 2014 roku ukonstytuowała się powołana przez Zarząd Oddziału 
Wrocławskiego PTTK Komisja Krajoznawcza w składzie: 
 

1. Krzysztof R. Mazurski (ZIK) – przewodniczący 
2. Anna Rotko – sekretarz 
3. Anna Zygma – członek 
4. Jacek Myszkowski – członek 

 5. Janina Bednarska – członek 
 

* 
W dniu 22 lutego 2014 r., Komisja Krajoznawcza ZG PTTK, na zebraniu  
w Warszawie, uchwałą nr 5/XVIII/2014, mianowała nowych Instruktorów 
Krajoznawstwa Polski. Są to: 
 

1. Piotr Machlański – Zgierz 
2. Kazimierz Matuszak – Szczecin 
3. Aleksandra Staszak – Środa Wielkopolska 
4. Maria Głowacka – Siedlce 

* 
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Ta ziemia od lat była mi bliska. 
Wpatrywałem się z podziwem  
w uroki jej krajobrazu, 
wędrowałem górskimi pasmami  
i dolinami wzdłuż potoków… 
z homilii Jana Pawła II w Tarnowie, 
10 czerwca 1987 r. 

 
 

Regulamin Odznaki Krajoznawczej 
„Miejsca kultu Jana Pawła II” 

 
Odznaka Krajoznawcza „Miejsca kultu Jana Pawła II” jest wyrazem pamięci dla 
Wielkiego Pielgrzyma – Jana Pawła II. Ks. Karol Wojtyła był członkiem Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego, a później Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego. W 1981 r. Jan Paweł II otrzymał godność członka Honorowego 
PTTK. Przypadająca na 27 kwietnia 2014 r. kanonizacja Ojca Świętego Jana Pawła II 
jest szczególną okazją do przybliżenia postaci tego Wielkiego Polaka oraz poznania 
miejsc kultu i obiektów związanych z Jego życiem i działalnością. 

 

Postanowienia ogólne  
1. W roku kanonizacji Jana Pawła II Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego na wniosek Komisji Krajoznawczej ZG PTTK 
ustanawia Odznakę Krajoznawczą „Miejsca kultu Jana Pawła II”.  
2. Celem Odznaki jest zachęcanie turystów, a zwłaszcza młodzieży, do 
zwiedzania miejsc kultu związanych z Janem Pawłem II.  
3. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno-
krajoznawczymi.  
4. Odznaka jest jednostopniowa.  
 
Warunki zdobywania odznaki  
5. Odznakę może zdobywać każdy bez względu na wiek.  
6. Czas zdobywania Odznaki jest nieograniczony.  
7. Odznaka może być zdobywana podczas indywidualnych i zbiorowych 
wędrówek oraz wycieczek na terenie Polski i poza jej granicami.  
8. Poznanie miejsca kultu lub uczestnictwo w uroczystościach  
i wydarzeniach związanych z Janem Pawłem II powinno być 
udokumentowane odpowiednim wpisem w kronice prowadzonej przez 
zdobywającego Odznakę w dowolnej formie. Potwierdzeniem mogą być 
pieczątki, bilety, zdjęcia, szkice, filmy lub podpis członka kadry programowej 
PTTK albo organizatora. 
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9. Odznakę zdobywa się uzyskując: 
- 50 pkt. – turyści do 16 lat, 
- 100 pkt. – turyści powyżej 16 lat 

10. Punktacja: 

• miejsca związane z życiem Karola Wojtyły, a od 1978 r. 
papieża Jana Pawła II – 10 pkt., 

• miejsca odwiedzane podczas pielgrzymek przez Jana 
Pawła II – 10 pkt., 

• obiekty sakralne związane z Janem Pawłem II – 10 pkt., 

• udział w uroczystościach lub wydarzeniach 
poświęconych Janowi Pawłowi II – 10 pkt., 

• obiekty upamiętniające postać Jana Pawła II (pomniki, 
tablice, itp.) lub nazwane Jego imieniem (ulice, szkoły, itp.) – 5 pkt., 

• przejazd Kolejowym Szlakiem Jana Pawła II – 10pkt., 

• przejście lub przejechanie na rowerze minimum 15 km 
dowolnego Szlaku Papieskiego lub przepłynięcie minimum 20 km 
dowolnego Papieskiego Szlaku Kajakowego – 30 pkt. 

 
Weryfikacja  
11. Weryfikacji odznaki dokonują Zespoły Weryfikacyjne Regionalnej 
Odznaki Krajoznawczej na podstawie kroniki. Zdobywający Odznakę 
przysyłający kronikę drogą pocztową, załączają kopertę z odpowiednim 
znaczkiem i adresem zwrotnym. 
12. Komisja Krajoznawcza ZG PTTK może przyznać Odznakę w trybie 
honorowym osobom szczególnie zasłużonym w propagowaniu idei 
krajoznawczych związanych z Janem Pawłem II. 
13. Komisja Krajoznawcza ZG PTTK przyznaje Odznakę biorącym udział  
w uroczystościach kanonizacyjnych w dniu 27.04.2014 r. w Rzymie,  
po przesłaniu potwierdzenia faktu uczestnictwa pocztą tradycyjną na adres: 
Komisja Krajoznawcza ZG PTTK, Centralny Zespół Weryfikacyjny Odznaki 
Krajoznawczej Polski; ul. Senatorska 11; 00-075 Warszawa (z załączoną 
kopertą z odpowiednim znaczkiem i adresem zwrotnym) lub pocztą 
elektroniczną na adres: poczta@kkraj.pttk.pl.  
 
Postanowienia końcowe  
14. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Komisji Krajoznawczej 
ZG PTTK.  
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15. Regulamin został przyjęty przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK w dniu 5 
kwietnia 2014 roku i zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK 
w dniu 13 maja 2014 r. 
16.  Postanowienia regulaminu obowiązują od dnia zatwierdzenia,  
z wyjątkiem pkt 13.  
17. Dystrybutorem odznaki jest Oddział Miejski PTTK im. Aleksandra 
Janowskiego w Lublinie (Rynek 8; 20-111 Lublin). 
18. Autorem znaku graficznego Odznaki jest kol. Włodzimierz Majdewicz. 
Wzór znaku graficznego odznaki stanowi załącznik do regulaminu Odznaki. 
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