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Wprowadzenie 

 

Szanowni Czytelnicy, Drogie Koleżanki i Koledzy! 
 
Oddając kolejny numer Krajoznawcy cieszę się, że mogę w nim zamieścid relacje 
z kolejnych seminariów krajoznawczych z cyklu „Mijające krajobrazy Polski”. Tym 
razem dzielę się informacjami z Jeleniej Góry i Kamienia Pomorskiego. Równie 
ciekawe spotkania miały miejsce we Lwowie i Kromnowie.  
Myślę, że godny polecenia jest opis wyprawy zorganizowanej na Białoruś oraz 
wspomnienia z Litwy. Wydarzeniem bardzo ważnym było wręczenie nagród 
przyznanych wydawcom na Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej 
podczas Targów w Poznaniu.  
Chciałem wyrazid swoje uznanie dla kol. Pawła Andersa, który podzielił się z nami 
swoimi przemyśleniami na temat krajoznawstwa i własnego w nim uczestnictwa. 
Namawiam wszystkich by poszli za tym przykładem. Ciekawi mnie (nas) bowiem jak 
sobie radzą krajoznawcy w różnych regionach naszego kraju, jak zaczynali swoją 
niezwykłą pasję, i w koocu jak wytrwali w tej działalności. Nie jest to bowiem takie 
proste.  
Najważniejszą jednak informacją, którą pragnę się podzielid jest ta, że udało mi się 
znaleźd partnera, który podjął moją inicjatywę i podpisując stosowną umowę 
z Oddziałem PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, zdecydował się na 
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powołanie Karkonoskiej Pracowni Regionalnej. Pracownia została umocowana 
w pałacu w Bukowcu w Związku Gmin Karkonoskich. Obecnie zakooczone zostało 
jej wstępne meblowanie i wyłożono na regałach prawie 7 tysięcy publikacji 
pozyskanych ze zbioru istniejącej kiedyś w Jeleniej Górze Regionalnej Pracowni 
Krajoznawczej. Niebawem zostanie zorganizowane pierwsze seminarium 
popularno-naukowe a w Andrzejki zaprosiłem turystów na wieczór turystyczny przy 
ognisku. 
Jak wiemy w listopadzie zostało zorganizowane specjalne jubileuszowe spotkanie 
krajoznawców z okazji 60-lecia Komisji Krajoznawczej ZG PTTK. Ponieważ jest to dla 
nas bardzo ważne wydarzenie, temat ten zostanie podjęty w kolejnym numerze 
Krajoznawcy.  
  

 

Krzysztof Tęcza  
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Z teki krajoznawcy 

 

Krzysztof Tęcza 

Hans Rischmann – latający prorok z Witoszy 
 
Kotlina Jeleniogórska jest uważana przez niektórych za najpiękniejszą kotlinę 
w polskich górach. Najpiękniejszą częścią Kotliny Jeleniogórskiej są Wzgórza 
Łomnickie. Temu już nikt nie może zaprzeczyd. Jest jednak coś jeszcze. Otóż tak jak 
Rzym założony na siedmiu wzgórzach, tak i tu mamy miejscowośd zbudowaną, 
może nie na wzgórzach ale pomiędzy nimi. Jest nią Staniszów, wieś od ponad 
dwustu lat opisywana w literaturze jako najpiękniejsza w Kotlinie Jeleniogórskiej. 
Pięknem tej miejscowości zachwycała się m.in. Izabela Czartoryska, która dała temu 
wyraz w swoich dziennikach z podróży w poł. XIX wieku. I właśnie w tej wsi znajduje 
się, chyba najbardziej tajemnicze, a zarazem najbardziej odwiedzane przez 
turystów miejsce. Jest nim Witosza, wzgórze, dzisiaj porośnięte wysokim lasem, 
który skutecznie ukrył piękno tego miejsca. Wzgórze to jest usłane licznymi skałami 
o różnych, nieraz zupełnie fantazyjnych kształtach. Znajdują się tu jeszcze liczne 
nisze skalne czy jaskinie. Wykorzystywane one były swego czasu jako obiekty 
mieszkalne. O tym jednak za chwilę. 
Na razie dodam tylko, że ze szczytu tego wzgórza roztacza się wspaniały widok, 
zwany przez niektórych lotniczym. Spowodowane jest to tym, że stojąc nad 
urwiskiem ma się wrażenie jakbyśmy za chwilę mieli odlecied. Tak właśnie jest. 
Miejsce to znane jest także z faktu, że można tu ujrzed bardzo rzadkie zjawisko 
jakim jest widmo Brockenu. Niestety potwierdzony fakt przeżycia takiego zjawiska 
miał miejsce dawno, by nie powiedzied, bardzo dawno temu. W każdym razie nie 
znam nikogo z żyjących kto mógłby powiedzied, że był świadkiem takiego 
niezwykłego wydarzenia. Jak już jednak zauważyłem, zjawisko to jest niezwykle 
rzadkie. 
Niedaleko od Staniszowa znajduje się inna znana wieś. Jest nią Łomnica. To właśnie 
tam w roku 1590 przychodzi na świat malutki Hans Georg Rischer znany później 
jako Hans Rischmann. Początkowo nic nie wskazuje by chłopiec ten wykazywał 
jakieś cudowne zdolności. Wręcz przeciwnie. Według przekazów był on mizernie 
zbudowanym, miewającym napady epilepsji mężczyzną o piskliwym, słabym głosie. 
Niektóre zapiski mówią, że był on niemy. Wszystko to jednak było bez 
najmniejszego znaczenia biorąc pod uwagę dalsze jego życie. Chociaż są przekazy 
świadczące o tym, że był on nawiedzany przez potężnego ducha, który przemawiał 
jego ustami i w ten sposób przekazywał niezwykłe informacje zgromadzonym 
wokół ludziom.  
Pora wyjaśnid wreszcie kim był nasz Hans. Otóż mimo, iż żył on zaledwie 52 lata, 
jego osoba zapisała się w historii naszej kotliny na zawsze. Hans Rischmann dzisiaj 
znany jest jako człowiek wygłaszający przepowiednie, w wielu przypadkach bardzo 



5 

 

 

trafnych. Chociaż zdarzały mu się pewne niedokładności jeśli chodzi o daty. Były to 
jednak tylko przesunięcia czasowe nie mające żadnego znaczenia co do samego 
faktu, który miał się wydarzyd. Najczęściej spotkad jego było można na Witoszy, 
gdzie czasowo przebywał w znajdujących się tam jaskiniach. Gdy mieszkaocy 
Staniszowa słyszeli dobiegający od strony wzgórza niesamowity krzyk czy coś 
w rodzaju niesamowitego buczenia rzucali wszystko i biegli by jak najszybciej 
znaleźd się jak najbliżej szczytu. Był to bowiem znak, że usłyszą kolejną 
przepowiednię. Gdy zdyszani docierali pod szczyt widzieli jak prorok leżący na skale 
wił się jak wąż, słyszeli jak wydawał z siebie niezwykłe dźwięki. Gdy jego twarz 
robiła się coraz bardziej blada jego ciało unosiło się w górę i mimo, iż czasami był 
przyciśnięty skałą, nie przeszkadzało mu to by nagle znaleźd się powyżej niej. Wtedy 
też jego ustami przemawiał zdecydowanym głosem duch, który na ten czas go 
opanował. Jedną z najbardziej znanych przepowiedni jaką usłyszano była ta 
o wielkim pożarze Jeleniej Góry. Ludzie tak uwierzyli w usłyszane słowa, że 
w określonym dniu czekali od samego rana by nie dad się zaskoczyd żywiołowi. 
Niestety nic się wówczas nie wydarzyło. Wielu wówczas okrzyczało Rischmanna, 
delikatnie mówiąc, kłamcą. Ludzie ci nie wiedzieli wówczas jak bardzo się mylili 
w swoim osądzie co osoby proroka. Przepowiednia bowiem jego spełniła się 
całkowicie, tylko kilkanaście miesięcy później, w roku 1634. Ogieo strawił wtedy 
dosłownie całe miasto. Nie zachowało się zupełnie nic.  
Po tak wielkim nieszczęściu nie od razu dotarła do ludzi treśd kolejnej przepowiedni 
Rischmanna: „Gdy zaś miasto zostanie odbudowane, zapadnie się ratusz”. Stało się 
tak w roku 1739, kiedy to bez konkretnej przyczyny, w zupełnie bezwietrzny 
słoneczny dzieo, runęła wieża ratusza czyniąc tak duże szkody, że musiano wznieśd 
nową siedzibę dla rajców miejskich. Inną przepowiednią była ta o zatrzymaniu się 
wód Kamiennej. Stało się tak w roku 1773, kiedy to przez cztery godziny rzeką nie 
płynęła woda. Do dnia dzisiejszego nie wyjaśniono tego zjawiska.  
Oczywiście przepowiednie naszego proroka dotyczyły nie tylko naszej ziemi. 
Przepowiedział on zwycięstwo protestantów i przewidział budowę Kościoła Łaski 
w Jeleniej Górze. Przepowiedział rozbiory Polski ale także oderwanie części Prus 
przez Polskę, co miało miejsce w roku 1918. Jego proroctwa dotyczyły także 
ocieplenia klimatu, podbojów Napoleona czy II wojny światowej. Co do samego 
Hansa Rischmanna to zachowały się przekazy mówiące, iż posiadał on zdolności 
przenikania przez mury, co wykorzystał gdy osadzono go w więzieniu, czy o jego 
zdolnościach przemieszczania się drogą powietrzną. Dlatego właśnie spotkad można 
określenie latający prorok. Dzisiaj trudno dociec co uważad należy za prawdę a co 
za dzieło wyobraźni żyjących tutaj ludzi. Faktem jest to, że sam Rischmann, 
stawiany na równi z Nostradamusem, jako jedyny przepowiedział swoją śmierd. 
„Jutro zadzwonią na moim pogrzebie” – tak miał powiedzied do rycerza Hansa von 
Reibnitz. Tak też się stało. Pochowano go w roku 1642 na cmentarzu przy kościele 
w Łomnicy, a w księgach kościelnych napisano: „Ten człowiek miał dziwnie 
w głowie”. Dla nas jednak Hans Rischmann nie umarł. Żyje on nadal w naszych 
umysłach i wspomnieniach. 
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Alicja Wrzosek 
Krajoznawcy pomagają rodakom na wschodzie  
 
W lutym 2014 r. w związku z trudną sytuacją polityczno-gospodarczą na wschodzie, 
pomorscy krajoznawcy wzięli udział w akcji Poczty Polskiej „Bezpłatna paczka dla 
Ukrainy”. Jeden instruktor krajoznawstwa – 1 paczka. Instruktorzy Krajoznawstwa 
z Trójmiasta: Urszula Boszke, Helena Kuczkowska, Jadwiga Malinowska, Alicja 
Wrzosek, Roman Boszke i Ryszard J. Wrzosek wysłali 6 paczek o wadze 80 kg na 
adresy Szkół Podstawowych nr 10 i 24 we Lwowie, Katedry Lwowskiej i prywatnej 
osoby. Paczki zawierały albumy, książki, przewodniki, mapy, materiały piśmienne, 
odzież i słodycze związane za zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi. Należy 
pamiętad o rodakach za granicami kraju, taka była nasza dewiza.  
Na wielu terenach ściany wschodniej, w okresie międzywojennym, obywatele 
narodowości polskiej stanowili 1/3 ludności. W 1933 roku w Oddziale Lwowskim 
PTK przygotowano folder o działalności Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 
w którym wymieniono towarzystwa regionalne a to Podolskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze oraz Wołyoskie Towarzystwo Krajoznawcze i Opieki nad 
Zabytkami Przeszłości. We Lwowie znajdowało się 6 Kół Krajoznawczych Młodzieży 
Szkolnej a w województwie lwowskim 15 w 8 miejscowościach, w województwie 
wołyoskim było 5 kół w 4 miejscowościach, 3 w województwie tarnopolskim w 3 
miejscowościach i w województwie poleskim 1 koło w jednej miejscowości. 
w Tarnopolu działało Wojewódzkie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, które 
zmieniło nazwę na Podolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze a jego 
prezesem był przez 14 lat Tomasz Kunzek. Towarzystwo powołało do życia 16 
oddziałów powiatowych. Następnie koła powstawały poza miastami powiatowymi, 
m.in. w takich miejscowościach jak: Olesko, Podwołoczyska, Ponikwa, Bilcz, Złote 
i Husiatynie. Pod koniec działalności PTTK posiadało 22 placówki. W Towarzystwie 
działały na początku sekcje problemowe: Propagandowa i Wycieczkowa, potem 
powstały: Fotograficzna, Ochrony Przyrody, Kół Krajoznawczych Młodzieży. 
Towarzystwo działało w dziedzinie propagandy krajoznawczej Podola. Wydawano 
broszury w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim oraz ulotki. Zasilano 
czasopisma miejscowe i o zasięgu krajowym artykułami informacyjnymi 
i monograficznymi o Podolu i jego walorach krajoznawczo-turystycznych oraz 
działalności Towarzystwa. Wygłaszano odczyty radiowe w ramach regionalnego 
dnia Podola w Polskim Radio. W ciągu 14 lat wydano 24 tytuły, w parotysięcznym 
nakładzie, widokówki dla Czortkowa, Okopów św. Trójcy i Złoczowa. Znajdowało się 
tam kilka schronisk, w tym Zaleszczyki jedno z największych w Polsce. Wołyoskie 
Towarzystwo Krajoznawcze i Opieki nad Zabytkami Przeszłości było drugim 
z liczących się w tej kategorii organizacji społecznych z siedzibą w Łucku. W ciągu 5 
lat działalności założono 9 oddziałów terenowych a to: w Dubnie, Kowlu, Kostopolu, 
Krzemieocu, Łucku, Ostrogu, Równem, Sarnach, Włodzimierzu. Ponadto działały 
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dwie delegatury w Horochowie i Lubomlu. Towarzystwo miało poważne zasługi 
w ochronie zabytków sztuki i przyrody. Urządzano wystawy, które cieszyły się 
dużym powodzeniem. We Lwowie działał oddział Żydowskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego przy ul. Piekarskiej nr 6, które w 1932 roku posiadało 120 
członków. Towarzystwa regionalne były największymi organizacjami w kategorii 
krajoznawczej nie tylko na ścianie wschodniej II Rzeczypospolitej, ale w całym kraju. 
Poczta Polska dalej prowadzi akcje „paczka dla Ukrainy” i pragniemy zachęcid 
większe grono krajoznawców do wzięcia udziału w tak szczytnym celu pomocy 
rodakom za naszymi granicami. Pamiętajmy o naszej, polskiej historii. 
          
Literatura 
Skowron W. 1999. Krajoznawstwo jako nośnik wartości i wartośd. Barbakan 
30 169: 6 

 
Stanisław Dziuba 
Nad polskimi grobami na Litwie 
  
W programie polskich wycieczek jeżdżących na Litwę zawsze znajduje się pobyt na 
wileoskim cmentarzu na Rossie. Wchodząc na ten cmentarz zatrzymujemy się przed 
bramą główna przy monumentalnej, czarnej płycie z granitu, sprowadzonego 
z Wołynia, z napisem: MATKA I SERCE SYNA. Tutaj bowiem, zgodnie z ostatnią wolą 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, spoczywa urna z jego sercem, u stóp matki Marii 
z Billewiczów Piłsudskiej, która zmarła w Sugintach w 1884 r. Jej prochy 
sprowadzono do Wilna w dniu 1 czerwca 1935 r., a uroczysty pogrzeb odbył się 12 
maja 1936 r. W górnej części płyty umieszczono cytat z ulubionego przez matkę 
Marszałka z poematu Wacław Juliusza Słowackiego : 

Ty wiesz, ze dumni nieszczęściem nie mogą 
Za innych śladem iśd tą samą drogą 

 
Poniżej umieszczono motto wybrane przez Piłsudskiego za życia z Beniowskiego 
Juliusza Słowackiego, który był ulubionym poetą Marszałka:  

Kto mogąc wybrad, wybrał zamiast domu 
Gniazdo na skałach orla, niechaj umie 
Spad, gdy źrenice czerwone od gromu 

I słychad jęk szatanów w sosen szumie. 
Tak żyłem 

 
Warto przypomnied, że przed przeniesieniem do mauzoleum na Rossie, urna 
z sercem Marszałka, w okresie od czerwca 1935 roku do maja 1936 roku, 
znajdowała się w kościele p.w. św. Teresy (Ostrobramskim). Urna była umieszczona 
w pierwszym filarze po prawej stronie, patrząc od prezbiterium. Nie można jednak 
ograniczad Rossy do Mauzoleum Marszałka Piłsudskiego. Znajduje się ono bowiem 
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cmentarz wojskowy, na którym znajdują się groby żołnierzy polskich poległych 
w walkach o Wilno w latach 1919 i 1920, uczestnicy walk Samoobrony Wileoskiej 
przed Armią Czerwoną w pierwszych dniach stycznia 1919 r.  
Są tu groby żołnierzy AK, którzy polegli w operacji Ostra Brama, w 1944 r., gdy 
polscy żołnierze zdobywali miasto atakując wycofujące się oddziały niemieckie. 
W części publikacji znajduje się informacja, że są tu też pochowani kapral Wincenty 
Salwioski i żołnierz Piotr Stacirowicz, którzy zginęli od salwy czołgów, wkraczającej 
do Wilna Armii Czerwonej, gdy się nie wycofali i pełnili honorową wartę przy 
Mauzoleum Piłsudskiego. Wersję tę podważa wielu przewodników wileoskich. Zaś 
autorzy, zwłaszcza współczesnych informatorów turystycznych, prześcigają się 
w wyolbrzymianiu faktów. Przykładem tego, jest zapis w jednym z przewodników, 
że nad Wilnem celowo w okresie władzy radzieckiej wybudowano wieżę TV, by ta 
budowla przewyższała wieże kościołów wileoskich, a przecież w tamtym okresie, 
w czasie gdy nie było satelitarnych przekazów na świecie budowano wiele wież TV, 
by zwiększad zasięg przekazu. 
Nie znaczy to, że władze Litewskiej SSR, nie podejmowały prób zlikwidowania 
Cmentarza na Rossie. Najpierw udaremniono Polakom spotkanie się na tym 
cmentarzu na patriotycznej manifestacji z okazji historycznej rocznicy, ustawiając 
na nim działa i urządzając dwiczenia artyleryjskie. Potem snuto plany poszerzenia 
arterii komunikacyjnej, do czego potrzebne było zlikwidowanie cmentarza. Na 
szczęście do tego nie doszło.  
Cmentarz na Rossie jest nekropolią na której spoczywa wielu zasłużonych dla Polski 
mieszkaoców Wilna. Wymieomy dla przykładu, że spoczywają tu: znakomity poeta -
Władysław Syrokomla, twórca pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie - Antoni 
Wiwulski, Joachim Lelewel. Są tu groby rodziny Moniuszków, Żeleoskich, 
Euzebiusza Słowackiego, znakomitego malarza - Franciszka Smuglewicz. Jest grób 
pierwszej żony Marszałka - Marii z Koplewskich Piłsudskiej i jego brata Adama. 
Rekonstrukcję polskiego cmentarza wojskowego na Rossie przeprowadzono 
w latach 1935-36 wg projektu prof. Wojciecha Jarzębowskiego (były legionista, 
uczestnik walk o Lwów i kampanii 1920r.), a pracami kierował prof. Stanisław 
Lorentz. W 1988 r. wg koncepcji znanego wrocławskiego naukowca, prof. Edmunda 
Małachowicza uporządkowano groby polskich partyzantów z 1944 r.  
Czeka nas jeszcze smutna wędrówka do Ponar. Obecnie jest to jedna z dzielnic 
Wilna. Przed wojną była to miejscowośd letniskowa. Od czasów II wojny światowej 
Ponary kojarzą się Polakom i Żydom z masowa śmiercią. Tu mordowano całe 
rodziny żydowskiej i polskiej inteligencji. W sumie w lasach ponarskich 
zamordowano około 70 000 Żydów i 20 000 Polaków. Zbrodni dokonywali 
hitlerowcy i litewscy szowiniści. Zanim to nastąpiło w 1941 r., władze radzieckie 
zdecydowały o zlokalizowaniu w tym miejscu bazy płynnego paliwa. W tym celu 
wykopano 7 dużych dołów o średnicy 27 – 35 m., głębokich na 5 m. Po zajęciu Litwy 
przez Niemców, uznano to miejsce za doskonale nadające się do przeprowadzenia 
akcji eksterminacji ludności na wielką skalę. Oprócz Polaków i Żydów, ginęli tu 
także: Białorusini, Cygani, Tatarzy, Rosjanie, a także Litwini-komuniści. Początkowo 
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egzekucje wykonywali hitlerowcy, potem litewscy kolaboranci, a od 1943 r. 
ponownie hitlerowcy. W Ponarach mordowano Polaków – uczniów gimnazjów 
wileoskich, nauczycieli, księży, profesorów Uniwersytetu Wileoskiego, żołnierzy 
Związku Wolnych Polaków, czy ludzi zaangażowanych w konspiracyjną walkę 
z hitlerowskim okupantem. Od 1943 r. zaczęło się zacieranie zbrodni. Wydobywano 
zwłoki i palono je. W sumie szacuje się, że tak spalono zwłoki około 68 000 osób. 
W 1985 r. teren uporządkowano i utworzono tzw. Ponarski Zespół Pamiątkowy. 
W następnych latach powstawały narodowe pomniki pamięci. W 1990 r., m.in. 
Żydzi postawili okazały pomnik w kształcie Gwiazdy Dawida. Zaś Polacy najpierw 
wkopali dębowy krzyż. W 2 000 roku, z udziałem prezydenta Komorowskiego 
(którego dziad został tu zamordowany) odsłonięto i poświecono metalowy krzyż 
i tablicę pamiątkową w j. polskim. Po II wojnie skazano 20 oprawców, reszty nie 
zdołano ująd. 
Wędrując po okolicach znanego nie tylko na Litwie, ale całej Europie Środkowo-
Wschodniej uzdrowiska, jakim są Druskienniki, zawędrujemy na cmentarz 
w Rotnicy. To dawna wieś, aktualnie włączona w granice administracyjne 
Druskiennik. Na przykościelnym cmentarzu w Rotnicy znajduje się grób przyjaciela 
Mickiewicza, jeszcze z czasów ich wspólnej nauki w dominikaoskiej szkole 
w Nowogródku – Jana Czeczota (1796 – 1847). Później wspólnie działali oni 
w Towarzystwie Filomatów i Filaretów w Wilnie. Za tę działalnośd Jan Czeczot, (jak 
i inni Filomaci, w tym Mickiewicz) został skazany na 6 miesięcy twierdzy, 
a następnie wywieziony w głąb Rosji. Dopiero w 1841 r. Czeczot powrócił na Litwę 
i zajął się zbieraniem białoruskich pieśni ludowych. W 1846 roku opublikował sześd 
zbiorów tych pieśni. Gdy zachorował na gruźlicę, w 1847 r. przyjechał na kurację do 
Druskiennik, gdzie po kilku miesiącach zmarł. Pochowano go w Rotnicy, gdzie był 
kościół. Po 10-ciu latach na jego grobie ustawiono granitowy nagrobek, zwieoczony 
kamienna urną, zachowany do dziś. Na nagrobku umieszczona jest rymowana 
inskrypcja, której autorem był Antoni Edward Odyniec. Nazwisko Jan Czeczot jest 
czytelne. 
Jeśli pojedziemy nieco dalej, w kierunku południowowschodnim od Druskiennik to 
w miejscowości Kopciowo (lit. Kapciamistis) na miejscowym, opuszczonym i od lat 
nieczynnym cmentarzu, znajdziemy grób bohaterki powstania listopadowego na 
Litwie Emilii Plater (1806 – 1831). Zmarła ona w majątku Justianów (lit. Vaineris), 
który wówczas należał do rodu Abramowiczów. Po dworze nie zachowały się żadne 
jego fragmenty.  
Emilia Plater wywodząca się z arystokratycznego rodu w Infantach, zgłosiła się do 
powstania jako ochotnik. Została mianowana kapitanem wojsk powstaoczych, 
walczyła w oddziałach gen. Dezyderego Chłapowskiego. Gdy wojska powstaocze, po 
doznanych klęskach wycofały się do Prus, Emilia Plater wraz z kuzynem Cezarym 
Platerem i przyjaciółką Marią Raszanowiczówną podjęła trud przedostania się do 
Warszawy. Po drodze ciężko zachorowała. Mimo, że powoli wracała do zdrowia, na 
wieśd o kapitulacji Warszawy, jej stan zdrowia gwałtownie się pogorszył i w dniu 23 
grudnia 1831 zmarła. Została pochowana na miejscowym cmentarzu pod 



10 

 

 

nazwiskiem Zielioska. Dopiero po kilkunastu latach od jej śmierci na grobie 
umieszczono prawdziwe nazwisko. Dawniej na grobie Emilii Plater stał kamienny 
krzyż. Na przełomie XIX/XX wieku wzniesiono, zachowany do naszych czasów 
pomnik nagrobny. Adam Mickiewicz przedstawił śmierd Emilii Plater w słynnym 
wierszu Śmierd pułkownika. W miejscowej szkole znajduje się małe Muzeum Emilii 
Plater (Kapciamiescio Emilijos Pliaterytes Muziejus – e-mail: 
kapciamiesciomuziejus@gmail.com). 
Możemy na Litwie spotkad wiele miejsc spoczynku sławnych z wydarzeo 
historycznych postaci. W Kiejdanach w krypcie kościoła kalwioskiego spoczywa 
Janusz Radziwiłł (ten uwieczniony przez Henryka Sienkiewicza), w krypcie wileoskiej 
katedry m.in. Barbara Radziwiłłówna. 
Nasze smutne wędrowanie zakooczmy wizytą na Wileoskiej Kalwarii. Wzniesiono ją 
w 1660 roku dla uczczenia ofiar wojny z Moskwą, jako pomnik-pamiątka ofiar 
poniesionych w tej wojnie. Stała się jednym z najważniejszych miejsc 
pielgrzymkowych na Litwie. Niszczona kilkakrotnie, m.in. przez żołnierzy 
napoleooskich w 1812 r., najpoważniejszych zniszczeo doznała w czasie rządów 
komunistycznych. W 1963 r., wysadzono w powietrze 31 z 35 istniejących kaplic. 
Ocalały jedynie cztery kaplice. Nie był to jedyny przypadek walki z kościołem 
i wiarą, w czasach Chruszczowa. Wiele świątyo, czy klasztorów zamieniono, na 
internaty, szkoły, a samą wileoską katedrę na Galerię Malarstwa, wysadzono 
w powietrze Krzyże na Górze Trzykrzyskiej. Po 1990 r. rozpoczęto odbudowę 
Kalwarii Wileoskiej. Na tej kalwarii znajduje się Krzyż Polakom-zesłaocom 1939-
1956. Deportacje Polaków w głąb Rosji trwały wieki. Pierwsza deportacja miała 
miejsce w 1645 r. gdy na Ural i Syberię wysłano 500 Polaków. Deportowano 5 tys. 
konfederatów barskich, 12 tys. uczestników powstania kościuszkowskiego. Po 
powstaniu listopadowym deportowano w głąb Rosji, do Azji Środkowej, na Syberię 
i Kaukaz 50 tys. Polaków. Ponadto 200 tys. Polaków wcielono do armii carskiej, 
a służba wojskowa trwała wtedy 25 lat. Podobnie deportowano ponad 50 tys. 
Polaków po powstaniu styczniowym. Największe deportacje Polaków do Rosji miały 
miejsce w czasie II wojny światowej. Ambasada polska szacowała liczbę 
deportowanych Polaków na 593 318 osób, polska historiografia szacuje, że objęto 
nią 880 – 1080 tys. osób. Najwięcej ludności polskiej deportowano z Ukrainy 
i Białorusi. Wg raportów NKWD w 1941 r. z Litwy deportowano 12 833 osoby (nie 
znany jest skład narodowościowy osób deportowanych) 
 Po zakooczeniu wojny znaczna liczba ludności opuściła swoje domostwa, 
wyjeżdżając pod przymusem do Polski. Z Litwy po II wojnie światowej, do 01. 07. 
1946 r. wyjechało 158 540 osób (na 382 364 osoby zarejestrowane do wyjazdu). 
W drugiej fazie repatriacji, w latach 1957 -59 z Wileoszczyzny wyjechało 46 522 
osób. Szacuje się, że na terenie b. ZSRR pozostało ponad 200 tys. Polaków. Mimo że 
exodus II wojny światowej zakooczył dzieje Wilna, jako miasta o polskiej większości, 
pozostało tu około 100 tys. Polaków, co stanowi 1/5 częśd ludności stolicy Litwy. 
Mimo znacznej depolonizacji miasta gwarantują oni, może nie całkowitą, to chod 
częściową historyczną ciągłośd, której dowodem są groby przodków. 
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Krzysztof Tęcza 
Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej 2014 
 

 

Podczas targów TOUR SALON w Poznaniu zorganizowano XXIII edycję 
Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej. Organizatorzy 
Przeglądu: Międzynarodowe Targi Poznaoskie, Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego i Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, przygotowali dla 
miłośników książki krajoznawczej wiele atrakcji. Każdy chętny mógł wziąd udział w 
specjalnej grze terenowej i sprawdzid swoją spostrzegawczośd i wiedzę. Questing 
„Znasz li ten kraj?” poprowadzili studenci Akademii Wychowania Fizycznego 
z Poznania. Puzle i malowanki dla dzieci zorganizowali przedstawiciele 
Stowarzyszenia Kaszuby z Kartuz. Gośd specjalny Przeglądu, Barbara Wachowicz, 
podpisywała swoje najnowsze publikacje. Pani Barbarze towarzyszyli harcerze z X 
Szczepu ZHP im. Janka Bytnara „Rudego”. Pisarka wygłosiła także gawędę nt. 
krajoznawstwa ojczystego „Ciebie jedną kocham cudowna rodzinna ziemio moja”. 
Przygotowano także specjalną prezentację multimedialną o Przeglądzie. 
 

F
oto: Krzysztof Tęcza 

 
Organizatorzy Przeglądu, dzięki uprzejmości MTP, przygotowali stoisko, na którym 
zaprezentowano publikacje nadesłane do konkursu. Dodatkowo zostały 
wyeksponowane publikacje nagrodzone w tegorocznej edycji Przeglądu. Zgodnie 
z regulaminem przygotowano także Strefę Zwycięzców 2013. Swoje publikacje 
prezentowali i sprzedawali tutaj laureaci z zeszłego roku. Byli to: Podkarpacka 
Regionalna Organizacja Turystyczna z Rzeszowa, Wydawnictwo Kartograficzne 
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COMPASS Roman Trzmielewski, Dariusz Faustmann z Krakowa i Stowarzyszenie 
Turystyczne Kaszuby z Kartuz. 
Najbardziej oczekiwaną częścią Przeglądu była uroczystośd wręczenia nagród 
przyznanych w tym roku. Ceremonię poprowadził Dariusz Kużelewski, a swoją 
obecnością uświetnili ją przedstawiciele organizatorów, którzy wręczali przyznane 
nagrody i wyróżnienia. Przybyli także Członkowie Honorowi PTTK, w tym 
Włodzimierz Łęcki, były przewodniczący Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego 
PTTK. Był także obecny przewodniczący komisji – Szymon Bijak. Nad całością 
czuwała Komisarz Przeglądu Maria Janowicz, która wraz z ekipą zajmowała się także 
stoiskiem. Najwięcej czasu zajął prof. Krzysztof R. Mazurski – przewodniczący jury 
Przeglądu. Ogłosił on wyniki XXIII OPKKiT 2014 i przedstawił krótkie uzasadnienia do 
każdej z nagrodzonych pozycji.  
 

 
Przewodniczący KK ZG PTTK: Krzysztof R. Mazurski, Szymon Bijak i Włodzimierz 

Łęcki. Foto: Krzysztof Tęcza 
 



13 

 

 

Członkowie Jury Przeglądów 2014: (od lewej) Mariusz Kołodziejczak, Krzysztof R. 
Mazurski (przewodniczący), Maria Janowicz (komisarz), Andrzej Tomaszewski, 
Roman Bargieł (prezes ZG PTTK), Małgorzata Pawłowska, Andrzej Wielocha, 

Wiesław Ostrowski i Krzysztof Tęcza. Foto: Krzysztof Tęcza 
 
Po wręczeniu nagród i wyróżnieo zaproszono wszystkich do wspólnego zdjęcia 
i zapoznania się z propozycjami jakie oferowali na stoiskach targowych wystawcy. 
Aby jednak na specjalnym stoisku zostały wystawione nadesłane na Przegląd 
publikacje, a zwłaszcza publikacje nagrodzone, musi zebrad się jury, którego 
członkowie, po dokładnym zapoznaniu się z nadesłanymi wydawnictwami, 
przyznają nagrody. W roku obecnym na Przegląd zgłoszono aż 163 publikacje. 
Ponieważ większośd z nich prezentowała wysoki poziom edytorski członkowie jury 
nie mieli łatwego zadania. Dlatego też dyskusja była długa i burzliwa. W koocu 
jednak wyłoniono najlepsze (zdaniem jurorów) publikacje i przydzielono nagrody 
w poszczególnych kategoriach.  
Jury XXIII Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej 
obradowało w dniach 22-23 września 2014 roku w Centralnej Bibliotece PTTK im. 
Kazimierza Kulwiecia w Warszawie. Przewodniczącemu Krzysztofowi R. 
Mazurskiemu z Wrocławia pomagali: 

 Mariusz Kołodziejczak (Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych) 

 Wiesław Ostrowski (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW) 

 Małgorzata Pawłowska (Centralna Biblioteka PTTK) 

 Krzysztof Tęcza (Komisja Krajoznawcza ZG PTTK) 

 Andrzej Tomaszewski (Polskie Towarzystwo Wydawców Książek)  

 Andrzej Wielocha (Wydawnictwo Kraj) 
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Foto: Krzysztof Tęcza 

 
Jury w wyniku głosowania nagrodziło wydawców następujących pozycji. 

 w kategorii Albumy krajoznawcze: 

I miejsce  

Lubelskie lasy, red. Jan Kraczek, Wiesław Lipiec, Regionalna Dyrekcja Lasów 
Paostwowych w Lublinie, Lublin 2014.  

II miejsce 

Renesans Lubelski, zdj. Adam Bujak, Marcin Bujak, koncep. i red. Leszek Dulik, 
Wydawnictwo Boni Libri, Lublin 2013. 

III miejsce 

Karkonoski Park Narodowy: cztery pory roku, fot. Ewa Dobrowolska i in., 
Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra 2014.  
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Na stoisku Przeglądu: Krzysztof Tęcza, Jolanta Śledzioska, Anna Tęcza, Bogdan 

Kucharski, Małgorzata Pawłowska, Mirosław Górecki, Paweł Mordal. Foto: 
Krzysztof Tęcza 

 

 w kategorii Przewodniki: 

I miejsce 

Rzeka Krutynia i okolice: turystyczny przewodnik po szlakach wodnych, pieszych, 
rowerowych i konnych, red. Roman Trzmielewski, Mazury PTTK, Olsztyn 2013. 

II miejsce 

Bedeker Polanicki, Franczukowski Zbigniew, Wydawnictwo Press-Forum, Polanica 
Zdrój 2014. 

III miejsce 

Śladami Lubinusa. Przewodnik niezwykły, tekst Michał Rembas, Zamek Książąt 
Pomorskich w Szczecinie, Szczecin 2014.  

Auf Lubinus’ Spuren. Ein ungewöhnlicher Reiseführer, text Michał Rembas, Zamek 
Książąt Pomorskich w Szczecinie, Szczecin 2014.  
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P
rezes PTTK Roman Bargieł dziękuje Barbarze Wachowicz za piękną gawędę. 

Foto: Krzysztof Tęcza 

 

 w kategorii Monografie oraz inne opracowania krajoznawcze: 

I miejsce ex aequo 

Świat Łemków. Etnograficzna podróż po Łemkowszczyźnie, Karczmarzewski 
Andrzej, Wydawnictwo Libra PL, Rzeszów 2014. 

Dzieje Kowar: zarys monograficzny do 2011 roku, red. Wiesław Wereszczyoski, 
Gmina Miejska Kowary, Jelenia Góra – Kowary 2013. 

II miejsce ex aequo 

Siedziby wielkich Polaków: od Reja do Kraszewskiego, Wachowicz Barbara, Świat 
Książki, Warszawa 2013.  

Siedziby wielkich Polaków: od Konopnickiej do Iwaszkiewicza, Wachowicz 
Barbara, Świat Książki, Warszawa 2013. 

Suwalczanki: historie opowiedziane szeptem zachwytu…, oprac. Magda 
Wołowska-Rusioska, Krzysztof Skłodowski, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 
Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe, Suwałki 2013. 

III miejsce 

Cmentarze z I Wojny Światowej w Beskidzie Niskim, Piecuch Andrzej, Gondwana, 
Warszawa 2014.  

 

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CD0QFjAE&url=http%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FEx_aequo&ei=UjcgVMOjLePqyQPo44GQDQ&usg=AFQjCNEO917ndS51l8Xjagp924bK6v74XA&bvm=bv.75775273,d.bGQ
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CD0QFjAE&url=http%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FEx_aequo&ei=UjcgVMOjLePqyQPo44GQDQ&usg=AFQjCNEO917ndS51l8Xjagp924bK6v74XA&bvm=bv.75775273,d.bGQ
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 w kategorii Mapy i atlasy: 

I miejsce 

Seria: Parki Krajobrazowe Wielkopolski, (13 map), zleceniodawca Zespół Parków 
Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Wydawnictwo Kartograficzne 
Daunpol, Poznao-Warszawa 2013. 

II miejsce 

Poznao – okolice południowe, oprac. Wydawnictwo Turystyczne Plan, 
Wydawnictwo Turystyczne Plan, Jelenia Góra 2014/2015. 

Poznao – okolice północne, oprac. Wydawnictwo Turystyczne Plan, Wydawnictwo 
Turystyczne Plan, Jelenia Góra 2014/2015. 

III miejsce 

Polska 1: 250 000: atlas samochodowy, red. Wojciech Kowalski, Krzysztof 
Radwaoski, Wyd. 3, Express Map, Warszawa 2014/2015. 

 

 w kategorii Informatory krajoznawcze i foldery: 

I miejsce 

Seria: Materiały edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego, Karkonoski Park 
Narodowy, Jelenia Góra 2013. 
- Przewodnik geoturystyczny po Karkonoskim Parku Narodowym, Knapik Roksana 
- Minerały polskich Karkonoszy, Knapik Roksana, Szuszkiewicz Adam, Rybski 
Roman 
- Rośliny Karkonoskiego Parku Narodowego, Przewoźnik Lidia 
- Zwierzęta Karkonoszy, Rąpała Roman 
II miejsce 

Seria: Śląskie. Pozytywna energia, Śląska Organizacja Turystyczna, Katowice 2013. 
- Beskidy: informator turystyczny  
- Jura Krakowsko-Częstochowska i region północno-zachodni: informator 
turystyczny 
- Metropolia Silesia i okolice: informator turystyczny 
- Subregion zachodni województwa śląskiego: informator turystyczny 
- Śląsk Cieszyoski: informator turystyczny 
- Śląskie. Przewodnik turystyczny  

III miejsce 
Rehabilitacja i wypoczynek: informator o ośrodkach i organizatorach turnusów 
rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych 2014/2015, red. Zbigniew 
Franczukowski, Wydawnictwo Press-Forum, Polanica Zdrój 2014. 
 



18 

 

 

Poza powyższym przyznano następujące wyróżnienia: 
 
Wyróżnienie Prezesa Międzynarodowych Targów Poznaoskich:  
Tatry: śladami pierwszych turystów i fotografów: w zdjęciach archiwalnych 
znamienitych autorów, a także ukazane fotografiami i tekstem przez Jarka 
Majchera, Majcher Jarek, Wydawnictwo MS, Opole 2014.  
 
Wyróżnienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego: 
Wielkopolska wschodnia. Fotograficzny słownik krajoznawczy, Sznajder Jerzy, 
Youreck Studio, Konin 2013. 
 
Wyróżnienie Prezesa Zarządu Głównego PTTK: 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Od Towarzystwa Tatrzaoskiego 
do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego: katalog wystawy, tekst 
Jerzy Kapłon, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków 2013. 
Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK. Zarys historii: 
lata 1973-2012, Staszak Aleksandra Maria, Zao Paweł, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, 
Warszawa 2013. 
Zarys dziejów turystyki i przewodnictwa w Sudetach. 60 lat Koła Przewodników 
Sudeckich przy Oddziale PTTK „Sudety Zachodnie”, Wydawnictwo Ad Rem – PTTK 
Oddział „Sudety Zachodnie”, Jelenia Góra 2013. 
 
Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek: 
Świat Łemków. Etnograficzna podróż po Łemkowszczyźnie, Karczmarzewski 
Andrzej, Libra, Rzeszów 2014. 
 
Wyróżnienie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie: 
Przyroda polskich Karpat. Przewodnik krajoznawczy, red. Rafał Bobrek, Aleksandra 
Pępkowska-Król, Tomasz Wilk, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Marki 
2013. 
 
Wyróżnienie Centrum Turystyki Wodnej PTTK w Warszawie: 
Osiem wieków wschodniopruskiej żeglugi, kanałów i dróg wodnych, Wawrzyoski 
Cezary, Edytor „Wers”, Olsztyn 2014. 
 
Wyróżnienie portalu WYDAWCA.COM.PL i magazynu WYDAWCA: 
500 cudów natury w Polsce, które warto w życiu zobaczyd, Fabijaoski Paweł, Sport 
i Turystyka – MUZA SA, Warszawa 2013.  
 
Wyróżnienie Mazury PTTK: 
Polska znana i mniej znana, Dzikowska Elżbieta, Wydawnictwo Bernardinum, 
Pelpin 2014. 
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Wyróżnienie Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych:  
Śladami wiary po Puszczy Zielonka: przewodnik, Giżycka Marlena, Sobalak Tomasz 
M., Zwiazek Międzygminny „Puszcza Zielonka”, Murowana Goślina 2013.  
 
Wyróżnienie Komisji Krajoznawczej PTTK: 
Ale to już było… Historia Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich 
w Katowicach 1963- 2013, red. Edward Wieczorek, Studenckie Koło Przewodników 
Beskidzkich, Katowice 2013. 
 
Wyróżnienie Centralnej Biblioteki PTTK w Warszawie: 
Przewodnik małego ostrowianina, Maślioski Maciej Z., Talaga Martyna, Alpa, 
Ostrów Wielkopolski 2014. 
Moofie zwiedza Dolny Śląsk, oprac. Jarosław Danielak, Ad Fontes Agencja 
Wydawnicza, Wałbrzych 2014. 
Wędrówki konia Tradycjusza: przewodnik po Kowarach i Vrchlabi, Wyd. Miasto 
Kowary, Kowary 2013. 
Zabawa w Regiony: Szwajcaria Kaszubska, Kaszuby, Ziemia Dobrzyoska, Śląsk 
Cieszyoski, oprac. Beata Wysocka-Mielewczyk, Agnieszka Niedoba, Stowarzyszenie 
Turystyczne Kaszuby, Kartuzy 2013. 
 
Ze względu na rangę XXIII Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej 
i Turystycznej został objęty patronatem honorowym przez: Ministerstwo Sportu 
i Turystyki, Polską Organizację Turystyczną i Polskie Towarzystwo Wydawców 
Książek. Ponieważ z roku na rok przybywa krajoznawczej literatury dla dzieci jury 
zaproponowało by od 2015 roku wprowadzid odrębną kategorię dziecięcej 
literatury krajoznawcze. Zasadnym będzie także rezygnacja z odrębnej kategorii dla 
map i włączenie jej do kategorii informatorów oraz rozdzielenie kategorii 
Monografie i inne opracowania krajoznawcze na dwie odrębne.  
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Alicja Wrzosek 
W poszukiwaniu korzeni polskich na Białorusi 
 
W dniach od 25 sierpnia do 1 września 2013 r. brałam udział w wyprawie 
krajoznawczej, zorganizowanej przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK przy 
współpracy z Oddziałem PTTK „Mazowsze” z Warszawy na Białoruś, pod hasłem 
„Śladami wybitnych Polaków”. Celem wyprawy było ukazanie złożonej historii oraz 
wielopłaszczyznowych stosunków narodowościowych i kulturalnych na terenie 
Zachodniej Białorusi, na obszarze której na przestrzeni wieków krzyżowały się 
wpływy litewskie, polskie, rosyjskie, a wzajemne, często niełatwe stosunki, 
ukształtowały bardzo złożony obraz przenikających się kultur, obyczajów i języków. 
Ten obraz został poddany radykalnym przekształceniom w okresie radzieckim, 
a poważna częśd najcenniejszych pamiątek tej spuścizny uległa bezpowrotnemu 
zniszczeniu, w szczególności podczas II wojny światowej. Dziś możemy próbowad 
odtworzyd przynajmniej w ogólnym zarysie ten utracony obraz poprzez zachowane 
obiekty kultury materialnej i duchowej (dla których restauracji władze Białorusi 
włożyły wiele wysiłków i środków w ostatnich latach), ukazad sylwetki znanych ludzi 
wywodzących się i związanych z tymi ziemiami: wybitnych twórców, dowódców 
wojskowych i innych; Ukazanie wkładu Polaków do historii i kultury tych ziem 
i przejście śladami tego, co z niego ostało się w postaci materialnej i w świadomości 
miejscowych ludzi. Temu celowi służyły spotkania z przedstawicielami miejscowych 
środowisk historyków, dziennikarzy itp., białoruskich i polskich, spotkania 
z miejscowymi krajoznawcami. Przypomniano obecnośd i dorobek Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczego na tym terenie.  
Po sesji popularnonaukowej w Supraślu, dnia 25.VIII.2013 r. udaliśmy się do 
Grodna. Granicę polsko – białoruską przekroczyliśmy na przejściu granicznym, 
Kuźnica Białostocka - Bruzgi.  
GRODNO – po obiadokolacji udaliśmy się z miejscowymi krajoznawcami na 
wieczorne zwiedzanie Grodna. Zwiedzanie miasta: Stary i Nowy Zamek, Rynek 
Starego Miasta, barokowa katedra rzymskokatolicka p.w. św. Franciszka 
Ksawerego, kościół Znalezienia Krzyża Świętego (Bernardynów), kościół 
Zwiastowania NMP (Brygidek), kościół Franciszkanów, cerkiew św. Borysa i Gleba 
na Kołoży, dom Elizy Orzeszkowej.  
  
26.08.2013r. Dzieo drugi (poniedziałek) GRODNO - RÓŻANA – BARANOWICZE. Po 
śniadaniu wyjazd z Grodna; po drodze zwiedzanie: 
ŁUNNA - kościół katolicki św. Anny z XVIII w. fundacji Stanisława Augusta 
Poniatowskiego; cmentarz katolicki z grobami rodziny Strzałkowskich i Kamieoskich 
(Kamieoscy w powieści Elizy Orzeszkowej ,,Nad Niemnem" zostali upamiętnieni 
w postaciach Korczyoskich); 
WOŁPA - drewniany kościół św. Jana Chrzciciela z 1773; największy drewniany 
kościół na Białorusi;  
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WOŁKOWYSK - dwór (obecnie siedziba muzeum) związany z pobytem gen. 
Bagrationa, skąd w lipcu 1812 ruszył w kierunku Moskwy w związku ze zbliżającą się 
Wielką Armią Napoleona Bonaparte; cmentarz katolicki z mogiłą powstaoców 
styczniowych i żołnierzy poległych w 1920 r.  
RÓŻANA - ruiny rodowej rezydencji Sapiehów z odrestaurowanymi bocznymi 
oficynami wjazdowymi, w jednej znajduje się niewielkie muzeum upamiętniające 
Sapiehów i ich gości; 
KOSÓW POLESKI - ruiny d. pałacu Pusłowskich w stylu neogotyku wiktoriaoskiego 
(obecnie trwa kapitalny remont - otwarcie obiektu przewidywane w 2013 r.); u 
podnóża d. folwark:  
MERECZOWSZCZYZNA: odbudowany dwór - miejsce urodzenia Tadeusza 
Kościuszki, obecnie muzeum; kościół św. Trójcy - miejsce chrztu T. Kościuszki; 
cmentarz katolicki z kwaterą żołnierzy polskich poległych w 1920 r.  
Przejazd do Domu Pielgrzyma w Baranowiczach; obiadokolacja, nocleg.  
  
27.08.2013r. Dzieo trzeci (wtorek) BARANOWICZE - NOWOGRÓDEK - ZAOSIE – 
BARANOWICZE Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie:  
SŁONIM: kościół p.w. św. Andrzeja (późnobarokowy); zespół klasztorny 
bernardynek ufundowany w 1645 r. - kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP 
z wyposażeniem wg projektu Krzysztofa Glaubitza, obok klasztor; obecnie z całości 
oddany niepokalankom; Muzeum Krajoznawcze założone przez Józefa 
Stawrowskiego w roku1929 z niewielką ekspozycją dot. rodziny Ogioskich i okresu 
międzywojennego (muzeum założone z inicjatywy PTK).  
NOWOGRÓDEK - BATORÓWKA - miejsce rozstrzelania 11 Sióstr Nazaretanek 
l sierpnia 1943 r.  
NOWOGRÓDEK - "Śladami Mickiewicza": dwór-muzeum Adama Mickiewicza, 
barokowy kościół i klasztor Dominikanów z 1623 r., cerkiew św. Borysa i Gleba 
z 1517 r. ruiny zamku, pomnik i kopiec Adama Mickiewicza, kościół farny z 1776 r.,  
JEZ. ŚWITEŹ - Świteziaoski Park Krajobrazowy, chwila odpoczynku nad jeziorem; 
Wieczorny spacer z miejscowymi krajoznawcami ul. Kościuszki (obecnie Lenina) 
z pokazaniem siedziby Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego oraz 
innych ciekawych zakątków.  
ZAOSIE - w dworku zrekonstruowanym w 1998 r. muzeum poświęcone rodzinie 
Adama Mickiewicza. Powrót do Baranowicz - obiadokolacja. Spotkanie w Domu 
Polskim w Baranowiczach  
  
28.08.2013 r. Dzieo czwarty (środa) BARANOWICZE - MIR – NIEŚWIEŻ - 
BARANOWICZE Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie:  
ISZKOŁDŹ - kościół p.w. Św. Trójcy fundacji Mikołaja Niemiry w 1417 r., jeden 
z najstarszych kościołów gotyckich na Białorusi; pod koniec XVI zamieniony na zbór, 
w 1641r. zwrócony katolikom;  
MIR - zwiedzanie zamku zbudowanego przez Jerzego Illinicza w I. 1506-1510; 
zamek w II poł. XVI w. znalazł się w rękach Radziwiłłów. Obecnie na liście 
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Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO; kościół św. Mikołaja fundacji Mikołaja 
Krzysztofa Radziwiłła "Sierotki", zabytkowa zabudowa rynku, cerkiew prawosławna, 
budynki synagogi, szkoły rabinackiej i kahału;  
NIEŚWEŻ - zespół pałacowo-parkowy, dawna rezydencja i ośrodek dóbr 
Radziwiłłów (jako rezydencja Radziwiłłów wpisana na listę Światowego Dziedzictwa 
Kultury UNESCO w 2005 r.); kościół katolicki p.w. Bożego Ciała fundacji ks. Mikołaja 
Krzysztofa Radziwiłła "Sierotki"; Brama Słucka, Ratusz, Dom zw. "Gdaoskim” 
KLECK - zwiedzanie barokowego kościoła Zwiastowania NMP z XVII w. fundacji 
Stanisława Kazimierza Radziwiłła w 1683 r; w 1832 r. - cerkiew prawosławna, po II 
wojnie warsztat mechaniczny, zaś w 1994 r. pobieżny remont i świątynia została 
ponownie oddana prawosławnym; budynki KOP zbudowane w 1925 r.  
HRUSZÓWKA - kaplica grobowa Reytanów, obok kaplicy znajduje się tablica 
upamiętniająca Tadeusza Reytana; zespół zabudowy dworskiej: drewniany 
modernistyczny dwór wybudowany w koocu XIX w. przez Józefa Reytana na miejscu 
rozebranego klasycznego dworu; w głębi parku lamus z kamienia polnego i cegły 
z przełomu XVII i XVIII w (obiekty w częściowej ruinie).  .  
Powrót do Baranowicz; obiadokolacja. Nocleg.  
  
29.08.2013 r. Dzieo piąty (czwartek) BARANOWICZE - TURÓW - DAWIDGRÓDEK – 
PIOSK. Po śniadaniu wyjazd na Polesie i do Pioska oraz zwiedzanie:  
ŁUNINIEC - d. koszary brygady KOP .Polesie",  
LENIN - miejscowośd położona nad rzeką Słucz (za czasów polskich była to rzeka 
graniczna); zwiedzanie cmentarza żydowskiego z drewnianymi (rzadkośd!) 
macewami.  
TURÓW - jeden z najstarszych i najważniejszych ośrodków prawosławia (św. Cyryl 
Turowski, Ewangelia Turowska) - zwiedzanie cerkwi prawosławnej z 1810 r. oraz 
wycieczka do Prypeckiego Parku Narodowego.  
DAWIDGRÓDEK - centrum myśliwskie Radziwiłłów - historie polowao z udziałem 
sławnych ludzi, m.in. cesarza Wilhelma II i prezydenta I. Mościckiego); cerkiew św. 
Jerzego zbudowana w II połowie XVII W., przebudowana w 1724 r., budynek 
dowództwa KOP;  
STOLIN - miejscowośd związana z Radziwiłłami; synagoga;  
KOŁODNO - miejsce dwóch bitew stoczonych przez oddział powstaoczy Romualda 
Traugutta w lipcu 1863 r.; pomnik upamiętniający powstanie styczniowe. Przyjazd 
do Pioska, zakwaterowanie; obiadokolacja.  
  
30.08.2013 r. Dzieo szósty (piątek) PIOSK - JANÓW POLESKI - KOBRYO - BRZEŚD 
PIOSK - spotkanie z miejscowymi krajoznawcami; zapoznanie z historią budowy 
Kanału Królewskiego przez M.K. Ogioskiego; zwiedzanie: Muzeum Biąłoruskięgo 
Polesia w kompleksie dawnego kolegium Jezuitów (należy podkreślid, że w muzeum 
znajdują się m.in. eksponaty Z okresu międzywojennego z muzeum PTK), kościół 
Wniebowzięcia NMP - franciszkanów wzniesiony w 1396, przebudowany w XVIII w., 
barokowy kościół św. Karola Boromeusza z 1695 r., pałac Butrymowicza, dom - 
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miejsce kilkuletniego zamieszkiwania rodziny Ryszarda Kapuścioskiego (niedawno 
umieszczona tablica pamiątkowa);  
DOSTOJEWO - muzeum F. Dostojewskiego. 
JANÓW POLESKI (biał. Iwanowa) - miejscowośd będąca niegdyś własnością 
Szujskich, później Orzeszków. W 1657 roku na obrzeżach Janowa został pojmany 
przez Kozaków św. Andrzej Bobola, następnie zamordowany w pobliżu kościoła 
katolickiego. W Janowie został pochowany, a urodzony w pobliskich 
Worocewiczach, Napoleon Orda - symboliczny grób przy szkole (zbudowanej na 
miejscu starego cmentarza); pomnik artysty w centrum miasta; kościół 
rzymskokatolicki;  
KOBRYO - związki z królową Boną, cerkiew drewniana z XVIII w. z grobowcem 
Aleksandra Mickiewicza (brata Adama), b. dworek Suworowa - obecnie Wojskowe 
Muzeum Historyczne (w dworze tym przebywał czasowo Romuald Traugutt 
i Aleksander Mickiewicz); cmentarz wojenny żołnierzy polskich poległych w latach 
1919-1920. Przyjazd do Brześcia, obiadokolacja, zakwaterowanie w hotelu; nocleg. 
  
31.08.2013 r. Dzieo siódmy (sobota) BRZEŚD - KAMIENIUKI -WOŁCZYN – BRZEŚD. 
Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie Ziemi Brzeskiej:  
ŻABINKA - cmentarz żołnierzy AK  
SIECHNOWICZE - rodowa posiadłośd Kościuszków; w obecnej szkole Muzeum 
regionalne upamiętniające przede wszystkim życie i działalnośd Tadeusza 
Kościuszki;  
KAMIENIEC - wieża obronna "Biała Wieża" z 1278 r., najstarsza budowla na Polesiu; 
KAMIENIUKI - Muzeum Parku Narodowego "Puszcza Białowieska";  
WYSOKIE LITEWSKIE - ruiny pałacu wzniesionego przez księżnę Pelagię z Potockich 
Sapieżynę, w pobliskim Szostakowie urodził się Romuald Traugutt;  
WOŁCZYN - miejsce urodzenia i pochówku króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego; kościół Św. Trójcy (w toku odbudowy z ruin) . 
  
01.09.2013 r. Dzieo ósmy (niedziela) BRZEŚD – WARSZAWA 
BRZEŚD - zwiedzanie Twierdzy Brzeskiej oraz Muzeum Historii Miasta Brześcia; 
objazd z pokazaniem ul. Adama Mickiewicza, dawnej siedziby Oddziału Brzeskiego 
PTK przy ul. Dąbrowskiego 9 (obecnie Sowiecka), spotkanie z członkami 
miejscowego towarzystwa historycznego. Złożenie kwiatów na cmentarzu 
wojskowym w kwaterze polskiej. Obiad. Przejście graniczne Brześd – Terespol. 
Powrót do Warszawy godz. 18.00 . 
 
Do roku 1945 na Białorusi znajdowały się siedziby Popławskich, Wiercioskich, 
Poczobut Odlanickich, Chołęckiewiczów, Pietraszewskich, Błażewiczów, 
Eysmontów. Na terenie tego kraju zamieszkiwali wybitni Polacy: Stanisław August 
Poniatowski, urodzony i pochowany w Wołczynie, Tadeusz Kościuszko, urodzony na 
Mereczowczyźnie koło Kosowa, Tadeusz Rejtan, urodzony w Struszowie koło 
Nowogródka, Adam Mickiewicz, urodzony w Zaosiu koło Nowogródka, Maria 
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Rodziewiczówna, urodzona w Pieniawach koło Grodna, Eliza Orzeszkowa, urodzona 
w Milkowszczyźnie koło Grodna, Romuald Traugutt, urodzony w Szostakowie koło 
Wysokiego Litewskiego, Jan Bułhak, polski patriota, artysta fotografik „kraju lat 
dziecinnych” –krajobrazy ziemi nowogrodzkiej, Janusz Bułhak, Stanisław 
Moniuszko, kompozytor rodem z Mioszczyzny, Kleofons Ogioski, polonezy, Zalesie 
pod Smorganiami, Mieczysław Karłowicz z Wiszniewa Radziwiłłowskiego, Zofia 
Janukowicz-Pobłocka, śpiewaczka kresowa, oraz Jan Bryl, powieściopisarz, 
nowelista walczył w obronie Wybrzeża w 1939 r. 
 
Literatura 
Błażewicz-Lech A. 2013. Utracone kresowe gniazda.  
Żakiewicz Z. 2006. Rosja, Rosja… Notatki z podróży, Ludzie, Lektury, 1964-2012, 
Wydawnictwo Oskar, Moja Białoruś. 201-230 
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Pasjonaci 

 
Paweł Anders 
Moja praca dla Wielkopolski 
 
Za wielką zaletę niniejszego projektu uważam stworzenie zachęty do zastanowienia 
się nad własną działalnością. Kooczę właśnie 65 lat, a Wielkopolską interesuję się 
„od zawsze”. W maju 2013 r. koledzy zorganizowali mi jubileusz 40-lecia wydania 
mojej pierwszej samoistnej publikacji. Cieszę się, że mogę przekazad garśd 
wspomnieo i trochę myśli, ale – z drugiej strony – obawiam się jak one zostaną 
przyjęte. 
Przekonanie o celowości poznawania kraju, zwiedzania zabytków, zapoznawania się 
z ekspozycjami muzealnymi, chłonięcia atmosfery lokalnej nauczył mnie śp. Ojciec – 
Henryk Paweł Anders (1913-1993). Sam w młodości był członkiem Polskiego 
Towarzystwa Tatrzaoskiego, wędrował po Tatrach, zwiedzał też inne kraje 
(opowiadał mi o przedwojennych pobytach w Budapeszcie i Berlinie). Również moja 
95-letnia dziś Mama – jeszcze zanim poznała Ojca – chętnie jeździła po Polsce 
(kilkakrotnie wspominała, jak pamiętna wielka powódź w lipcu 1934 r. zastała ją na 
koloniach w Gorlicach). 
Od najmłodszych lat spędzaliśmy co roku długie wakacje; nie tak, jak teraz wyjeżdża 
się na 10 czy 14 dni. Pierwszy z tych wyjazdów, który pamiętam, to gościna u Sióstr 
Służebniczek w Zaniemyślu, potem w 1954 r. pobyt w zamku w Osiecznej (mocno 
tam przeżyłem zadmienie Słooca), następnie wywczasy w latach 1955-1957 
w Puszczykówku, w 1958 r. zimowe wakacje w Karpaczu i letnie w leśniczówce 
Żmijowiec koło Międzychodu, Sarbinowo koło Koszalina itd. Itp. Wszystkie wyjazdy 
były połączone z w miarę dokładnym poznawaniem okolicy na krótkich 
wycieczkach, wyprawami do pobliskich miast, rozkoszowaniem się miejscowymi 
atrakcjami. O tym się dziś ładnie mówi, ale trzeba mied na uwadze fakt, że kiedyś 
czasy nie sprzyjały turystycznym wędrówkom tak, jak to jest dzisiaj. Tym bardziej 
należy się wdzięcznośd Rodzicom. 
Zainteresowanie obliczem miejscowości czy regionu, „ciekawośd świata”, 
wyniosłem więc z domu rodzinnego. Rozwijałem to nader chętnie, chod chyba 
jeszcze niezbyt świadomie, podczas lat nauki, uczestnicząc w wycieczkach 
szkolnych. Pamiętam np. ze szkoły podstawowej kilkudniową wyprawę pociągiem 
specjalnym do Białowieży ze zwiedzaniem Warszawy w drodze powrotnej czy 
wyjazd na Górny Śląsk w klasie maturalnej, z noclegami w słynnym Parku Kultury 
i Wypoczynku w Chorzowie. 
Na dobre mogłem zacząd realizowad owe zainteresowania podczas studiów. Tu 
znowu zawdzięczam Ojcu wprowadzenie mnie w działalnośd PTTK niejako „z góry”. 
Ojciec znał Włodzimierza Łęckiego (wówczas prezesa Oddziału Międzyuczelnianego 
PTTK w Poznaniu, późniejszego wojewodę i senatora) i w pierwszy dzieo 
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studiowania, 3 października 1966 r., byłem umówiony na spotkanie w siedzibie 
PTTK przy Starym Rynku. Tam od razu zostałem włączony w organizację 
Studenckiego Rajdu Zachodniego do Sławy (wtedy Śląskiej) i przydzielony do braci 
Krzysztofa i Witolda Szyfterów – obecnie znanych poznaoskich profesorów. 
Wspólnie z nimi poprowadziłem jedną z pieszych tras Rajdu. Opracowałem opis tej 
trasy i niejako natychmiast odniosłem swój pierwszy sukces autorski. Oprócz 
„technicznej” strony marszu dodałem od siebie kilka informacji o mijanych 
miejscowościach, co zwróciło uwagę kierownictwa Rajdu. Druga sprawa to użyte 
sformułowanie: niedługo osiągamy szosę – równie sympatyczni co złośliwi koledzy 
oczekiwali jak ową szosę osiągniemy. Chodziło o to, że droga biegła wciąż prosto, 
a z lewej dołączał do niej asfalt. Stwierdzono, że mój opis trafnie określał sytuację. 
Grupa świetnie zgranych starszych kolegów z Oddziału Międzyuczelnianego PTTK 
prowadziła wówczas już od 10 lat znakomitą działalnośd krajoznawczą – pionierską 
dla wielu części regionu i wzorcową dla innych jednostek Towarzystwa mającego 
krajoznawstwo w nazwie. Zarazem sytuowało się to znakomicie na obrzeżach 
ówczesnego fenomenu, jakim była pięknie rozwijająca się działalnośd środowiska 
studenckiego. Dośd przytoczyd informację, że w latach 1958-1981 (w okresie ścisłej 
reglamentacji publikacji) pod firmą OM PTTK w Poznaniu wydano 53 informatory 
i 11 publikacji organizacyjno-szkoleniowych. Nie wiedziałem, że z czasem i ja zasilę 
grono autorów tychże publikacji. 
Niekwestionowanym autorytetem w zakresie opracowywania przewodników 
krajoznawczych był wtedy w Poznaniu Franciszek Jaśkowiak (1903-1983). Przy 
ówczesnym braku materiałów wyjściowych potrafił stworzyd szereg wartościowych 
opracowao zarówno o całym regionie, jak i o jego częściach. Tak się złożyło, że 
oboje Rodzice go znali; z czasem i ja poznałem Pana Franciszka, zacząłem nawet byd 
zapraszany do jego mieszkania. Z mniejszym lub większym poparciem Franciszka 
Jaśkowiaka wytworzyła się u nas grupa autorów publikacji krajoznawczych 
i turystycznych – tym bardziej, że w ślad za rozwojem turystyki w Polsce pojawili się 
wydawcy tego rodzaju literatury. Współzawodniczyliśmy z sobą w pozytywnym 
znaczeniu tego słowa: jeśli mógł pisad Jacek, Włodek, Bogdan, Piotr czy Witek – to 
również mógł Paweł. Jaśkowiakowi wytykaliśmy pojedyncze (!) nieliczne błędy, 
swoje opracowania zaś starliśmy się przygotowywad tak samo dobrze, albo lepiej. 
I tu po raz kolejny muszę podziękowad Ojcu za istotne pokierowanie moją drogą 
życiową. On sam, nie mogąc w komunistycznej Polsce kontynuowad rozpoczętej 
przed wojną kariery sędziowskiej, zajął się pracą w wydawnictwach. W utworzonym 
w 1957 r. Wydawnictwie Poznaoskim przez 17 lat zajmował stanowisko sekretarza 
wydawnictwa i mógł tam wykorzystywad wiedzę zdobytą podczas studiów 
prawniczych. Nie wiem w jakim stopniu Ojciec wpłynął na to, ale Wydawnictwo 
Poznaoskie – szukając sobie miejsca na słabo wówczas rozwiniętym rynku 
wydawniczym – opublikowało w 1960 r. w ostrożnie skromnym nakładzie 
przewodnik Franciszka Jaśkowiaka Wielkopolski Park Narodowy. Został on 
znakomicie przyjęty przez czytelników, miał jeszcze trzy następne wydania (łącznie 
35 tys. Egzemplarzy), a Wydawnictwo Poznaoskie po paru latach stało się drugim 
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po „Sporcie i Turystyce” wydawcą literatury przewodnikowej w Polsce – w latach 
1960-1989 99 tytułów w łącznym nakładzie 1118 tys. egzemplarzy. 
Ojciec, widząc moje zainteresowania, załatwił w 1971 r. z dyrekcją Wydawnictwa 
Poznaoskiego umowę na napisanie przewodnika po terenach położonych najbliżej 
Poznania od strony północnej i północno-wschodniej, który potem otrzymał tytuł 
(podpowiedziany zresztą przez Ojca) Nad Wełną i Małą Wełną. Oborniki – 
Wągrowiec – Puszcza Zielonka. Trochę trwało zebranie materiałów w terenie i ich 
opracowanie, potem obróbka wydawnicza (Ojciec ją z boku nadzorował) i liczący 
188 stron przewodnik ukazał się wiosną 1974 r. Uważam tę publikację za swój 
debiut autorski, chod wcześniej, bo w kwietniu 1973 r., wydano opracowany przeze 
mnie w następnej kolejności informator Miłosław i okolice na XVI Wiosenny Złaz 
Politechniki Poznaoskiej. 
Ów pierwszy przewodnik musiał się spodobad, bo zaraz otrzymałem – niezależnie 
od siebie – zamówienie z Wojewódzkiego Ośródka Informacji Turystycznej 
i Wydawnictwa Poznaoskiego na publikacje o kaloszu. I tak to się zaczęło. Przez 
pewien czas byłem nawet uważany za „specjalistę od Kalisza”, lecz w kręgu moich 
zainteresowao leży cała Wielkopolska w granicach historycznych. Może najmniej 
zajmuję się rodzinnym Poznaniem, bo – uważam – jest za duży, za trudny i ma za 
wielu specjalistów z różnych dziedzin. 
Gdy w 1975 r. otrzymałem propozycję szybkiego przygotowania informatora 
o gminie Skoki, stwierdziłem, że ”z doskoku” można napisad co najwyżej jedną dwie 
publikacje. Zacząłem więc tworzyd sobie „warsztat”: gromadzid fachową 
biblioteczkę, wycinad artykuły i notatki z prasy, odnotowywad informacje do 
ewentualnego wykorzystania w przyszłości. Do kooca 2012 r. byłem autorem bądź 
współautorem (wliczając w to kolejne wydania tego samego tytułu) 172 
samoistnych publikacji przewodnikowych, informatorów turystycznych, map 
i planów miast. 
Dzięki tej działalności mogłem w 1980 r. wejśd do grona założycieli Wielkopolskiego 
Klubu Publicystów Krajoznawczych PTTK (przez szereg lat byłem jego najmłodszym 
członkiem), uczestniczyłem tez w kolejnych Kongresach Krajoznawstwa Polskiego 
w latach 1990, 2000, 2010. Zanim w okresie transformacji gospodarczej zdążyła 
upaśd zatrudniająca mnie jednostka, mnie – znawcy regionu z jakimś dorobkiem – 
zaproponowano objęcie etatu sekretarza redakcji kwartalnika „Kronika 
Wielkopolski” i od 1 lipca 1991 r. trwam szczęśliwie na tym stanowisku. 
Podczas pracy w „Kronice” zetknąłem się dośd blisko ze środowiskiem 
regionalistów. Okazało się, że świetnie się rozumiemy, mamy te same 
zainteresowania, że mówimy takim samym językiem o tych samych sprawach. 
Wszystkich nie wymienię, ale byli wśród nich m.in. (nie wszyscy żyją): Eugeniusz 
Czarny (Jarocin), Kazimierz Matysek (Kostrzyn), Michał Pietrowski (Kożmin), 
Kazimierz Krawiarz (Kórnik), Antoni Taczanowski (Międzychód), Czesław Krolek 
(Nowy Tomyśl), Mieczysław Brust (Oborniki), Zygmunt Duda i Bogumił Wojcieszak 
(Opalenica), Robert M. Czerniak (Pyzdry), Krzysztof Krowicki (Rogożno), Jarosław 
Łożyoski (Sieraków), Marian Jarecki i Maciej Nowacki (Słupca), Bożena Urbaoska 
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(Środa Wielkopolska), a także Staszek Słopieo, długoletni prezes Wielkopolskiego 
Towarzystwa Kulturalnego. Zacząłem się i ja uważad za regionalistę. Doszło nawet 
do tego, że – nie będąc historykiem – opracowałem rozdziały do czterech 
monografii miast wielkopolskich (Margonin, Murowana Goślina, Trzemeszno, 
Witkowo), i to uważane za najtrudniejsze do napisania fragmenty o okresie 
najnowszym (po 1990 r.). 
Z czasem zacząłem się jednak zastanawiad nad różnicami miedzy krajoznawcami 
a regionalistami. Przez „krajoznawstwo” (dzielone na bierne, czynne i twórcze) 
w najpełniejszym wymiarze rozumiałem zdobycie rozległej wiedzy o regionie, jej 
usystematyzowanie i w miarę możliwości przekazywanie innym w jak najlepszej 
formie. Głośno chwaliłem się, że w dobie zawężania specjalności badawczych 
krajoznawstwo jest tą dziedziną, która poszerza zakres zdobywania wiadomości 
i obejmuje penetracją coraz to nowe gałęzie nauki. Nawet żartobliwie mówiłem, że 
„jestem tłumaczem prac naukowych na odbiór potoczny”. 
Pod koniec lat siedemdziesiątych doświadczone redaktorki w jednym 
z warszawskich wydawnictw za krajoznawstwo uważały rozpamiętywanie 
przeszłości i oglądanie zabytków z dawnych lat. Chod byłem młodszy od nich, nie 
zawahałem się ani chwili z odpowiedzią z uczuciem wyższości, że jest to podejście 
dziewiętnastowieczne, a ja jestem ze „szkoły Jaśkowiaka”, według którego należy 
we właściwych proporcjach dawkowad informacje z geografii, przeszłości, historii 
sztuki i współczesności. Nie gloryfikując czasów PRL-u, warto przecież było 
odnotowywad co, gdzie i kiedy powstało, jak nazywają się architekci co ciekawszych 
obiektów (postoją przez dziesięciolecia), która wieś czy miasto korzystniej się wtedy 
rozwijały, gdzie miejscowa spółdzielnia produkcyjna lepiej dbała o posiadane 
grunty. 
Zaczęło mi się wydawad, że regionaliści jakby bardziej tkwili w zagadnieniach 
przeszłości, mniej zaś zwracali uwagę na dobę obecną. Również – niczego nie 
ujmując ich głębokiej wiedzy i wspaniałym dokonaniom – w większości zajmują się 
swoim miastem lub wioską (i najbliższą okolicą), podczas gdy ja miałem szersze 
spojrzenie na dany ośrodek czy częśd regionu, albo też bardziej obiektywne 
spojrzenie z boku. I teraz – nie deprecjonując tamtych osiągnięd – wydaje mi się, że 
krajoznawstwo jest pojęciem szerszym i nawet lepszym od regionalizmu. Niemniej 
wszystko zależy oczywiście od osobowości danego krajoznawcy czy regionalisty – 
a są wśród nich postacie wybitne i fascynujące (w różnej skali). Z nimi wszystkimi 
mam bardzo dobre kontakty. 
Namówiony do spojrzenia na moją wieloletnią już drogę specjalisty od Wielkopolski 
muszę przyznad, że nie miałem mentora czy autorytetu do naśladowania. Wspierał 
mnie Ojciec. Z opisu wyglądałoby to na tak źle dziś postrzegany nepotyzm, ale ową 
naprawdę delikatną pomoc organizacyjną musiałem już samodzielnie wykorzystad, 
prezentując stosowane kompetencje i odpowiednią wiedzę merytoryczną. Miałem 
też różne wzorce osobowe do wykorzystania i starałem się im dorównad albo zrobid 
coś lepiej od nich. Przydała mi się również posiadana jakaś specjalna pamięd 
topograficzna – zarówno w sensie konkretnego położenia obiektów, jak 



29 

 

 

i rozmieszczenia ich wszystkich w przestrzeni czy względem siebie. Umiem także – 
jak mniemam – czytad mapę, a to ogromnie pomaga przy poznawaniu regionu. Po 
latach uświadomiłem sobie też, że moja dążnośd do częstego bywania w terenie, 
zwiedzania, oglądania pamiątek z dawnych wieków, to była podświadoma ucieczka 
od szarzyzny „czasów komuny” – zieleo wokół jeziora, pomnikowe drzewo, nawet 
zaniedbany pałacyk były lepsze od wysłuchiwania podniosłych haseł o „budowie 
lepszego jutra”. 
Co mi to wszystko dało? Przede wszystkim trwałe i stabilne wejście w środowisko 
dobrze rozumiejących się osób o tych samych zainteresowaniach (samych facetów). 
Z kolegami z podstawówki nie utrzymuję żadnych kontaktów, klasa licealna spotyka 
się od czasu do czasu tylko dzięki zaangażowaniu jednego z nas, z kolegami ze 
studiów widujemy się (z jednym wyjątkiem) nader rzadko. Za to z grupą 
krajoznawców z PTTK od ponad 40 lat często się spotykamy, wyjeżdżamy na 
wycieczki, odwiedzamy się w domach. W czasach gierkowskich moim przełożonym 
i współpracownikom pokazywałem, że nie jestem dla nich konkurentem 
w podejmowaniu częstych wówczas dodatkowych zleceo („fuch”), samemu zaś 
cieszyłem się uznaniem jako autor publikacji książkowych. Po latach znam wiele 
osób – zarówno z grona działaczy paostwowych i samorządowych w regionie, jak 
i ze środowiska krajoznawców z całej Polski zrzeszonych w PTTK. Byłem 
pięciokrotnie wybierany delegatem na zjazdy krajowe tego Towarzystwa. 
Sytuacja się nieustannie zmienia i nie ma wyjścia – trzeba się do niej dostosowad. 
Chciałbym np., aby powróciły możliwości wydawania licznych publikacji 
krajoznawczych z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Ówczesny system 
pozostawił po sobie całkiem zgrabne serie przewodników czy informatorów 
opublikowanych przez „Sport i Turystykę”, „Kraj”, Wydawnictwo Poznaoskie albo 
Wojewódzkie Ośrodki Informacji Turystycznej. W tej chwili każdy może pisad 
i publikowad – jeśli znajdzie na to środki. Słabo albo wcale nie funkcjonuje system 
oceny ich przed wydaniem i recenzowania po ukazaniu się. Wydawnictwa 
zawodowe nie kwapią się do drukowania takich publikacji o regionie, na których 
szybko i pewnie nie zarobią. Wiele tu zależy od samorządów lokalnych, a zwłaszcza 
od ich liderów. Jeśli zadbają o opracowanie i wydanie wartościowych publikacji, 
utrwalą i spopularyzują wiedzę o swojej „małej ojczyźnie”. Gdy wspierają kiepskie 
inicjatywy (jak np. różne „foldery” finansowane z reklam zebranych przez obrotne 
firmy), tracą okazję do dobrego zaprezentowania swojego terenu albo spłycają 
wiedzę o nim. 
Z wielu dobrych przykładów poprzestanę na czterech: Staraniem samorządu 
Wielenia ukazały się dwie dobre i obszerne książki o tym mieście (historyczna 
i etnograficzna). Podkaliska gmina Blizanów dorobiła się kilku kompetentnych 
broszurek o swoim terenie. Serie interesujących publikacji wydano też w Grodzisku 
Wielkopolskim, a zwłaszcza w Opalenicy. Tymczasem taka Wielkopolska 
Organizacja Turystyczna zleca napisanie publikacji o regionie dziennikarzom, którzy 
sprawnie i w terminie przygotowują żądany materiał, ale niczego nowego do treści 
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nie wnoszą – jak to mogliby zrobid zaangażowani w sprawy terenu krajoznawcy czy 
regionaliści. 
Tematów i zadao miłośnikom regionu nie zabraknie. Wstydem tek dla naukowców 
poznaoskich, jak i miejscowych środowisk jest fakt, że dotąd dwa wielkopolskie 
miasta powiatowe nie mają swoich monografii historycznych (Wolsztyn i – co 
szczególnie przykre – tak ważny ośrodek, jak Szamotuły). Takie interesujące miasta, 
jak Kościan i Rawicz, nie miały jeszcze nigdy szczegółowego przewodnika 
krajoznawczego z danym miastem w tytule. Do opracowania jest szereg zagadnieo 
przekrojowych i szczegółowych z różnych dziedzin (nie tylko z przeszłości). Należy 
dbad o upamiętnienie osób zasłużonych dla danej miejscowości, czy to w formie 
oddzielnych publikacji biograficznych (jak znakomita seria niewielkich broszurek 
wydana w latach siedemdziesiątych w Strzelnie), czy różnie rozwiązanych 
słowników biograficznych (wyszły takie m.in. w Koninie, Opalenicy, Szamotułach, 
Wolsztynie, Wrześni). 
W zaproszeniu do niniejszej wypowiedzi poproszono również o próbę 
zdefiniowania pojęd „region” i „regionalizm”. To trudna kwestia, bo nie wiadomo 
od czego rozpocząd. Moim zdaniem za region można uważad taki fragment naszego 
kraju, który wykazuje podobne cechy geograficzne, przyrodnicze i kulturowe, 
o wspólnej historii i mieszkaocach utożsamiających się z tym terenem. Pamiętam 
burzę, jaką przed laty wywołała informacja, że w jakimś badaniu wyszło, iż gdzieś 
tam młodzi ludzie uważali się bardziej za Wielkopolan niż za Polaków (widad jaka 
koszula była tu bliższa ciału). 
Region powinien mied uzasadnienie historyczne, a nie sprowadzad się do obecnych 
granic administracyjnych. W praktyce województwo lubuskie nazywane jest 
„Ziemią Lubuską”, podczas gdy dawny Lebusland, czyli obszar biskupstwa 
w Lubuszu, stanowi tylko pewną częśd obecnego województwa (zresztą większośd 
terenu biskupstwa leży w granicach Niemiec). Podobało mi się, gdy jeden 
z tamtejszych prominentnych działaczy stwierdził, że województwo lubuskie składa 
się z części pięciu regionów (Pomorza Zachodniego, Ziemi Lubuskiej, Wielkopolski, 
Łużyc Dolnych i Dolnego Śląska). Województwo wielkopolskie utożsamiane jest 
z Wielkopolską, a to nieprawda. Granice historyczne naszego regionu próbowaliśmy 
dwukrotnie określid (w publikacjach Słownik krajoznawczy Wielkopolski z 1992 r. 
i Wielkopolska. Słownik krajoznawczy z 2002 r.) – i nie spotkało się to z protestami. 
Czy leżące w województwie kujawsko-pomorskim Żnin i Mogilno to może Kujawy 
albo Pomorze? Wałcz (obecnie województwo zachodniopomorskie) przez większą 
częśd swojej historii był miastem powiatowym w województwie poznaoskim. 
Historia i tradycja mają tu duże znaczenie i należy je brad pod uwagę. Sporym 
zdziwieniem było dla mnie odkrycie, że ciekawy region historyczno-etnograficzny, 
jakim są Pałuki, to prawie dokładnie powiat kcyoski z XVI w. 
Dziś trzy województwa w Polsce nie mają nazwy pochodzącej od regionów. Nie 
znam ich specyfiki, nie mogę się tu wypowiedzied, ale nie jest to chyba sytuacja 
dobra. 
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I na koniec nieporadna próba odpowiedzi na pytanie: kto to jest regionalista? Może 
to byd osoba związana z regionem, badająca go w różnych aspektach i na tej bazie 
działająca na jego rzecz (nie tylko poprzez publikacje).Nie musi mied wcale 
specjalistycznego wykształcenia, ale odpowiednia dawka wiedzy jest konieczna. Ta 
osoba powinna odczuwad specyfikę swojej „małej ojczyzny”, umied ją 
wyartykułowad, dobrze się w niej czud. W pracy na rzecz regionu może stosowad 
zarówno zasadę „szkiełka i oka”, jak i kierowad się sercem. Wcale nie trzeba stąd 
pochodzid, aby dobrze przysłużyd się regionowi. Przykładem niech będzie fakt, że 
pierwszą książkę krajoznawczą o naszym regionie (Przewodnik po Poznaniu 
i Wielkim Księstwie Poznaoskim z 1909 r.) napisał przybysz z zewnątrz. Był to 
urodzony w pomorskiej Brodnicy Konstanty Kościoski, który koleją losu w 47. Roku 
życia osiadł w Wielkopolsce i w cztery lata później opublikował rzetelną książkę 
o swoim nowym miejscu pobytu. 
Pozwalam sobie zakooczyd swoją wypowiedź stwierdzeniem, że w działalności na 
rzecz regionu ważne są zainteresowania, rzetelnośd, dokładnośd, ale najistotniejsza 
jest chyba pasja, bezinteresowne zaangażowanie. 
 
 
Powyższy tekst ukazał się pierwotnie w Zeszytach wiejskich Interdyscyplinarnego 
Zespołu Badania Wsi Uniwersytety Łódzkiego w publikacji Byd regionalistą. 
Inspiracje, autorefleksje, perspektywy, która się ukazała pod redakcją Damiana 
Kasprzyka (ISBN 978-83-932014-8-8). 
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Wiadomości z terenu 

 
Krzysztof Czerepowicki 
Wyróżnienia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
 
W dniu 29 czerwca 2014 roku podczas obchodów Dni Unisławia Marszałek 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego pan Piotr Całbecki wręczył medale Unitas 
Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomreaniensis przyznane chełmioskiemu Oddziałowi 
PTTK im. Ziemi Chełmioskiej i jego wiceprezesowi Tomaszowi Krzysztyniakowi. 
Medal dla Oddziału obchodzącego w roku ubiegłym jubileusz 80-lecia istnienia 
odebrał jego prezes Zdzisław Gostomski. Obaj koledzy oprócz wielu uprawnieo 
kadry programowej PTTK posiadają też tytuły Instruktorów Krajoznawstwa Regionu. 
Znamy ich między innymi jako wielce aktywnych krajoznawców, czego najlepszym 
dowodem jest miedzy innymi zorganizowanie w perfekcyjny sposób VII 
Wojewódzkiego Zlotu Aktywnych Krajoznawców, na jakim gościliśmy w roku 2013 
w Grubnie koło Chełmna. Koledzy - przyjmijcie serdeczne gratulacje.  

 
 
 

Krzysztof Tęcza 

Utworzono Karkonoską Pracownię Regionalną 
 
W dniu 21 października 2014 roku w Bukowcu podpisano porozumienie pomiędzy 
Związkiem Gmin Karkonoskich a Oddziałem PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej 
Górze. Przedstawicielami Związku byli Zdzisław Pietrowski (przewodniczący Zarządu 
ZGK) i Mirosław Kupis (przewodniczący Zgromadzenia ZGK) a PTTK Krzysztof Paul 
(prezes Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze) i Andrzej Mateusiak 
(wiceprezes urzędujący tegoż oddziału). Dzięki porozumieniu możliwym stało się 
powołanie do życia Karkonoskiej Pracowni Regionalnej. Pracownia zajmowad się 
będzie gromadzeniem i opracowywaniem wszystkiego co dotyczy obszaru Sudetów 
Zachodnich. Na bazie, przekazanego dzięki porozumieniu księgozbioru, z istniejącej 
kiedyś w Jeleniej Górze Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK, będzie 
budowana podstawa nowego zbioru dokumentów dotyczących nie tylko historii, 
krajoznawstwa, turystyki ale także życia społecznego dzisiejszego pokolenia. Będą 
tu bowiem gromadzone wszelkie wiadomości o tym co przeżywamy, jako 
społeczeostwo, dzisiaj. Pozwoli to zapewne przyszłym pokoleniom na dostęp do 
wiedzy niezwykle ulotnej a zarazem bardzo potrzebnej. Oczywiście Pracownia to 
nie tylko stosowny księgozbiór, to także miejsce podejmowania nowych działao 
zarówno w krajoznawstwie jak i życiu kulturalnym i poniekąd naukowym. To 
miejsce, w którym będą mogli spotykad się ludzie, dla których ten rodzaj aktywności 
jest bardzo ważny. Bo, przecież regionalizm i krajoznawstwo pozwalają na 
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pobudzanie i utrwalanie poczucia tożsamości społeczności lokalnej, co ma kluczowe 
znaczenie dla rozwoju społecznego regionu – małej Ojczyzny, oraz edukacji 
młodego pokolenia i przygotowania jego do uprawiania turystyki kwalifikowanej.  
 

 
Porozumienie podpisują: Mirosław Kupis, Zdzisław Pietrowski, Andrzej Mateusiak 

i Krzysztof Paul. Foto: Krzysztof Tęcza 
 
Pracownia na swojej stronie internetowej będzie udostępniała katalog posiadanych 
zasobów oraz będzie zamieszczała informacje krajoznawcze dotyczące naszego 
terenu. Będzie także starała się gromadzid wiedzę na temat wszelkich wydawnictw 
jakie do tej pory ukazały się. Zapewne będzie to bardzo pomocne wszystkim 
osobom piszącym wszelkiego rodzaju prace. Pozwoli to także tym, którzy szukają 
konkretnych informacji. Powstanie dział, w którym będą przedstawiani wybitni 
ludzie zamieszkujący nasz region, tak by ich praca i osiągnięcia były ogólnie znane. 
Pracowania będzie także miejscem organizowania spotkao i prowadzenia różnych 
dyskusji. Każdy chętny będzie mógł zgłosid się tutaj i na pewno dowie się czegoś 
nowego. 
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Krzysztof Czerepowicki 
Dolina Noteci zwycięzcą tegorocznej edycji plebiscytu na 
„7 nowych cudów Polski” 
 

Jak każdego roku magazyn „National Geographic Traveler” rozpisał plebiscyt na 
„7 nowych cudów Polski”, w którym po raz pierwszy wprowadzono kategorię 
specjalną „natura”. Głównym laureatem i zwycięzcą okazała się przebiegająca przez 
nasze województwo oraz województwo wielkopolskie Dolina Noteci. Stała się ona 
najpiękniejszym miejscem w Polsce chronionym w ramach sieci Natura 2000. 
Dolina Noteci swój początek praktycznie rzecz biorąc ma na przedmieściach 
Bydgoszczy, a w naszym województwie przebiega jeszcze przez powiaty bydgoski 
i nakielski. 

 
Krzysztof Tęcza 
25-lecie jeleniogórskich parków krajobrazowych 
 
W dniach 9-10 października 2014 r. w hotelu Cieplice w Jeleniej Górze odbyła się 
konferencja naukowa z okazji 25-lecia Rudawskiego Parku Krajobrazowego i Parku 
Krajobrazowego Doliny Bobru. Uczestnicy spotkania mogli zapoznad się z historią 
powstania parków oraz wysłuchad referaty, w których przybliżono przebieg 
dotychczasowych prac podejmowanych na rzecz ochrony parków krajobrazowych. 
Omówiono także istniejące i potencjalne zagrożenia dla parków krajobrazowych 
wynikające z rozwoju zagospodarowania przestrzennego. Intensywnośd bowiem 
dzisiejszego życia mieszkaoców tych terenów powoduje coraz większą presję na 
omijanie przepisów o ochronie przyrody. Coraz więcej osób chciałoby mieszkad 
wręcz w lesie, a to wcale nie musi byd, i nie jest dobre dla tejże przyrody. Jeśli 
zatem nie powstrzymamy tej presji, w miarę szybko może spowodowad to bardzo 
negatywne skutki. Aby jednak wiedzied o co walczymy przygotowano wystąpienia 
ukazujące walory krajobrazowe tych terenów.  
Uzupełnieniem konferencji była wystawa pt. „Piękne krajobrazy w parkach 
krajobrazowych” przygotowana w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze. Będzie 
ona dostępna dla zainteresowanych do kooca tego roku. Przedstawiono na niej 
prace dzieci i młodzieży uczestniczących w konkursach edukacyjnych 
organizowanych przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy jeleniogórskim oddziale 
Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Wizyta w muzeum była także 
okazją do jego zwiedzenia i wysłuchania ciekawej prelekcji w wykonaniu Stanisława 
Firszta. Po południu wystąpiła młodzież z Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych 
w Jeleniej Górze podejmując tematykę ekologiczną oraz artyści z Przystani Twórczej 
– Cieplice Centrum Kultury. Kolejnym przyjemnym elementem konferencji były 
podziękowania dla osób i instytucji współpracujących z parkami dla ochrony 
przyrody, m.in. dla: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, Nadleśnictwa Kamienna Góra, Nadleśnictwa „Śnieżka”, nadleśnictwa 
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Lwówek Śląski, Związku Gmin Karkonoskich, Karkonoskiego Parku Narodowego, 
Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze. Ukoronowaniem tych miłych 
chwil był poczęstunek pięknym tortem. Aż żal było go kroid.  
 

 
Foto: Krzysztof Tęcza 

 
Drugiego dnia zaproszono uczestników do odbycia wycieczki terenowe, podczas 
której zaprezentowano atrakcje regionu, w tym założenia parkowo-pałacowe na 
terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Odwiedzono także pałac w Bukowcu 
(siedzibę Związku Gmin Karkonoskich) i wysłuchano prelekcji gospodarza obiektu 
Witolda Szczudłowskiego. 
Po dwóch pracowitych dniach można śmiało stwierdzid, że uczestnicy konferencji 
dowiedzieli się wielu faktów z zakresu ochrony przyrody na terenach 
jeleniogórskich parków krajobrazowych oraz, co jest może ważniejsze, mogli poznad 
osobiście piękno chronionego tutaj krajobrazu. Słowa uznania za sprawne 
przeprowadzenie spotkania należą się gospodarzom Agnieszce Łętkowskiej 
(zastępcy dyrektora DZPK), Piotrowi Śniguckiemu (dyrektorowi DZPK) oraz ich 
zespołowi. 

 

Jolanta Kałabun 
Sopot mało znany 
 
W dniu 11.10.2014 roku odbyła się wycieczka do Sopotu zorganizowana przez 
Oddziałową Komisję Krajoznawczą działającą przy Oddziale PTTK w Elblągu. Letnią 
stolicę Polski poznawaliśmy pod wspaniałą opieką przewodnicką Alicji Wrzosek, 
która jest również członkiem Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK. 
Zwiedzanie Sopotu rozpoczęliśmy od odwiedzin na trzech cmentarzach: 
komunalnym, żydowskim i katolickim (znajdują się obok siebie). Korzystając 
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z informacji, jakie przekazała nam Alicja przemierzaliśmy dróżki cmentarne 
i poznawaliśmy historię miasta poprzez życiorysy spoczywających tu ważnych dla 
Sopotu i dla Polski ludzi: lekarzy, architektów, malarzy, rzeźbiarzy, pisarzy. By uczcid 
ich pamięd na każdym z cmentarzy zapaliliśmy symboliczny znicz. Z tego 
napawającego nostalgią miejsca przenieśliśmy się pod Operę Leśną, bo wszyscy 
byliśmy bardzo ciekawi jak wygląda to miejsce na żywo, a nie z ekranu 
telewizyjnego. Zostawiliśmy tu nasz transport i dalej powędrowaliśmy już na 
własnych nogach. Rozpoczęliśmy od podziwiania sopockiego Morskiego Oka, 
malowniczego jeziorka w pobliżu Opery Leśnej, później samej Opery, która zrobiła 
na nas niesamowite wrażenie. Dalsze kroki skierowaliśmy za naszą przewodniczką 
i malowniczą ścieżką wędrowaliśmy przez Trójmiejski Park Krajobrazowy 
przypominający nam naszą elbląską Bażantarnię, tylko o trochę łagodniejszych 
ścieżkach. Dotarliśmy do Łysej Góry znajdującej się na wysokości 110 metrów 
n.p.m. (w okresie zimy funkcjonuje tu wyciąg narciarski o długości 286 metrów) 
skąd podziwialiśmy nieco przymgloną panoramę na Zatokę Gdaoską. Dalej 
ruszyliśmy „szlakiem Borsuka” czyli ścieżką historyczno-przyrodniczą, która 
powstała na terenie Sopotu z inicjatywy marszałka senatu Bogdana Borusewicza. 
Ścieżka wiedzie przez Małą Gwiazdę, Glinną Górę i rezerwat „Zajęcze Wzgórze”.  
 

 
Foto: Jolanta Kałabun 
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Zobaczyliśmy tu pomnikowe okazy dębów, sosen i buków. Przez cały czas na trasie 
towarzyszyły nam namalowane na głazach wścibskie oczy agentów, wszędzie i stale 
obserwujących nasze poczynania. I tak dotarliśmy do Glinnej Góry, gdzie znajduje 
się kamienny obelisk poświęcony losom opozycjonistów. Szczyt tej góry jest 
również punktem widokowym, z którego rozpościera się wspaniała panorama na 
uzdrowisko i Zatokę Gdaoską. Tu podziwiając piękny widok zrobiliśmy sobie 
przerwę na drugie śniadanie i kubek gorącej kawy. Posileni powędrowaliśmy dalej 
leśną ścieżką, która wyprowadziła nas wprost na sopockie ulice. Już od pierwszych 
napotkanych po drodze willi byliśmy zauroczeni ich pięknem. Każda z nich była 
inna. Wszystkie jednak miały piękne elementy zdobiące elewacje frontowe. 
Słuchając barwnych opowieści o ludziach tu zamieszkujących poznaliśmy domy 
m.in. pisarki Stanisławy Fleszerowej-Muskat, malarza Mariana Mokwy, czy śp. pary 
prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyoskich. Spacerując po zakamarkach małych uliczek 
dotarliśmy do Dolnego Sopotu, gdzie zmieniła się zabudowa. W miejsce willi 
z ogródkami pojawiły się kamienice o pięknych kształtach. Niebawem dotarliśmy do 
fontanny z rzeźbą „Jaś Rybak”, zaprojektowanej przez Bruno Wendtke, wielkiego 
społecznika i miłośnika Sopotu. Fontannę wieoczy rzeźba wysokości 240 cm 
przedstawiająca młodzieoca z koszem ryb na głowie. Figura ta jest powiększoną 
repliką (pierwowzór ma ok 160 cm) ponad stuletniej rzeźby nieustalonego 
autorstwa, która do 1998 r. stała w jednym z sopockich ogródków. Oryginał rzeźby 
znajduje się w sali obrad Rady Miasta. Podziwialiśmy także krzywy dom, kościół św. 
Jerzego, kościół św. Andrzeja Boboli. Mogliśmy też nacieszyd oko wyglądem dworku 
Sierakowskich oraz pospacerowad w tłumie turystów po sopockim molo. Jest ono 
najdłuższym drewnianym pomostem w Europie. Ma ponad piędset metrów 
długości. Pierwszy pomost wybudowany przez Jerzego Haffnera w 1829 r. był 
ponad dziesięciokrotnie krótszy. Pomnik budowniczego sopockiego mola a zarazem 
założyciela uzdrowiska znajduje się w Parku Północnym.  
I tak oto poznaliśmy ciekawą historię powstania i rozwoju uzdrowiska Sopot oraz 
żyjących tu ludzi. Mogliśmy zatem udad się w drogę powrotną do naszego 
ukochanego Elbląga by przekonad się, że jest on dla nas wciąż pięknym miastem.  

 
Krzysztof Czerepowicki 
VIII WZAK Sitnica 2014 

 
Zgodnie z tradycją obowiązującą już od dziewięciu lat kujawsko-pomorscy 
krajoznawcy w pierwszy lub drugi weekend października spotykają się na 
corocznym Wojewódzkim Zlocie Aktywnych Krajoznawców. Tym razem 
organizatorem ósmego już WZAK-u był Oddział Miejski PTTK w Lipnie, a ściślej rzecz 
ujmując jego działacze z Janem Jaglioskim na czele.  
Sobota 4 października 2014 roku, to dzieo w którym do Sitnicy niedaleko Rogowa 
w powiecie rypioskim zjechali się krajoznawcy z różnych zakątków naszego i nie 
tylko naszego województwa. W Gminnym Ośrodku Wypoczynkowym (GOW), który 
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był bazą VIII WZAK-u zjawiło się 45 uczestników reprezentujących środowiska 
krajoznawców Bydgoszczy, Chełmna, Ciechocinka, Grudziądza, Torunia, Włocławka, 
Żnina oraz oczywiście Lipna. Na VIII WZAK przybyli również po raz kolejny 
krajoznawcy z województwa pomorskiego - z Gdyni i Gdaoska, 
zachodniopomorskiego - z Koszalina, a także wielkopolskiego - z Konina. Trzeba 
dodad, że w tym samym miejscu (GOW Sitnica) od piątku 3 października przebywali 
turyści motorowi, którzy zjechali się z wielu zakątków kraju na XXVI Ogólnopolski 
Zlot „Pieczonego Ziemniaka”.   
W Zlocie wzięło udział 23 instruktorów krajoznawstwa reprezentujących oddziały 
PTTK województwa kujawsko-pomorskiego. Ponadto z innych województw na 
WZAK-u było dziewięcioro instruktorów krajoznawstwa. Dwie osoby - Ryszard 
Wrzosek z Gdyni i Krzysztof Czerepowicki z Grudziądza to posiadacze honorowego 
tytułu Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa. Dziewięcioro to IK Polski, a 21 osób 
jest posiadaczami uprawnieo IK Regionu. Dwaj koledzy spośród uczestników WZAK-
u posiadali nadany im tytuł Honorowego Członka PTTK: Ryszard Wrzosek z Oddziału 
Morskiego PTTK w Gdyni oraz Roman Kowalski z Oddziału Miejskiego PTTK im. 
Mariana Sydowa w Toruniu. Wśród uczestników VIII WZAK-u była również Alicja 
Wrzosek z Gdyni - sekretarz Komisji Krajoznawczej ZG PTTK. 13 osób spośród 
uczestników Zlotu nie posiadało uprawnieo instruktorskich.  
 

 
 
Tak jak na poprzednich WZAK-ach impreza miała dwie części - roboczą i praktyczną. 
Ze względu na coraz krótszy dzieo imprezę rozpoczęliśmy od tej części praktycznej. 
Sobotnia wycieczka obejmowała Lipno i jego okolice, natomiast niedzielne do 
południe poświęciliśmy na spacer krajoznawczy do Nadroża. Prawie punktualnie 
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o godzinie 11.30 w sobotę 4 października przejął nas Kazimierz Andrzejewski - 
Instruktor Krajoznawstwa Polski oraz przewodnik po województwie kujawsko-
pomorskim i zaprosił do autokaru. I w tym roku - podobnie jak w zeszłym - pogoda, 
jak na początek października była wyśmienita, o deszczu w ogóle byd mowy nie 
mogło. Ciepło, pogodnie i słonecznie - tak było całą sobotę, a także w niedzielę. 
Z Sitnicy leżącej w powiecie rypioskim skierowaliśmy się do Chrostkowa, które jest 
położone w powiecie lipnowskim, a celem naszej wizyty w tej miejscowości był 
pierwszy obiekt krajoznawczy na trasie, jakim był drewniany kościół pw. św. 
Barbary. Z historią świątyni zapoznał nas proboszcz ks. Marek Trymers. W kościele 
mieliśmy możliwośd obejrzenia bardzo ciekawej malatury wnętrza. Wykonana 
została ona przez Władysława Drapiewskiego oraz pochodzącego z Chrostkowa 
Mikołaja Konczalskiego. Oprócz drewnianego kościoła w miejscowości obejrzeliśmy 
dzwonnicę oraz kostnicę z początku XVIII wieku ufundowane przez Konstantego 
Zielioskiego. Widzieliśmy też plebanię z lat 20-tych XX wieku znajdującą się 
nieopodal kościoła. Na znajdujący się za wsią cmentarz rzymsko-katolicki z połowy 
XIX wieku z grobowcami okolicznych ziemian i grobowcem upamiętniającym 
powstaoców styczniowych poległych w bitwie pod Nietrzebą w 1863 roku nie 
zawitaliśmy. Jadąc autokarem mogliśmy podziwiad ponadto zespół przyrodniczo-
krajobrazowy „Morena Chrostkowska” oraz drumliny. 
Kolejną miejscowością, do której zawitaliśmy było powiatowe miasto Lipno. Tutaj 
dołączyli do nas kolejni uczestnicy WZAK-u m.in. Roman Kowalski, Andrzej 
Szczepaoski i Zygmunt Gdaniec. Po opuszczeniu autokaru udaliśmy się do kina 
„Nawojka”, gdzie powitała nas pani Dorota Łaocucka - burmistrz Lipna. 
Przedstawiła ona w krótkich słowach historię miasta oraz Przeglądu Twórczości 
Filmowej „Pola i inni”. W tym miejscu w trakcie bardzo krótkiego seansu 
obejrzeliśmy film z udziałem Poli Negri, mieliśmy też możliwośd zwiedzenia Izby 
Pamięci poświęconej tej wybitnej aktorce kina niemego. Przy okazji należy 
nadmienid, że obecne kino „Nawojka” mieści się w budynku dawnej cerkwi 
prawosławnej z I połowy XIX wieku. Budynek ten po przebudowie w latach 20. i 30. 
XX wieku przeznaczono na Dom Ludowy. Następnie swoje kroki skierowaliśmy do 
zbudowanego w latach 1865 - 1868 według projektu Wojciecha Wawrzyoca 
Bobioskiego neogotyckiego kościoła ewangelicko - augsburskiego św. Trójcy. 
Świątynia ta posiada skromne wyposażenia wnętrza - jak to bywa w kościołach tego 
wyznania - dominującym kolorem była biel. Po obejrzeniu tej świątyni ruszyliśmy 
dalej, a celem było niewielkie wzgórze św. Antoniego z Padwy, gdzie zobaczyliśmy 
pomnik (kapliczkę) ufundowany w 1910 roku z okazji 500 rocznicy bitwy pod 
Grunwaldem. Wzgórze to jest domniemanym miejscem średniowiecznego 
grodziska funkcjonującego w XIII - XIV wieku - tzw. „castrum Lypa”.  
Następnym ciekawym obiektem krajoznawczym, jaki obejrzeliśmy był pochodzący 
z XIV wieku gotycki kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP. Ale zanim 
dotarliśmy do kościoła przewodnik zwrócił naszą uwagę na klasycystyczny budynek 
dawnego „Hotelu Warszawskiego”. O kościele parafialnym w bardzo ciekawych 
słowach opowiedział nam Andrzej Szczepaoski. Mieliśmy możliwośd obejrzenia 
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ciekawego wnętrza świątyni. Najważniejszym elementem jest ołtarz główny 
zbudowany w I połowie XVIII stulecia, przeniesiony z klasztoru Ojców Bernardynów 
ze Skępego. W centralnym polu ołtarza znajduje się obraz Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny pędzla Wojciecha Gersona. Andrzej Szczepaoski zwrócił 
też naszą uwagę na dwa XVIII wieczne rokokowe ołtarze boczne (jeden znajduje się 
w konserwacji). Następnie udaliśmy się na Plac Dekerta, który we współczesnym 
Lipnie pełni rolę głównego rynku miasta. Tu mieliśmy możliwośd obejrzenia 
zlokalizowanego w południowej pierzei ratusza zbudowanego około 1831 roku. 
Gmach ratusza miejskiego został zrewitalizowany - odnowiono elewację, 
wymieniono okna oraz pokrycie dachu. Na wierzchołku wieży wieoczącej budowlę 
ratusza znajduje się rzeźba aniołka z datą 1878, według miejscowych podao 
wykonana przez blacharza Jerzego Chałupca, będącego ojcem słynnej Poli Negri. 
W centralnej części Placu Dekerta obejrzeliśmy Pomnik Wdzięczności wystawiony 
bohaterom miasta i powiatu zamordowanym przez hitlerowców. Niedaleko tego 
pomnika widzieliśmy symboliczną „Ścianę Śmierci” znajdującą się w miejscu 
rozstrzelania w dniu 3 listopada 1940 roku 10 Polaków przez pluton egzekucyjny SS. 
Na Placu Dekerta ponownie wsiedliśmy do autokaru. Udaliśmy się nim na tor 
motocrossowy miejscowego klubu motorowego LKS Jastrząb. Tor ten obejrzeliśmy 
z okien autokaru i pojechaliśmy dalej DK nr 10 w kierunku Kikoła. Mniej więcej 
w połowie drogi była miejscowośd Konotopie, do której się kierowaliśmy. 
W Konotopiu obejrzeliśmy odnowioną murowaną kaplicę Matki Boskiej Bolesnej, 
w której umieszczona jest ludowa Pieta z przełomu XVIII i XIX wieku. W tym miejscu 
ponadto czekała na nas ogromna niespodzianka. Na parkingu niedaleko kaplicy 
stała już kuchnia polowa, z której roznosiły się przyjemne zapachy. Organizatorzy 
zaplanowali tutaj króciutki „popas”. Ciepły żurek z jajkiem i kiełbaską doskonale 
przyczynił się do rozładowania „napięcia głodowego”. Wszystkim ciepły posiłek 
smakował. Po nim nastąpiła sesja fotograficzna, w trakcie której zrobiono 
kilkadziesiąt fotografii.  
Po solidnym posileniu się i nabraniu sił wyruszyliśmy w dalszą drogę. Przez Kikół, 
Grodzeo, Wildno i Chojno dotarliśmy do miejscowości Obory leżącej w powiecie 
golubsko - dobrzyoskim. W tym miejscu trzeba dodad, że ze względu na wysokie 
wzgórza panujące nad okolicą oraz urozmaicenie terenu obszar, przez który 
jechaliśmy nazywany jest „Szwajcarią Dobrzyoską”. Celem naszej wizyty w Oborach 
był właśnie zespół klasztorny OO. Karmelitów. Nasz pobyt rozpoczęliśmy od 
znajdującego się obok Karmelu Oborskiego wzgórza nazywanego „Kalwarią”. 
Schodami ułożonymi w połowie XIX wieku z kamieni polnych weszliśmy na 
cmentarz, na którym znajdują się ciekawe grobowce okolicznej szlachty oraz 
piętrowe katakumby ze szczątkami okolicznych ziemian. Ponadto na cmentarzu 
widzieliśmy trzy kaplice rodzinne: Borzewskich, Engeströmów oraz Barthelów. 
Następnie przez barokową bramę z 1756 roku weszliśmy do liczącego ponad 400 lat 
barokowego zespołu klasztorno-kościelnego, w skład którego wchodzą kościół pw. 
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny z połowy XVII wieku wraz z murowanym 
klasztorem z I połowy XVIII wieku. Zespół ten jest bardzo znanym w kraju 
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sanktuarium Matki Boskiej Oborskiej, czego mieliśmy okazję doświadczyd na 
parkingu, na którym stało ponad 10 autokarów i bardzo dużo samochodów 
osobowych. Na przewodnika wywodzącego się spośród braci zakonnych czekaliśmy 
w świątyni. Na początek zapoznał nas z historią zakonu oraz klasztoru. W ciekawych 
słowach opowiedział nam o wnętrzu kościoła, w szczególności o głównym skarbie 
Obór, jakim jest łaskami słynąca cudowna figura Matki Bożej Bolesnej. Następnie 
ruszyliśmy na krótki spacer - zabudowania kościoła i klasztoru stworzyły czworobok, 
którego dwie strony - północną i zachodnią stanowił klasztor, wschodnią - zakrystia, 
południową zaś kościół. Wewnątrz zamkniętego czworoboku usytuowany został 
wirydarz, w którym też byliśmy. Zobaczyliśmy szopkę całoroczną, byliśmy też 
w pomieszczeniach piwnicznych, gdzie znajduje się kaplica poświęcona kapłanom 
więzionym w oborskim klasztorze. Kolejny i ostatni etap wizyty w Oborach 
poświęcony został na przejście Kalwarią Oborską, po czym udaliśmy się do 
autokaru.  
Z Obór przez Hutę Chojno dotarliśmy do osady Nietrzeba, gdzie mieliśmy 
umówioną wizytę w starym drewnianym młynie wybudowanym około 1850 roku na 
rzece Ruziec. W tym miejscu mieliśmy możliwośd obejrzenia pracujących 
mechanizmów napędzanych przez wody rzeki. Większośd z nas wychodziła 
z budynku młyna ze śladami po mące na ubraniach. Organizatorzy zapewnili nam 
też możliwośd zakupu „prawdziwego” chleba pieczonego w tradycyjny sposób. 
Pani, która przyjechała z pieczywem bardzo szybko musiała odjechad - pachnący 
chleb rozszedł się w błyskawiczny sposób. Obok młyna obejrzeliśmy głaz narzutowy, 
na którym znajdowała się odsłonięta w 1993 roku tablica upamiętniająca stoczoną 
w 1863 roku bitwę. To był ostatni punkt programu udanej wycieczki. Szybko 
zajęliśmy miejsca w autokarze i równie szybko wróciliśmy do Sitnicy. Pogoda 
dopisała, dużo zobaczyliśmy, organizatorzy spisali się na medal. 
Po przyjeździe do Sitnicy udaliśmy się na stołówkę na obiadokolację, a po niej 
w godzinach wieczornych odbyła się częśd robocza Zlotu, czyli otwarte spotkanie 
instruktorów krajoznawstwa i uczestników VIII WZAK-u. Wzięli w nim udział 
zarówno uczestnicy WZAK-u jaki i turyści motorowi. Podczas tego spotkania 
organizatorom WZAK-u zostały wręczone okolicznościowe adresy 
z podziękowaniem za trud wniesiony w organizację i przeprowadzenie naszej 
sztandarowej imprezy. Przed posiedzeniem, jako ciekawostkę i kontynuację 
z poprzedniego WZAK-u wywieszona została długa lista uczestników wszystkich 
dotychczasowych WZAK-ów. Lista ta cieszyła się dużym zainteresowaniem. Na 
samym początku powitano uczestników imprezy, w tym naszych sympatyków 
przybyłych z innych województw - pomorskiego, zachodniopomorskiego 
i wielkopolskiego. W nawiązaniu do wywieszonej długiej listy uczestników 
wszystkich imprez zostały wymienione imiennie te osoby, które do tej pory były na 
siedmiu i są na ósmym WZAK-u. Do nich należą tylko trzy osoby: Kazimierz 
Andrzejewski z Włocławka, Tadeusz Perlik z Torunia oraz Krzysztof Czerepowicki 
z Grudziądza. Z roku na rok ta liczba topnieje. Następnie uczestnicy chwilą ciszy 
uczcili te osoby spośród grona Instruktorów Krajoznawstwa, którzy w minionym 
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okresie od nas odeszli na wieczną wartę - Zenona Bigoszewskiego z Dobrzynia nad 
Wisłą, Jacka Kaszewskiego z Włocławka, Michała Lehmanna z Bydgoszczy oraz 
Piotra Mrozioskiego z Grudziądza. W trakcie spotkania przedstawione zostały 
dokonania Kolegium w okresie od IV Sejmiku Krajoznawców, jaki odbył się 11 
stycznia w Toruniu do dnia VIII WZAK-u. Poinformowano zebranych między innymi 
o liczbie instruktorów krajoznawstwa w poszczególnych oddziałach, liczbie 
funkcjonujących i liczbie zweryfikowanych odznak krajoznawczych, składzie 
osobowym Kolegium czy też o organizowanych WZAK-ach. Przekazano też 
uczestnikom miejsca następnych WZAK-ów. I tak przyszłoroczny zorganizuje 
Oddział PTTK z Inowrocławia, a X jubileuszowy w 2016 roku Oddział Kujawski PTTK 
z Włocławka. Następnie rozwinęła się dyskusja, w trakcie której głos zabierali m.in. 
Alicja Wrzosek - sekretarz KK ZGPTTK - z podziękowaniem za dotychczasowe WZAK-
i, Ryszard Wrzosek - z apelem o powołanie Komisji Fotografii Krajoznawczej. 
Następnie Zdzisław Gostomski prezes Zarządu Oddziału wręczył wyróżnienia 
w postaci Odznaki Oddziału PTTK im. Ziemi Chełmioskiej w Chełmnie „Za Pomoc 
i Współpracę”. Otrzymały ją trzy osoby - Krzysztof Czerepowicki, Kazimierz 
Andrzejewski oraz Jan Jaglioski. Na zakooczenie sobotniego dnia odbyło się kolejne 
V posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK.  
Niedzielne dopołudnie spędziliśmy na dwa sposoby. Jedna częśd uczestników 
zarówno WZAK-u jak i Zlotu „Pieczonego Ziemniaka” o godzinie 10.00 pod 
kierownictwem Kazika Andrzejewskiego wyruszyła na pieszą wycieczkę do 
pobliskiego Nadroża. Ci, którzy pozostali w Sitnicy mogli brad udział w grach 
i zabawach konkursowych zwanych w regulaminie Zlotu jako „rekreacja”. Po dojściu 
do celu wycieczki przekroczyliśmy bramę Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyoskiej. 
Obejrzeliśmy -niestety - tylko z zewnątrz dwór wzniesiony w połowie XIX wieku 
i przebudowany w 1920 roku, w którym mieszczą się placówki tworzące Zespół 
Szkół. Zobaczyliśmy również park dworski w typie krajobrazowym z pierwszej 
połowy XIX wieku, a w nim dwie zabytkowe aleje - kasztanową i grabową. W tym 
miejscu trzeba dodad, że bardzo przydał się gwizdek Kazika Andrzejewskiego, bo 
w parku kilka osób pogubiło trasę. Następnie udaliśmy się w drogę powrotną do 
Sitnicy.  
Po obiedzie około 13.30 rozpoczęło się podsumowanie i zakooczenie VIII 
Wojewódzkiego Zlotu Aktywnych Krajoznawców oraz 26 Ogólnopolskiego Zlotu 
Turystów Motorowych „Pieczony Ziemniak”, w trakcie którego wręczono dyplomy, 
puchary i nagrody za udział w imprezach i za konkursy rekreacyjne. W trakcie 
uroczystości zakooczenia wręczone zostały pozostałe adresy z podziękowaniami za 
organizację WZAK-u. Po pożegnaniu się z koleżankami i kolegami udaliśmy się do 
samochodów i wyruszyliśmy w drogę powrotną do miejsc swojego zamieszkania. 
W ten sposób zakooczył się VIII Wojewódzki Zlot Aktywnych Krajoznawców Sitnica 
2014.  

 
 

Krzysztof Tęcza 
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Turystyka nieodkryta 
 

Foto: Krzysztof Tęcza 
 
W dniu 09.10.2014 r. w hotelu Mercure w Jeleniej Górze Karkonoska Agencja 
Rozwoju Regionalnego zorganizowała konferencję pt. „Turystyka nieodkryta”. Tytuł 
ten może byd zaskoczeniem bo czyż w dzisiejszych czasach może istnied jakiś rodzaj 
turystyki nieznanej społeczeostwu. I właśnie dlatego warto było udad się na to 
spotkanie. Co prawda w trakcie prezentacji coraz bardziej przemawiało do nas, że 
chodzi raczej o turystykę, a właściwie produkty turystyczne, zapomniane, a tym 
samym mało popularne. Chodby punkty widokowe. Bo przecież większośd tych 
obiektów powstała wiele lat temu. Niektóre z nich aby przywrócid do życia 
wystarczy tylko wyczyścid z zarośli jakie zdążyły tam wyrosnąd. Większośd jednak 
wymaga znaczniejszych nakładów finansowych. Nie ma w tym jednak nic 
nadzwyczajnego. A czy inwestycja taka uda się czy nie zależy przecież tylko od 
zaangażowania ludzi, którzy chcieliby się tym zając. Jak widad na przykładzie 
czeskim inwestycje takie, nie tylko że są możliwe, to jest ich coraz więcej. I, co nie 
jest bez znaczenia, po ich uruchomieniu, są one często oblegane przez turystów.  
Aby pomóc potencjalnym inwestorom KARR wydał publikację, w której 
zaprezentował wybrane spośród kilkudziesięciu, 25 punktów widokowych. 
Przybliżył ich dawne zagospodarowanie, aktualny stan prawny czy możliwości 
dostępu i dojazdu. To ostatnie ma przecież ogromne znaczenie zwłaszcza podczas 
procesu inwestycyjnego. Trzeba przecież dowieśd, nieraz w odległe od szlaków 
komunikacyjnych miejsca, potrzebne materiały.  
Opracowana na potrzeby projektu publikacja Zapomniane punkty widokowe to 
według Anety Mędzy bardzo dobry punkt wyjściowy dla potencjalnych inwestorów. 
Aby jednak wszystko było jak najbardziej przejrzyste od strony prawnej Kancelaria 
radców prawnych Jacek Ośliźlok, Henryk Łukaszewski przygotowała odpowiednią 
opinię zawierającą to co każdy inwestor powinien wiedzied zanim przystąpi do 
takiego zadania. Mylę, że przeprowadzona później przez Anetę Marek rozmowa 
rozwiała wszelkie wątpliwości a jednocześnie pozwoliła na wyrobienie sobie 
własnego osądu. W dyskusji uczestniczyli: Grzegorz Sokolioski, Jerzy Majdan, 
Andrzej Mateusiak, Miroslav Šikola, Jan Volf i Günter Fiedler. 
Tak jak przedstawione próby podjęcia działalności zmierzających do stworzenia 
nowego produktu turystycznego były dla wszystkich niezwykle ciekawe tak kolejny 
temat: „Upadłośd przedsiębiorstw hotelarskich na polsko-czeskim pograniczu – 
wczesne symptomy, zagrożenia, przeciwdziałanie” był zupełnym zaskoczeniem. 



44 

 

 

Jednak szybko pierwsze zdziwienie zmieniło się w zaciekawienie. Stało się tak za 
sprawą wykładu radcy prawnego Pawła Bojarskiego i syndyka Przemysława 
Jedlioskiego. Okazało się bowiem, ze upadłośd nie zawsze jest najgorszym co może 
spotkad w życiu konkretnego przedsiębiorcę. Nieraz takie właśnie wyjście jest wręcz 
ratunkiem dla właściciela upadającej firmy. Potwierdził to także Janusz Turakiewicz 
prowadzący powyższą dyskusję.  
Najważniejszym jednak punktem spotkania było podpisanie umowy o utworzeniu 
Karkonosko-Izerskiego Klastra Turystycznego. Pozwoli to na wypracowanie 
i realizację wspólnej strategii promocji regionu przy zastosowaniu środków 
własnych przedsiębiorstw wspartych budżetami promocyjnymi gmin oraz środkami 
pozyskiwanymi w ramach programów unijnych. Pierwsi, którzy zdecydowali się 
podjąd wspólne działania w ramach Klastra to: Hotel Artus z Karpacza, Hotel Caspar 
z Jeleniej Góry, Instytut Gospodarki Turystycznej, Pałac Wojanów, Biuro podróży 
Discover Silesia, Villa Nova oraz Huta Julia z Piechowic. Oczywiście bardzo ważne 
było wsparcie udzielone przez Starostwo Powiatowe i Karkonoska Agencję Rozwoju 
Regionalnego.  
Prowadzący Konferencję Grzegorz Rychter i Janusz Turakiewicz wyrazili 
w posumowaniu spotkania opinię, że klaster to właściwy początek dla dalszego 
prawidłowego rozwoju turystycznego w naszym regionie. I zapewne tak będzie. 
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Propozycje 

 
Zenon Pilarczyk 
W Górach Połabskich 
 
Kręcono tu sekwencje filmu „Opowieści z Narnii”, w której dzieci i bobry wyruszają 
na ratunek Edwardowi. Dwukrotnie przebywał tu, szukając natchnienia do swojej 
twórczości, znany duoski pisarz Jan Chrystian Andersen. W latach 1831 i 1851. Pod 
wpływem magii tego miejsca powstała bajka „Królowa Śniegu”. Niektórzy znawcy 
uważają, że są tu najpiękniejsze widoki w Europie. To właśnie w te góry 
zorganizował wycieczkę w dniach 3-5 października 2014 r. Oddział Miejski PTTK 
w Gubinie. Góry Połabskie położone są w północno-zachodnich Czechach (w kraju 
usteckim) i południowo-wschodnich Niemczech (w Saksonii). Specyfiką tych gór są 
liczne skupiska form skalnych: pionowe ściany, baszty, iglice, wąwozy, szczeliny, 
głębokie doliny, kaniony, skalne miasta i wąskie tarasy skalne, oraz bazaltowe 
wzniesienia w kształcie stożków o wyspowym charakterze, położone na rozległej 
płycie zbudowanej ze skał osadowych, piaskowców i margli. Sied dolin rzecznych 
utworzyła tu system odrębnych masywów o charakterystycznym krajobrazie dla gór 
płytowych. 
 

 
Foto: Zenon Pilarczyk 
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Brama Pravcicka to największy naturalny most skalny w Europie, ma 16,5 
metra szerokości oraz 16 wysokości. Jej okazałośd można podziwiad zarówno 
z okolicznych tarasów widokowych jak i bezpośrednio spod jej łuku. Do 1981 r 
można było wejśd na łuk. Jednak procesy wietrzenia zrobiły swoje i należało skałę 
zabezpieczyd za pomocą żywic. Wejście na łuk zostało zamknięte. Miejsce to było 
podziwiane od wieków. Najbardziej znana jest Brama Pravcicka, do której prowadzi 
szlak o długości 2,5 km z polany Trzech Źródeł (Tri prameny). Do polany można 
dojechad z pogranicznej miejscowości Hrensko. Nie ma tu parkingu i należy 
samochód zostawid w Mezni Louka. Na zboczu stoku przy Pravcickiej Bramie 
panujący tu ród Clary – Aldringen w 1981 r. zbudował dla swoich gości letni pałacyk 
„Sokole Gniazdo”. Poprzednio stała tu chatka z wyszynkiem pokryta dębową korą. 
Budowniczowie pałacyku w stylu alpejskim zostali sprowadzeni z Włoch. 
W drugi dzieo odbyto przejażdżkę malowniczą Doliną Łaby do Twierdzy Konigstein. 
Twierdza położona jest na widocznej z daleka platformie skalnej usytuowanej 264 
metry nad poziomem przepływającej u jej podnóża Łaby. Króluje ona nad 
osobliwym krajobrazem Gór Połabskich. Można z niej podziwiad fantastyczne 
widoki na saksoosko-czeską Szwajcarię, przedgórze Rudaw wschodnich i odległe 
o 35 km Drezno. Nigdy nie została zdobyta. Początkowo był tu gród należący do 
królestwa czeskiego. Pierwsza pisemna wzmianka pochodzi z dokumentu króla 
Czech Wacława I wydanego w 1233 r. W XV w. przechodzi ona we władanie dynastii 
saskiej Wettynów. Dynastia ta dała Polsce dwóch królów. Pierwszy z nich Fryderyk 
August I panował w Saksonii w l. 1694–1733 a w Polsce jako August II Mocny 
w latach 1697-1706 i 1709–1733. Możemy tu wypatrzed sporo poloników. Głównie 
herbów pięciopolowych. Po przekątnej orły Królestwa Polskiego i Pogoo Litewska, 
a na polu środkowym herb Wolnego Paostwa Saksonii. Herby te występują głównie 
na działach i budowlach tej twierdzy. W latach 1563–1569 górnicy wykopali 
najgłębszą studnię w Saksonii o głębokości 152,50 metrów. Od 1589 r. rozkazem 
elektora Christiana I w twierdzy tej przechowywano skarb Saksonii i dzieła sztuki . 
W roku 1725 Zbudowano tu największą beczkę na wino o pojemności 238 600 l dla 
potrzeb Augusta II Mocnego. Obecnie możemy oglądad jej replikę. W czasach gdy 
twierdza utraciła znaczenie obronne, przekształcono obiekt na więzienie dla jeoców 
wojennych. Pierwszy raz zapełniła się ona w czasie wojny Niemiecko-Francuskiej 
w latach 1870-71. Następnie pełniła tą rolę w okresie I i II wojny światowej. W 1939 
r. zapełniona została oficerami polskimi. Obecnie całym kompleksem zarządza 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością eksponując historyczne obiekty i dbając 
o autentyczne wyposażenie. Mamy tu stylowe lokale gastronomiczne: tj. „Kasyno 
Oficerskie” , zabytkową karczmę „U muszkietera” i ogródek piwny „Piekarnia 
forteczna”. Stałe wystawy to: „Dom skarbów”, w którym przechowywano 
saksooskie rezerwy skarbowe, magazyn pocisków, stajnia koni komendanta, dom 
studzienny, kazamaty, kościół garnizonowy, stara zbrojownia itp. Na zwiedzanie 
obiektu należy przeznaczyd min. 2,5 godziny. Bilety wstępu to wydatek 8 euro. Dla 
grup od 15 osób po 7 euro. Warto zwiedzid atrakcje Gór Połabskich, to tak 
niedaleko od południowo – zachodnich terenów naszego kraju. 
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Krzysztof Czerepowicki 
Głaz łączący trzy województwa 
 
Na granicy trzech województw: kujawsko-pomorskiego, warmiosko-mazurskiego 
i mazowieckiego w dniu 23 maja 2014 roku odbyła się uroczystośd odsłonięcia 
symbolicznego głazu. Granitowy głaz, na którym umieszczono herby trzech 
województw, będzie elementem przebiegającej tam właśnie ścieżki dydaktycznej 
„Konopaty”. Ścieżka ta, jak i trójstyk graniczny leży na terenie Górznieosko-
Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Dla przypomnienia, Park ten powołany został 
w 1990 roku, jego powierzchnia to ponad 27 tysięcy hektarów leżących właśnie na 
terenie tych wyżej wymienionych trzech województw. Od 1993 roku cały park 
znajduje się w granicach obszaru „Zielone Płuca Polski”. Na terenie parku 
utworzono 7 rezerwatów przyrody oraz dwa specjalne obszary ochrony siedlisk 
Natura 2000. Wiele obiektów uznano za pomniki przyrody. Najbardziej znany jest 
rosnący niedaleko siedziby Dyrekcji Parku w Czarnym Bryosku około 500-letni Dąb 
Rzeczypospolitej. Warto to miejsce odwiedzid, zwłaszcza w okresie jesiennym, kiedy 
wspaniale prezentuje się cała paleta kolorowych liści na drzewach.  
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Spotkania krajoznawcze 

Krzysztof Tęcza 
Mijające krajobrazy Ziemi Jeleniogórskiej 2014 
 
W sobotę 11 października 2014 roku odbyło się IV Ogólnopolskie seminarium 
krajoznawcze „Mijające krajobrazy Ziemi Jeleniogórskiej”. Jak zwykle 
w organizowane przez Komisję Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK i Komisję 
Krajoznawczą Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze seminarium 
włączyła się Książnica Karkonoska, która użyczyła swojej sali oraz zapewniła 
sprawną obsługę jeśli chodzi o stronę techniczną. Impreza została dofinansowana 
przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze oraz Prezydenta Miasta Jelenia Góra, 
dzięki czemu można było ugościd przybyłych w trakcie przerwy kawowej. 
Oczywiście całości organizacji podjął się piszący te słowa, który wszystkie działania 
zmierzające do osiągnięcia założonego celu wykonał społecznie. Również osoby, 
które zgodziły się na występ, nie otrzymały za swoją pracę żadnych honorariów. 
Wykonali ją za darmo. Dlatego też, jako organizator seminarium, składam im 
serdeczne podziękowania za to, że zgodzili się przybyd do Książnicy i podzielid 
z widzami swoją jakże niezwyczajną wiedzą. Dziękuję jednocześnie dyrekcji 
Książnicy za nieocenioną pomoc i życzliwośd z jaką spotykam się ze strony zarówno 
dyrekcji jak i pracowników, z którymi bezpośrednio mam kontakt. Również dziękuję 
Starostwu Powiatowemu w Jeleniej Górze i Prezydentowi Miasta za udzielone 
wsparcie finansowe. 
Sobotnie spotkanie zaplanowałem tak by zaprezentowad różne tematy 
i przedstawid różne tereny, nie tylko miasto Jelenią Górę. Dlatego zaprosiłem 
fachowców zajmujących się różnymi dziedzinami. Jako pierwsza wystąpiła pani 
Agnieszka Krzemioska, z zawodu architekt krajobrazu. Przedstawiła nam ona referat 
pt. „Zmieniające się oblicze miasta na przykładzie Alei Wojska Polskiego”. Każdy 
z nas zna oczywiście omawianą ulicę będącą dzisiaj jedną z najbardziej obciążonych 
komunikacyjnie arterii naszego miasta. Każdy bowiem zmotoryzowany codziennie 
musi przedrzed się w godzinach szczytu właśnie tą ulicą by dotrzed rano do pracy 
i popołudniu wróci do domu. 
Pani Agnieszka na początku przytoczyła definicję wyraźnie określającą czym jest 
architektura krajobrazu. Otóż architektura krajobrazu jest dziedziną nauki i sztuki 
mającą na celu kształtowanie krajobrazu, w którym żyje człowiek w sposób 
estetyczny i funkcjonalny przy użyciu roślin, wody i elementów architektonicznych. 
Wydaje się, że nie ma nic prostszego, prawda? Wystarczy tylko prawidłowo 
zaplanowad stosowne nasadzenia, wkomponowad jakąś fontannę i ustawid 
ozdobne detale architektoniczne. Bylibyśmy jednak w błędzie tak sądząc. Owszem, 
dawniej tak było, przynajmniej w odniesieniu do obiektów wznoszonych przez ludzi 
bogatych oraz urzędy zarządzające terenami publicznymi. Dzisiaj wszystko się 
zmieniło. Mało który z inwestorów decyduje się, już nie tylko na wprowadzanie 
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ozdób w budowanych obiektach, ale w ogóle na ładne projekty architektoniczne. 
Wynika to z ilości posiadanych środków finansowych, ale także z braku potrzeby 
dzisiejszego społeczeostwa, jeśli chodzi o otaczanie się rzeczami pięknymi. Nie jest 
to na szczęście proces stały. Pojawiają się pierwsze jaskółki. Coraz częściej 
inwestorzy, których na to stad, zaczynają wprowadzad w swoim otoczeniu elementy 
ozdobne. I chwała im za to. Dawniej jednak wznoszony nowy obiekt zwyczajowo był 
upiększany wszelkiego rodzaju ozdobami. Były nimi obramienia drzwi i okien, 
portale, gzymsy międzykondygnacyjne czy koronujące, pilastry, boniowania itp. 
Zwracano uwagę na wygląd całości. Tak właśnie było podczas projektowania 
i powstawania dzisiejszej Alei Wojska Polskiego. Mimo, iż wznoszone po obu 
stronach budynki różniły się wysokością i wielkością to jednak tworzyły one w miarę 
harmonijny ciąg. Nie raził on nikogo. Faktem jest, iż nie od razu ulica ta była 
ukształtowana tak jak dzisiaj. Na rycinie z 1780 roku widzimy budynek Domu 
Strzeleckiego. Usytuowany był on nieco na uboczu. Zmieniło się to już niebawem 
gdy zaczęto budowad kolejne domy. Widad to wyraźnie na rycinie z 1902 roku. 
Widzimy tutaj szeroką ulicę spełniającą funkcję komunikacyjną. Oczywiście 
w tamtych czasach nie było takiego ruchu jak dzisiaj. Nie było wszak samochodów. 
Ulica w tamtym czasie była spójna stylistycznie. Po obu stronach była zwarta 
zabudowa mieszkalna. Widad było także po obu stronach ulicy posadzone 
regularnie nasadzenia drzew. Wówczas były one jeszcze małe. Jednak z czasem, co 
widad na kolejnych widokówkach, rosły one. W koocu trzeba było pomyśled o ich 
formowaniu i przycinaniu. Niestety w miarę pojawiania się ruchu samochodów 
niektóre z drzew chorowały i trzeba było wycinad je zastępując chore okazy 
nowymi. Te jednak były nieduże i zaczęły tworzyd się niekorzystne pustki między 
nimi.  
Najwięcej zmian na omawianym terenie miało miejsce w wieku XX. W 1904 roku na 
Placu Strzeleckim, gdzie znajdowała się tonąca w zieleni fontanna, postawiono 
budynek teatru. Zmieniło to całkowicie wygląd tej części ulicy. Nie był to jednak 
koniec zmian w tej części ulicy. Ostatnia duża zmiana to likwidacja podjazdu do 
teatru. Miało to miejsce w związku z pracami zmierzającymi do poszerzenia ulicy. 
Taka zmiana pozwoliła na udrożnienie ruchu komunikacyjnego, jednak całkowicie 
zmieniła otoczenie. Dzisiaj, patrząc na pojawiające się tu nachalne reklamy, i nie 
tylko, miejsce to niezbyt zachęca do jego podziwiania. A przecież wystarczyłoby 
wykorzystad pusty plac od strony ulicy Sudeckiej by znowu stało się ono ozdobą tej 
części miasta. Pani Agnieszka przedstawiła swoje w tym względzie propozycje. 
Uważa ona, że powinno się w tym miejscu zmienid nasadzenia zieleni, które niejako 
otoczyłyby letni ogródek przynależny działającej w teatrze restauracji. Byłoby to 
naturalnym miejscem odpoczynku, które, ze względu właśnie na nowy rodzaj 
nasadzeo, wtopiłoby się w otoczenie. Gdyby do tego dodad podświetlenie budynku 
teatru wszystko doprowadziłoby do przywrócenia „życia” w tym ciekawym rejonie 
miasta.  
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Krzysztof Tęcza (organizator), Leszek Kośny, Joanna Broniarczyk, Tomek Łuszpioski, 
Bogumiła Chabowska-Dąbek, Mieczysław Lewandowicz, Agnieszka Krzemioska, 
Eugeniusz Gronostaj. Foto: Krzysztof Tęcza 
 
Tomek Łuszpioski, który przyjechał do nas z niewielkich Borowic, postanowił 
przybliżyd wszystkim sprawy związane z zielarstwem. Swoją prezentację 
zatytułował: „Tradycje zielarskie Karkonoszy, laboranci i likiery ziołowe”. Faktem 
jest, że wokół nas wszędzie rosną różne zioła, często wykorzystywane do różnych 
celów. On oczywiście skupił się na ziołach używanych w lecznictwie i przemyśle 
spożywczym. Wszyscy, gdy zostaniemy zapytani, bez namysłu powiemy, że są zioła 
szwedzkie, alpejskie, bawarski itp. Nie jest to jednak prawdziwy obraz. Ziół bowiem 
wykorzystywanych przez człowieka jest ponad 1 tysiąc, a ich odmian ponad 
6 tysięcy. Oczywiście wiele ziół to rośliny trujące. Dlatego właśnie zbieraniem ziół 
oraz wytwarzaniem z nich różnych specyfików muszą zajmowad się fachowcy. 
Początkowo byli nimi laboranci. To właśnie oni zbierali zioła i wykonywali z nich 
lekarstwa. W XVIII wieku karkonoscy laboranci założyli cech skupiający 30 
czeladników. Wytworzyły się wówczas ośrodki specjalizujące się w zbieraniu ziół 
(Karpacz) czy ich przetwórstwie (Miłków). Niestety władze bardzo szybko 
przystąpiły do ograniczania działalności laborantów. W roku 1843 wydano ustawę 
ostatecznie likwidującą ziołolecznictwo w Karkonoszach. Spowodowało to, że nie 
przyjmowano już do nauki nowych czeladników i ostatecznie w roku 1884 zmarł 
ostatni z uznanych laborantów. Był nim Ernst August Zölfel z Karpacza. Aby jednak 
nie przyjmowad tego faktu za koniec działalności laborantów w Karkonoszach nasz 
mówca, z zawodu inżynier chemik, postanowił (właściwie przez przypadek) podjąd 
się działalności w tej branży. Dzisiaj możemy już powiedzied, że działalnośd 
prowadzona przez laborantów ma swoją ciągłośd, a kolejnym mistrzem 
laboranckim jest właśnie Tomek Łuszpioski. Aby jednak dowieśd tego muszę 
przybliżyd jego działalnośd, którą przedstawił nam w drugiej części swojego 
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wykładu. Otóż na świecie znanych jest wiele wyrobów ziołowych na bazie alkoholu. 
Najstarszym z nich jest produkowany od 1510 roku likier znany jako Benedyktynka 
(Francja). Później pojawiły się Chartreuse (Francja – 1605), Unicum (Węgry – 1790). 
Nam oczywiście bardziej znana jest produkowana od roku 1807 Becherovka 
(Czechy). W roku 1810 opracowano recepturę likieru ziołowego z dodatkiem jagód i 
innych owoców leśnych. I to stało się prawdziwym przełomem w branży likierów 
ziołowych. W tym właśnie roku w budynku browaru w Staniszowie zaczęto 
produkowad nowy likier znany jako Echt Stonsdorfer. Do jego produkcji 
wykorzystano rośliny rosnące w Karkonoszach. Ich specyficzny smak spowodował 
niezwykłe zainteresowanie nowym likierem i jego producent aby sprostad 
zapotrzebowaniu w roku 1863 wybudował nową fabrykę, budynki której znajdują 
się obecnie przy ulicy Wolności w Jeleniej Górze. Oczywiście, zakooczenie II wojny 
światowej nie oznaczało kooca produkcji tego popularnego likieru. Obecnie jest on 
produkowany w Niemczech. Nie jest to już jednak to samo, gdyż jako składników 
używa się ziół alpejskich. Niemniej do dnia dzisiejszego na butelkach z tym trunkiem 
zamieszcza się oryginalną etykietkę, na której dociekliwi zobaczą budynki 
pierwotnych zakładów na tle panoramy Karkonoszy. W roku 1920 w Cieplicach 
rozpoczął działalnośd zakład dostarczający śląski rumianek i produkujący mieszanki 
herbaciane. Po przejęciu w roku 1923 dawnego browaru w Strzegomiu oraz 
zakupieniu w 1934 roku upadającej fabryki porcelany w Stanowicach, jego 
właściciel opuścił te tereny by w 1950 roku uruchomid ponownie działalnośd w 
górach Harz. W roku 2014 hale tej, wywodzącej się z Cieplic hurtowni, mają ponad 
22 tysiące metrów kwadratowych. Jest to obecnie największa na święcie hurtownia 
zielarska. Dla nas oczywiście ważną informacją jest ta, że jej korzenie wywodzą się 
z Cieplic. Bez wątpienia jednak najważniejszą informacją jest ta, iż pan Tomasz 
Łuszpioski, jest twórcą nowej receptury na Likier Karkonoski i fakt, że wytwarzany 
przez niego likier zyskuje coraz większe uznanie. Można go już nabyd w dziesiątkach 
lokali gastronomicznych i sklepach z wyrobami alkoholowymi. Śmiało zatem 
możemy powiedzied, że laboranci mają swojego kolejnego mistrza. 
Pani Bogumiła Chabowska-Dąbek z Nadleśnictwa „Śnieżka” w Kowarach 
przygotowała wykład pt. „Zmienne oblicza lasu z jubileuszem w tle”. Lasy 
Paostwowe mają 90 lat. Jest to niewątpliwie okres pozwalający na stworzenie 
administracji, która wie co ma robid, by lasy wciąż były, nie tylko źródłem zachwytu 
dla społeczeostwa, ale także źródłem dochodu dla paostwa, a zarazem by wciąż 
były organizmem rozwijającym się we właściwym kierunku. Lasami zarządza 
Generalna Dyrekcja poprzez Dyrekcje Okręgowe, w których działają Nadleśnictwa. 
Na Dolnym Śląsku mamy aż 33 Nadleśnictwa. Jednym z nich jest Nadleśnictwo 
„Śnieżką”, które właśnie obchodziło swoje 40 urodziny. Nasza prelegentka 
podkreśla, że 90 lat to dużo, dużo dla nas ludzi, dużo dla leśników. Jednak dla 
samego lasu to niewiele, to zaledwie chwila. Las jest dla nas źródłem życia, radości, 
jest tajemniczy. I właściwie było tak zawsze. Już za Piastów lasy były bardzo 
ważnym elementem dochodów. Pobierano wówczas za wstęp do niego stosowne 
opłaty. Dlatego też starano się go chronid. I tak np. Kazimierz Wielki wydał pierwszy 
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akt prawny chroniący las. Chodziło w nim o ochronę gatunkową cisa, który 
wycinany był wówczas w niepokojącym tempie. Służył on do produkcji strzał, kusz, 
łuków. Za Jagiellonów lasy były wydzierżawiane. Wydawałoby się, że podczas 
zaborów lasy ucierpiały najwięcej. Tak też było. Prowadzono w nich gospodarkę 
rabunkową. Jednak właśnie wówczas wykształciły się pierwsze zasady 
gospodarowania w lasach. Okres ten uważa się za początki leśnictwa. Lasy to nie 
tylko miejsce pozyskiwania surowca. To także ostoja zwierzyny, to także niezwykłe 
doznania dla ludzi odwiedzających je. Niestety dzisiaj prawdziwych lasów już 
właściwie nie ma. Najbardziej zauważalnymi przez nas zmianami w lasach są zmiany 
jakie zachodzą tu w ciągu roku. Kolejne bowiem pory roku powodują zmiany 
w wegetacji roślinności co z kolei owocuje w jego wygląd. Najpiękniej prezentuje 
się las jesienią, kiedy to lisice zmieniają swoje barwy. Jesieo to także zapach 
grzybów, które wtedy pojawiają się obficie. Okres ten jednak nie trwa zbyt długo. 
Zaraz przychodzi zima. Zmienia się wówczas krajobraz, jest on biały i surowy, co 
wcale nie oznacza ponury. Szybko jednak ciepłe promienie słoneczne torują drogę 
dla wiosny kiedy to wszystko budzi się do życia. Robi się zielono i przyjemnie. 
Trzeba pamiętad, że las to żywa istota, która choruje i odnawia się. Przeżywa klęski. 
Wiatry sieją w lesie spustoszenie. Rozwijają się wówczas grzyby i owady. Nie sprzyja 
to prawidłowemu przyrostowi drzew. Trzeba w takich wypadkach pomagad 
przyrodzie i właśnie wtedy do akcji wchodzą leśnicy. Znanych jest w historii wiele 
klęsk jakie nawiedziły nasze lasy. Nie ma co się nad nimi rozczulad. Lasy, dzięki 
oczywiście pomocy fachowych służb leśnych, poradziły sobie z tymi 
przeciwnościami i dzisiaj prezentują się wspaniale. Trzeba jednak pamiętad, że lasy 
to nie tylko szata roślinna. To także zwierzęta, a więc żywe istoty, które także trzeba 
chronid, i którym także czasami trzeba pomagad. Najpiękniejsze jednak w lasach 
jest to, że każdy z nas, odwiedzających je, widzi ten sam las inaczej. Każdy jednak 
widzi go jako coś pięknego. 
Mieczysław Lewandowicz zarządzający Karkonoskim Centrum Gospodarki 
Odpadami opowiedział nam o sposobach gospodarowania odpadami. Przedstawił 
metody jakimi dzisiaj stara się neutralizowad niekorzystne dla środowiska 
substancje. Zaprezentował także Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych, jaką zbudowano na naszym terenie, będącą zarazem jedną 
z najnowocześniejszych w kraju.Aby właściwie gospodarowad odpadami trzeba 
najpierw ponieśd stosowne nakłady finansowe. Często są one bardzo duże. Jednak 
właściwie użyte szybko zwracają się przynosząc pożytek nie tylko firmie ale nam 
wszystkim, nam mieszkaocom tych terenów. Aby jednak można było wydatkowad 
stosowne sumy najpierw musimy przekonad ludzi do zasadności takich wydatków. 
Dlatego właśnie rok rocznie na składowisku odpadów organizowane są spotkania 
z dziedmi, którym wpaja się zasady segregacji śmieci, bez których oczywiście 
wysypisko da sobie rację, jednak ich stosowanie znacząco wpływa na opłaty za 
wywóz śmieci. A Ich wysokośd nie jest przecież bez znaczenia. Ponieważ działania te 
przynoszą pozytywne skutki zakład mógł znacznie obniżyd ceny i stał się 
konkurencyjny na rynku. Dzięki temu także, oraz dzięki darmowemu ustawianiu 
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specjalnych gniazd do segregacji odpadów, zmieniło się nastawienie mieszkaoców, 
którzy w znacznie mniejszym stopniu pozbywają się odpadów w sposób nielegalny.  
Najważniejszym wydarzeniem w ograniczeniu szkodliwego działania odpadów na 
środowiska była decyzja gmin tworzących Związek Gmin Karkonoskich 
o zagospodarowaniu dzikiego wysypiska śmieci i wybudowaniu odpowiedniej 
instalacji do ich przetwarzania. Przez ostatnie 15 lat prowadząc ukierunkowaną 
i przemyślaną działalnośd przyjęto pewne standardy. Niestety jako zakład 
dostaliśmy bardzo mało czasu na przystosowanie się wchodzących w życie 
przepisów. Poradziliśmy sobie jednak z tym. Po roku 2000 przeprowadzono 
rekultywację wysypiska. Wybudowano specjalny system rurociągów 
odprowadzających pozyskane wycieki do odpowiednich zbiorników, tak by 
wyeliminowad wpływ tych substancji na środowisko. Kolejnym etapem była 
budowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych. Dzięki pozyskaniu środków 
zewnętrznych doprowadzono sprawę do szczęśliwego kooca. W roku 2002 
powstała nowoczesna kompostownia kontenerowa. Następny cykl rozbudowy 
KCGO doprowadził do wybudowania nowej kwatery oraz ujęcia gazu, który będzie 
służył do pozyskiwania ciepła. Nowinką techniczną okazała się kompostownia 
tunelowa, która była znacznie taosza od kontenerowej a jednocześnie pozwalała 
w znacznie krótszym czasie uzyskad o wiele lepsze wyniki w stosunku do prac 
prowadzonych na tradycyjnych obiektach. Patrząc na nasz zakład w dniu 
dzisiejszym widzimy doskonale, że podejmowane w przeszłości decyzje były trafne 
i przyczyniły się do stworzenia na terenie Związku Gmin Karkonoskich 
nowoczesnego zakładu przetwarzania odpadów komunalnych, który, po pierwsze 
nie ma tak szkodliwego oddziaływania na środowisko jak podobne zakłady 
w Polsce, po drugie, jest zakładem wciąż wyprzedzającym narzucane nam 
standardy gospodarowania odpadami. 
Leszek Kośny z Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze przybliżył sprawy 
związane z owadami. Tytuł jego wystąpienia: „Owady w historii Ziemi 
Jeleniogórskiej”, zaciekawił wszystkich. Najpierw jednak przypomniał on wybitnych 
ludzi zajmujących się tą tematyką na naszej ziemi. Byli nimi Alfred Borkowski 
i Andrzej Paczos. Zajmowali się oni historią owadów w naszym regionie. A trzeba 
wiedzied, że owady to najliczniejsza gromada zwierząt zamieszkujących Karkonosze. 
Pan Leszek swój wykład rozpoczął od bartnictwa. Bo, jak się okazuje, nie zawsze 
były w naszych domostwach pasieki złożone z uli. Na początku miód pozyskiwano 
z barci. Nie było to wcale takie łatwe ani proste. Nie było także zbyt bezpieczne. 
Bartnik bowiem, zanim mógł dostad się do miodu musiał dotrzed do niego. 
A pszczoły często wybierały sobie miejsce na składowanie miodu bardzo wysoko. 
Trzeba wtedy było dotrzed do niego wykorzystując system specjalnych lin. Nie było 
to zbyt wygodne. Ponieważ jednak miód od zawsze był towarem pożądanym 
pozyskiwano go już od bardzo dawna. Pierwszy dokument, w którym wymieniano 
bartników, jaki się zachował na naszym terenie pochodzi z wieku III, a jego autorem 
jest książę Henryk IV Prawy. W czasach późniejszych, właśnie ze względu na 
trudności jakie sprawiało pozyskiwanie miodu z barci, zaczęto wycinad części drzew 
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bartniczych i ustawiad na ziemi zabezpieczając je jednocześnie przed opadami 
specjalnymi daszkami. Barcie te albo ustawiano albo kładziono. Lokalizowane je 
w pobliżu domów mieszkalnych co pozwalało na stosunkowo łatwy dostęp do nich. 
Później, w miarę zaniku drzew bartniczych, zaczęto budowad znane dzisiaj ule. 
Przyczyniło się to do pozyskiwania znacznie większych ilości miodu. Nic więc 
dziwnego, że ule wyparły barcie. Na dowód tego mamy dokument z XVIII wieku, 
w którym czytamy, że w powiecie lwówecko-bolesławieckim było 84 barcie i 4052 
ule. Na początku ule były bardzo proste. Później starano się je ozdabiad, aż w koocu 
zaczęto tworzyd ule figuralne. Często ule umieszczano w figurach świętych. 
Najbardziej znaną w Europie pasieką była ta z miejscowości Dworek koło Lwówka 
Śląskiego, złożona z 20 uli figuralnych. Nazywano ją „12 Apostołów” poszczególne 
bowiem rzeźby przedstawiały m.in. uczniów Jezusa. Niestety nie zachowała się ona 
do dnia dzisiejszego w całości. Częśd uli uległa zniszczeniu, częśd trafiła do różnych 
muzeów. Na placu przed Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze znajduje się 
kilkanaście kopi owych uli. Najstarsza książka poświęcona pszczelarstwu ukazała się 
w roku 1568 w Görlitz. Jej autorem był Nickel Jacob nazwany przez Niemców 
„ojcem literatury pszczelarskiej”. Ważną pozycją dotyczącą owadów była także 
wydana w roku 1603 „Theriotropheum Silesiae” Caspara Schwenckfelda. Był to 
uporządkowany alfabetyczny spis śląskiej fauny. Ciekawe i zarazem tragiczne 
w skutkach wydarzenie podał w swoim opisie miasta Jeleniej Góry Johann Daniel 
Hensel. Wspomniał on o zagadkowym pożarze Jeleniej Góry mającym miejsce 
w 1616 roku. Według niego pewien ogrodnik wybierając się do pszczół przygotował 
podkurzacz. Niestety silny wiatr przeniósł tlący się w nim ogieo na dom pszczelarza. 
Powstały pożar w ciągu pół godziny objął swoim zasięgiem domy na długości pół 
mili. Spłonęło wówczas 85 domów, 41 pełnych stodół, 4 szopy i stajnie, w sumie 
209 dachów lub budynków. Wydarzenie to nazwano pożarem pszczelim. Pan Leszek 
wspomniał także ciekawe wydarzenie jakie miało miejsce w roku 1693 w okolicach 
Jeleniej Góry, Kowar i Kamiennej Góry. Otóż nawiedziła wówczas te tereny 
szaraocza. Wiemy o tym dzięki zachowanemu specjalnemu raportowi dotyczącemu 
tego jakże niespotykanego u nas wydarzenia. Innym wydarzeniem było rozpoczęcie 
hodowli jedwabnika. Miało to miejsce w wieku XVIII. W roku 1756 we Lwówku 
założono pierwsze plantacje morwy. W roku 1781 urządzono w szpitalu 
pomieszczenia hodowlane. Niestety bilans zysków i strat był bardzo niekorzystny 
i, po bardzo ostrej zimie jak miała miejsce w roku 1797, całkowicie zaprzestano 
uprawy morwy. Kolejnym owadem masowo występującym na naszych ziemiach 
była wesz. Dotyczy to okresu po 1945 roku kiedy to miał miejsce ruch ludności na 
niespotykaną dotąd skalę. Brak możliwości utrzymania higieny był bezpośrednią 
przyczyną takiego stanu rzeczy. Dzisiaj, w zasadzie, nie ma już takich przypadków. 
Tak samo jak nie ma rodzimych przypadków malarii. Bardzo ciekawym owadem, 
przynajmniej w latach pięddziesiątych XX wieku, była u nas stonka ziemniaczana. Jej 
masowe pojawienie się wywołało panikę. Istniała bowiem obawa, że owad ten 
zniszczy całkowicie uprawę ziemniaków. Ukazało się wówczas zarządzenie 
określające tereny i terminy zbierania na nich stonki. Powszechnie uważano, że za 
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pojawienie się na naszych terenach stonki odpowiadają Amerykanie. Dzisiaj 
oczywiście wiemy już, że tak nie było. Jej występowanie bowiem w Europie 
stwierdzono znacznie wcześniej. Tragicznym w skutkach okazała się plaga 
występowania motyla wskaźnicy modrzewianeczki, który to doprowadził do prawie 
całkowitego zniszczenia lasów w Karkonoszach i Górach Izerskich. Najtragiczniejszy 
był rok 1981. W sumie wylesieniom uległo wtedy ponad 13 tysięcy hektarów lasów. 
Innym szkodnikiem, którego wykryto w 1985 roku był owad szrotówek 
kasztanowcowiaczek. Przyczynił się on do spustoszenia wśród kasztanowców. Do 
niedawna wydawało się, że te piękne drzewa nie przetrwają inwazji tych owadów. 
Na szczęście nie stało się tak.  
Joanna Broniarczyk opowiedziała o „Przestrzeni Książnicy Karkonoskiej – ewolucji 
biblioteki”. Przybliżyłam nam proces rozbudowy Książnicy, który zakooczono 
w 2008 roku. Dzięki temu znacząco powiększono powierzchnię obiektu, co 
pozwoliło na powrót księgozbiorów rozproszonych w działach znajdujących się 
w innych budynkach. Mamy obecnie bardzo przestronną czytelnię, z której mogą 
korzystad czytelnicy, nie martwiąc się, iż nie będą mieli gdzie usiąśd by przejrzed 
wypożyczone książki czy czasopisma. Bardzo efektownie prezentuje się dział 
dziecięcy. Wstawiono tam odpowiednie meble i przygotowano przestrzeo do zajęd 
dydaktycznych. Wybudowano także salę widowiskową, której bardzo brakowało. 
Dzięki temu organizuje się wiele ciekawych spotkao i prezentacji. Obecnie 
księgozbiór liczy ponad 200 tysięcy woluminów. Ponieważ księgozbiór jest 
organizmem żywym, co jakiś czas są usuwane z niego książki, które straciły swoje 
znaczenie. Uwolnioną w ten sposób przestrzeo zajmują nowe nabytki. Stare książki 
wystawiane są na specjalnych kiermaszach, na których chętni mogą je nabyd za 
przysłowiowy grosz. Wiele osób z tego korzysta. W roku 2000 miał miejsce 
początek komputeryzacji biblioteki. Od tej pory Książnica „obrosła” kolejnymi 
zbiorami, tworząc zupełnie nową kolekcję, zupełnie inną niż do tej pory. Dawniej 
książki wypożyczał bibliotekarz. Dzisiaj czytelnik może zrobid to sam przez Internet. 
Może także sprawdzid co wypożyczał do tej pory. Obecnie czytelnik może korzystad 
z biblioteki internetowej. Ma w ten sposób dostęp do ponad 3 tysięcy tytułów. 
W bibliotece cyfrowej tworzone są zbiory (przede wszystkim regionalne), które są 
dostępne dla każdego mieszkaoca naszego globu. I właśnie to jest największą 
zmianą jaka zaszła w ostatnich latach w bibliotekarstwie. 
Krzysztof Tęcza w swoim wykładzie „Wzgórze Kościuszki” przedstawił niektóre 
zmiany w wyglądzie tego miejsca. Przede wszystkim jednak skupił się na ukazaniu 
jego piękna. Początkowo bowiem wzgórze to odstraszało ewentualnych chętnych 
do spacerów. Działo się tak dlatego, że na jego szczycie wzniesiono szubienicę. 
I pewnie nic by nie zmieniło takiego nastawienia gdyby nie podjęcie w roku 1778 
decyzji o jej wyburzeniu. W miejscu tym powstały wówczas obiekty wojskowe. 
Zmieniono także nazwę wzgórza na Cavalier. Dzisiaj zobaczymy tu tylko 
fundamenty szubienicy. Pozbawione do tej pory wysokiej roślinności wzgórze 
zaczęto obsadzad wieloma gatunkami drzew, również owocowych. Zaczęto wznosid 
budowle służące do wypoczynku i zabawy. Wszystkie te działania były inspirowane 
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przez burmistrza Jeleniej Góry Johanna Christopha Schönau oraz jego żonę 
Fryderykę Helenę, której to kochający małżonek wzniósł w roku 1795 pomnik. Po 
tragicznej śmierci burmistrza wdzięczni mieszczanie wznieśli jeszcze ładniejszy 
pomnik. Tym razem właśnie dla niego. W XIX wieku rozpoczęto drążenie pod 
wzgórzem pierwszych podziemnych korytarzy. Po wielu latach zostały one 
rozbudowane do tego stopnia, że rozważane są obecnie pomysły na ich 
wykorzystanie turystyczne. Sto lat temu od strony ul. Matejki zbudowano budynek 
Muzeum Karkonoskiego, który po wieku rozbudowano dodając do niego nowy 
obiekt połączony ze starym łącznikiem ze stali i szkła. W tym samym czasie przy ul. 
Sudeckiej zbudowano korty tenisowe i basen. Jednak najładniejszym obiektem 
powstałym w tamtym czasie był bez wątpienia przekrój geologiczny Sudetów 
Zachodnich. W czasach po II wojnie światowej wybudowano tu liczne boiska oraz 
spory parking. Później dodano do tego plac zabaw dla dzieci oraz siłownię. Całkiem 
niedawno niemal całe wzgórze poddano rewitalizacji i odnowiono wiele alejek oraz 
ustawiono nowe ławeczki i latarnie. Wszystko to powoduje, że Wzgórze Kościuszki 
jest coraz chętniej odwiedzane przez mieszkaoców naszego miasta. 
Ostatnim występującym był Eugeniusz Gronostaj. Tytuł jego prezentacji „Helikon 
w Grecji – Góra Muz w Jeleniej Górze” był wystarczająco tajemniczy by zachęcid 
wszystkich do jego wysłuchania. W ostatnich latach teren od Wzgórza 
Krzywoustego do Perły Zachodu jest coraz chętniej odwiedzany przez turystów. 
Dlatego wszelkie przedstawienia historii tego miejsca są mile widziane. Pan 
Gronostaj porównał Helikon grecki z Helikonem jeleniogórskim i okazało się, że 
w zasadzie niczym się one nie różnią. Może tylko tym, iż muzy przebywające na 
stałe w Grecji, gdy zmienia się pogoda przybywają do Jeleniej Góry. Bardzo 
ciekawym był napis umieszczony kiedyś w tym miejscu: Szczęście dobrem obywateli 
Jeleniej Góry. Może właśnie dlatego wznoszono tu wciąż nowe budowle, wytyczano 
nowe ścieżki. Gdy mieszkaocy naszego grodu wzbogacili się na produkcji i handlu 
płótnem lnianym byli żądni wszelkich nowinek i rozrywki na odpowiednim 
poziomie. Powstał wtedy Parnas. To właśnie tam mogli oni napid się prawdziwej 
kawy czy spróbowad jak smakuje tytoo. Nic więc dziwnego, że już w roku 1796 
wydano pierwszy przewodnik po tych terenach. Dzisiaj na podstawie wydanej 
w roku 1900 mapy możemy prześledzid przebieg istniejących sto lat temu ścieżek. 
Podejmowane dzisiaj działania zmierzają do zwiększenia atrakcyjności tego dawniej 
jakże ciekawego obszaru, który w ostatnich latach został nieco zapomniany. 
 
 

Józef Partyka 
Seminarium Sacrum i Przyroda we Lwowie 
 
Od 1993 r. odbywają się seminaria ekologiczno-przyrodnicze, których tematyka jest 
związana z przyrodą, troską o jej zachowanie i budzenie odpowiedzialności za 
środowisko życia człowieka. Początkowo organizowano je tylko na terenie polskich 
parków narodowych. Z czasem ich tematykę poszerzono o zagadnienia łączące się 



57 

 

 

z szeroko rozumiana ludzką kulturą, wszak środowisko naturalne i kulturowe 
egzystują wspólnie, toteż i te spotkania seminaryjne od pewnego czasu odbywają 
się w różnych miejscach – w Krakowie, na Słowacji, a ostatnio – we wrześniu 2014 
we Lwowie. Ich głównym organizatorem jest ks. prof. Maciej Ostrowski, prorektor 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy współpracy Koła PTTK nr 1 
„Pielgrzym” przy Oddziale Krakowskim naszego Towarzystwa. Od kilku lat 
w organizację seminariów włącza się także Wydział Teologiczny Uniwersytetu w 
Preszowie (Słowacja). Współorganizatorem tegorocznego seminarium był Wydział 
Geograficzny Uniwersytetu Lwowskiego imienia Iwana Franki. W seminarium 
uczestniczyło około 60 osób, w tym 45 z Polski. 
 

 Uczestnicy seminarium Sacrum i Przyroda w holu Domu Uczonych Lwowie. 
 Fot. Maciej Maślioski 

 
Obecne, już 22. z kolei spotkanie z tego cyklu było poświęcone problematyce 
ochrony krajobrazu sakralnego. W popularnym rozumieniu krajobraz jest 
utożsamiany z pojęciem „widok”, jest „obrazem” kraju, jego fizjonomią. Ale – jak 
czytamy we wstępie ks. prof. M. Ostrowskiego do seminaryjnego wydawnictwa – 
krajobraz budzi w człowieku określone duchowe doznania: uczucia, poruszenia, 
przyjemne, wzniosłe bądź przygnębiające. Pod wpływem kontemplacji krajobrazu 
powstają ludzkie dzieła: utwory muzyczne, malarskie, proza, poezja, pieści. Niekiedy 
jego kształty i barwy stają się wzorem dla architektury. 
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Seminarium było swego rodzaju wieloaspektową refleksją nad relacją krajobrazu 
naturalnego i kulturowego oraz wpisanych weo ludzkich tworów, słowem syntezą, 
w której autorzy eksponowali element sacrum w krajobrazowej przestrzeni. 
W naturalnym środowisku przez wieki sytuowano sakralne obiekty – kościoły, 
przydrożne kapliczki i krzyże, figury, cmentarze, pustelnie. Wiele z nich jest trwałym 
elementem krajobrazu, a niektóre są wręcz swego rodzaj „ikonami” różnych 
obszarów, np. krzyż na Giewoncie, zespól klasztorny na Wigrach, dawne opactwo 
benedyktynów na Świętym Krzyżu itd. 
Na tegoroczne seminarium przygotowano 19 referatów, ale z braku czasu 
wygłoszono tylko osiem najważniejszych, w tym trzy lwowskich gospodarzy, 
natomiast wszystkie teksty znalazły się w przygotowanej i wydanej drukiem 
monografii. Autorami dwóch opracowao są osoby związane z Komisją Krajoznawczą 
ZG PTTK (Maciej Maślioski i Józef Partyka). Obrady odbywały się w lwowskim Domu 
Uczonych, dawnym kasynie – jednej z najpiękniejszych neobarokowych kamienic 
z kooca XIX wieku w sąsiedztwie głównego gmachu Uniwersytetu Lwowskiego. 
Zwykle tym spotkaniom towarzyszy sesja terenowa. Podobnie było i tym razem. 
Uczestnicy seminarium mieli okazję poznad najważniejsze zabytki centrum Lwowa 
z katedrą łacioską oraz najbliższe okolice tego miasta – Żółkiew, Krechów 
z klasztorem bazylianów oraz znane pielgrzymkowe miejsce – Stradcz z tamtejszą 
jaskinią, w której mieści się kaplica oraz pozostałości średniowiecznego monasteru. 
Polscy uczestnicy byli zakwaterowani w Domu Pielgrzyma w Brzuchowicach koło 
Lwowa, gdzie znajduje się także Seminarium Duchowne oraz Instytut Teologiczny 
im. św. Józefa Bilczewskiego. Sama miejscowośd leżąca praktycznie w granicach 
Lwowa jest znanym od dawna ośrodkiem wypoczynkowym nazywanym także 
„płucami Lwowa”. Oprócz tego, w ramach jednej z wycieczek seminaryjnych była 
możliwośd zwiedzania Oleska (miejsca urodzin Jana II Sobieskiego), zamku 
w Podhorcach i zespołu urbanistycznego Krzemieoca – miasta gdzie na początku XIX 
w. powstało znane Liceum Krzemienieckie (zlikwidowane po upadku powstania 
listopadowego) i gdzie urodził się Juliusz Słowacki. W drodze powrotnej można było 
zobaczyd czynne kościoły w Gródku Jagiellooskim, Sądowej Wiszni i Mościskach. 
Natomiast jadąc do Lwowa odwiedziliśmy dwie miejscowości położone tuż przy 
granicy polsko-ukraioskiej – Dobromil z tamtejszym czynnym kościołem parafialnym 
i Chyrów, gdzie pod koniec XIX powstało, czynne do września 1939 r. znane 
kolegium jezuickie. 

 
 

Krzysztof Tęcza 
Dom przysłupowy pomysłem na życie? 
 
W niedzielę 21 sierpnia 2014 roku, na zakooczenie Europejskich Dni Dziedzictwa 
w Krainie Domów Przysłupowych w Artystycznej Galerii Izerskiej w Kromnowie 
odbyły się warsztaty studyjne zatytułowane „Dom przysłupowy pomysłem na 



59 

 

 

życie”. Zanim jednak przejdę do relacji z tego niezwykle interesującego spotkania 
muszę wyjaśnid dlaczego w tytule mojego artykułu zamieściłem znak zapytania. 
Otóż są dwie grupy ludzi, które mają zupełnie inne spojrzenie na domy 
przysłupowe. Chodzi tu oczywiście nie o samo ich postrzeganie jako ciekawych 
zabytków ale o życie w nich. Bo to czy wyrażamy się o nich jako o zabytkach, które 
powinniśmy wszelkimi sposobami chronid od zniszczenia i całkowitej zagłady wcale 
nie znaczy, że nasz pogląd musi byd aprobowany przez innych. Zwłaszcza przez 
osoby w nich zamieszkujące. Bo to, że miłośnicy tego typu architektury są jak 
najbardziej za jej ratowaniem nie oznacza wcale, że ci którzy mieszkają w takich 
obiektach muszą podzielad ich zdanie. Jest wiele osób, które chciałyby wreszcie 
zmienid swoje życie i przeprowadzid się do nowoczesnego budynku by uniknąd 
ciągłych prac remontowych jakich wymagają stare domy przysłupowej. Prawdą jest 
bowiem, że nie są one przystosowane do dzisiejszych standardów przebywania 
w nich ludzi. Ponieważ jednak spotkanie w Kromnowie miało dostarczyd wszystkim 
dowodów, że warto ratowad takie domy i warto mieszkad w takich obiektach nie 
będę rozwijali poruszonej kwestii. 
 

 
Foto: Krzysztof Tęcza 

 
Spotkanie zorganizowane przez Elżbietę Lech-Gotthardt ze Stowarzyszenia Dom 
Kołodzieja w Zgorzelcu oraz Arkadiusza Lipina z portalu Góry Izerskie, który podjął 
się jego poprowadzenia rozpoczęto od przybliżenia tego typu budownictwa. 
Dokonał tego właśnie Arkadiusz Lipin, który powiedział, że na dzieo dzisiejszy 
większa częśd domów przysłupowych jest remontowana przez ich właścicieli 
i widok tych pięknych obiektów napawa optymizmem co do ich dalszego losu. 
Zachęcał on do wybrania się na wycieczkę, zarówno pieszą jak i rowerową, by 
zapoznad się z taką architekturą. Dotyczy to oczywiście obiektów usytuowanych 
zarówna Polsce jak i w Czechach czy Niemczech. Wsłuchując się w słowa prelegenta 
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trzeba przyznad, iż jest on zauroczony tego typu architekturą. Przekładało się to 
oczywiście na jego stosunek do domów przysłupowych. Oczywiście nie wszyscy 
muszą zgadzad się z tym stanowiskiem. 
 

Arkadiusz Lipin. Foto: Krzysztof Tęcza 
 
Kolejnym prelegentem był Adam Cebula, który z zawodu jest architektem. Pan 
Cebula opowiedział o zastosowaniu drewna w architekturze, zwłaszcza tej obecnej. 
Przedstawił walory tego typu materiału oraz jego zalety ale wspomniał także o jego 
wadach. Wspomniał o architekturze regionalnej, o tym czym ona się 
charakteryzuje. Nawiązał przy tym do domów przysłupowych. Musimy bowiem 
wiedzied, że stare domy przysłupowe różnią się znacznie od tych projektowanych 
i budowanych obecnie. Dzisiaj architekt, który podejmuje się zaprojektowania tego 
typu domu musi nie tylko wziąd pod uwagę aktualne wymogi co do budownictwa 
mieszkaniowego ale także musi dostosowad, przynajmniej zewnętrznie, taki obiekt 
do wyglądu tego typu budownictwa. I, właśnie panu Adamowi, udaje się to 
znakomicie, o czym świadczy nie jego praca, ale przede wszystkim zrealizowane 
i realizowane projekty z jego pracowni. Tym bardziej, że jeśli chodzi o sam wystrój 
budynku, bardzo ważnymi są ozdoby, np. ścian szczytowych, które z reguły nie są 
elementami konstrukcyjnymi. 
Kolejnym mówcą był Witold Podsiadło, który zajmuje się trudną sztuką renowacji 
starej architektury drewnianej. Każdy przecież bez wątpienia normalnie rozumujący 
człowiek wie, że drewniane domy nie są wieczne i muszą co jakiś czas byd 
poddawane pracom renowacyjnym. I właśnie tym zajmuje się pan Podsiadło. A, że 
nie jest to wcale taka łatwa, jakby się zdawało praca, przekonaliśmy się niebawem. 
Najważniejszą informacją jaka do nas dotarła jest ta, że rzemieślnik zajmujący się 
renowacją starych drewnianych domów musi byd nie tylko zwykłym budowniczym 
ale musi byd człowiekiem, który czuje temat. Musi on byd, nie tyle pasjonatem co 
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człowiekiem czującym materiał, z którego wykonany jest dany dom. Musi on 
bowiem, nie tylko wiedzied jakie gatunki drzewa używano kiedyś do wykonania 
poszczególnych elementów domu ale musi także wiedzied dlaczego użyto właśnie 
takich gatunków drewna. Dzisiaj bowiem ważna jest ekonomia i trzeba zastępowad 
drogie gatunki drzewa taoszymi odpowiednikami. Trzeba jednak zachowad umiar 
i nie można iśd na skróty. Takie bowiem postępowanie zemści się w krótkim czasie, 
zarówno na wykonawcy jak i na inwestorze. 
Pan Podsiadło przedstawił nam kilka swoich ostatnich realizacji i trzeba przyznad, że 
wyniki tych prac zrobiły na nas spore wrażenia. Bo np. to, że podczas odkuwania 
naniesionych przez lata warstw tynku i obmurówek pozwoliło na odsłonięcie 
pierwotnych pięknie wykonanych warstw drewnianych w cale nie było takie 
oczywiste. Jednak doświadczenie i wiedza zdobyta podczas wcześniejszej pracy 
pozwoliły naszemu mówcy na, po pierwsze podjęcie takiej pracy, po drugie na 
doprowadzenie tej pracy do zamierzonego efektu koocowego. Bo przecież dla 
przeciętnego człowieka wcale nie jest takie pewne i oczywiste, że odkucie 
istniejącego muru w kondygnacji przyziemnej spowoduje odsłonięcie pierwotnej 
konstrukcji drewnianej, która zupełnie zmieni wygląd całego obiektu. Na dowód 
takiego właśnie wyniku swoich prac pan Podsiadło pokazał zdjęcia prezentujące 
wyniki wielu jego prac. 
Następny prelegent Jarosław Szczyżowski udowodnił swoim wykładem, że można 
zarazid się miłością do starych drewnianych obiektów jakie zachowały się na 
naszym terenie do dnia dzisiejszego. Zaproponowała on aby traktowad architekturę 
ludową jako produkt turystyczny. Na poparcie swoich słów podał przykłady 
produktów turystycznych z certyfikatem POT-u. Zadał także bardzo ciekawe 
pytanie: Czego oczekują turyści od organizatorów wycieczek. Czy tylko zobaczenia 
określonych najcenniejszych atrakcji turystycznych okolicy czy też chcą oni zobaczyd 
coś mniej atrakcyjnego ale niespotykanego? A przecież powinno się zachęcad 
(zwłaszcza dzieci) do czegoś nowego, nieznanego, ale często zaskakującego, i to 
w dobrym tego słowa znaczeniu. Na poparcie swoich słów pan Jarosław przedstawił 
wiele przykładów budownictwa ludowego zarówno z terenów Polski jak i Niemiec 
czy Czech. Przedstawił także, tworzoną wraz z małżonką Sudecką Krainę Miniatur. 
Jest to, jak na razie, kilka miniatur bardzo znanych obiektów z ternu pogranicza. 
Zestaw ten oczywiście jest wciąż uzupełniany nowymi obiektami. Najważniejsze 
jednak, oprócz samego faktu powstania takiego zestawu, jest fakt, iż poszczególne 
obiekty wykonywane są metodami tradycyjnymi, z pominięciem nowoczesne 
technologii 3D. Może właśnie dlatego oglądane w Kromnowie obiekty, wykonane 
przez Jarosława i Olę Szczyżowskich tak bardzo przemawiają do naszej wyobrażani. 
Bardzo ciekawą opowieścią była prezentacja pani Barbary Alaszewskiej właścicielki 
hotelu Niebieski Burak. Dowiedzieliśmy się od niej w jaki sposób znalazła ów obiekt 
i dlaczego właściwie podjęła trud odbudowy zrujnowanego budynku by 
doprowadzid go, wbrew pierwotnym założeniom, do stanu obecnego. Przecież pani 
Alaszewska mogła wieśd spokojne życie emeryta, nie angażując się w tak trudne 
przedsięwzięcie. Okazało się jednak, że tak jak wielu ludzi, nie chciała ona nudnej 
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starości. Podjęła więc to dziwne wyzwanie i osiągnęła sukces. Dzisiaj jej hotel jest 
jednym z najbardziej odwiedzanych obiektów turystycznych w naszym regionie. 
Cieszy się uznaniem i dobrymi opiniami, a za prace renowacyjne jego właścicielka 
otrzymała nagrodę paostwową za wkład w ratowanie zabytkowych budynków. 
Trzeba przyznad, że wszystkie prezentacje, jakich wysłuchaliśmy były bardzo 
ciekawe, ale przede wszystkim odczuliśmy, że bije z nich zaangażowanie oraz troska 
i miłośd do pracy jaka została włożona w każde z poszczególnych przedsięwzięd. I to 
jest chyba tajemnicą osiągniętego sukcesu. 
 
 

Krzysztof Tęcza 
III Sympozjum sudeckie 
 
W dniu 8 listopada 2014 r. w Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze odbyło się III 
Sympozjum sudeckie „Karkonosze i nie tylko”. Organizatorem spotkania 
przeznaczonego przede wszystkim dla górskiej kadry PTTK była Delegatura Sudecka 
Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego oraz Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” 
w Jeleniej Górze. Oczywiście udział w imprezie mógł wziąd każdy zainteresowany. 
I, jak się okazało, chętnych było tak dużo, że sala obliczona na siedemdziesiąt miejsc 
zapełniła się całkowicie. Bezpośrednim organizatorem Sympozjum był piszący te 
słowa, który zaprosił prelegentów gwarantujących, dzięki swojej wiedzy, 
odpowiedni poziom prezentowanych tematów. 
 

Krzysztof Tęcza wręcza wyróżnienie Prezesa ZG PTTK dla Wydawnictwa Ad Rem 
(odbiera Regina Chrześcijaoska) i Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej 

Górze (odbiera Andrzej Mateusiak). Foto: Anna Tęcza 
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Zanim rozpoczęto prelekcje, jako przedstawiciel organizatora XXIII Ogólnopolskiego 
Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej na Tour Salonie, pozwoliłem sobie 
wręczyd wyróżnienia przyznane przez Jury Przeglądu tym, którzy nie dotarli do 
Poznania. Wyróżnienie dla Wydawnictwa Ad Rem z Jeleniej Góry odebrała Regina 
Chrześcijaoska, a dla Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze Andrzej 
Mateusiak. Oba wyróżnienia zostały przyznane przez Prezesa ZG Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego za publikację Zarys turystyki 
i przewodnictwa w Sudetach. 60 lat Koła Przewodników Sudeckich przy Oddziale 
PTTK „Sudety Zachodnie”. 
 

Prelegenci III Sympozjum sudeckiego: (od lewej) Zygmunt Jała, Jacek Potocki, 
Dorota Wojnarowicz, Zbigniew Piepiora, Robert Andrzejewski, Krzysztof R. Mazurski 

i Krzysztof Tęcza. Foto: Anna Tęcza 
 
Jako pierwszy wystąpił Krzysztof R. Mazurski, który odsłonił kulisy „Studenckiej 
podróży w Karkonosze w połowie XIX wieku”. Postanowił on prześledzid zdawkowo 
podane przez Ryszarda Kincla informacje dotyczące tej tajemniczej wycieczki 
opisanej kilkanaście lat po fakcie przez człowieka, który podpisał się jako Jan 
z Jasieoca. Nasz prelegent dotarł do wersji internetowej owego opisu 
zamieszczonej na stronie cyfrowej biblioteki jagiellooskiej, jednak po jej analizie 
nasunęły mu się pewne wątpliwości i pytania. Przede wszystkim zastanawiał się kim 
był ów Jan z Jasieoca, gdyż takiej miejscowości u nas nie ma. Poza tym kiedy odbyła 
się ta wędrówka? Ponieważ w tekście wymieniany jest Karol Staniek, który 26 
października 1836 roku został wpisany na listę studentów wrocławskich, a po 
śmierci ojca zamieszkałego wówczas w Jaworze przeniósł się do Berlina, co miało 
miejsce w roku 1840, wycieczka ta musiała mied miejsce przed tą datą. Jak więc się 
okazuje relacja z omawianej wycieczki została napisana 16 lat po jej odbyciu. 
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Pewnie fakt ten jest przyczyną nieścisłości zauważanych w tekście. Po takim czasie 
można nie pamiętad wszystkiego. Według opisu obaj młodzieocy wyruszyli z Jawora 
by dotrzed na szczyt, uważanej w tamtym czasie za najwyższą górę Europy, Śnieżki 
i dalej do wodospadu Łaby, Rokytnicy i z powrotem do Jawora. Opisy zdarzeo 
i widoków zamieszczone przez autora, uważane przez niektórych za nic nie warte, 
w rzeczywistości są niezwykle sugestywne i ciekawe. I nawet dzisiaj pobudzają 
naszą wyobraźnię. Jako przykład można tutaj przytoczyd opis widoku 
roztaczającego się ze Śnieżki. …Gdy mgła pod naszymi stopami opadła, w całej 
pogodzie i jasności ukazał się naszym oczom jeden z najwspanialszych 
i najpiękniejszych widoków natury. Wzrok … przebiegał przestrzeo kilkudziesięciu 
mil kwadratowych, a mnóstwo wsi, miast, pól, lasów, gór, łąk, pagórków 
w nieskooczonej rozmaitości kształtów, barw i cieni przedstawiały obraz 
zachwycający. Ponieważ w opisie tym przedstawiono wiele faktów ciekawych jak 
i niesamowitych, każdy zainteresowany tym opisem powinien przeczytad go 
w całości. Ze względu, że został on zamieszczony w wersji cyfrowej nie będzie to 
wcale takie trudne. Kwestia małego wysiłku by wejśd na właściwą stronę. 
Przed drugim wykładem zaprezentowałem, właśnie wydany po długiej przerwie 
oraz zmianie właściciela, numer popularnego niegdyś miesięcznika Karkonosze. 
Nowy numer wydrukowano na bardzo dobrym papierze ale na razie jest on 
kwartalnikiem. Mam nadzieję, że nowy wydawca (Karkonoski Park Narodowy) 
dorówna swemu poprzednikowi i czytelnicy będą z niecierpliwością czekad na każdy 
kolejny numer. Pozwoliłem sobie także, jako Przewodniczący Krajowego Kolegium 
Instruktorów Krajoznawczych, wręczyd legitymację Janowi Pacześniakowi, który 
został właśnie mianowany Zasłużonym Instruktorem Krajoznawstwa. Warto 
bowiem, przy takich okazjach, pokazywad działaczy, którzy czegoś dokonali dla 
krajoznawstwa. 
Następny prelegent – Jacek Potocki przedstawił „Zmienne koleje losu Kolei 
Izerskiej”. Cała trasa kolejowa w dolinie Kamiennej to właściwie dwa zbudowane 
w pewnym odstępie czasu odcinki połączenia kolejowego. Pierwszy, powstały 
w latach 1891-1902, połączył Jelenią Górę z Kořenovem. Drugi odcinek był niejako 
przedłużeniem pierwszego i połączył Kořenov z Tanvaldem. Z tym, że pierwszy 
podlegał kolejom pruskim, drugi austriackim. Na początku XX wieku funkcjonowała 
już dosyd gęsta sied połączeo przygranicznych. Duża ilośd linii kolejowych 
w okolicach Wałbrzycha nikogo nie dziwiła. To tam wydobywano węgiel, który 
trzeba było przetransportowad do odbiorców znajdujących się już po drugiej stronie 
ówczesnej granicy. Dlatego też mimo, iż budowa kolei w terenie górskim była 
bardzo trudna i kosztowna, szybko podjęto decyzję o zbudowaniu linii kolejowej 
prowadzącej przez Lubawkę. Regiony położone po drugiej stronie gór, gdzie 
znajdowali się duzi odbiorcy węgla to okolice Jablonca i Liberca. Decyzja o budowie 
linii kolejowej z Jeleniej Góry do Piechowic poprzedzona była badaniem rynku. 
Zachowała się notatka mówiąca, że na planowanej trasie znajduje się m.in.: 38 
fabryk, 6 browarów, 13 cegielni, 9 tartaków i mieszka tam ponad 30 tysięcy ludzi. 
Wyliczono, że roczne potrzeby przewozowe na tej trasie to 140 tysięcy ton. 
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i właśnie to było powodem dla którego zdecydowano się zbudowad takie 
połączenie kolejowe, nie zaś turystyka jak się powszechnie uważa. Ruch turystyczny 
powstał niejako na bazie utworzonych połączeo kolejowych zaspokajających 
potrzeby przemysłu. Początkowo największy ruch pasażerski odbywał się do Cieplic. 
Nie było w tym nic dziwnego. To właśnie tutaj przybywali kuracjusze chcący 
podreperowad swoje zdrowie. Po pewnym jednak czasie Cieplice utraciły swoje 
znaczenie. Coraz więcej ludzi wybierało Karpacz i Szklarską Porębę, gdzie rozwijała 
się działalnośd turystyczna. 
  

 
Jan Pacześniak odbiera legitymację Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa. Foto: 

Anna Tęcza 
 

Niestety w roku 1945 zamknięto odcinek Tkacze – Kořenov, a nieco próżniej 
Jakuszyce – Tkacze. W roku 1958 przeprowadzono (niezrozumiałą dla nas do dnia 
dzisiejszego) regulację granic i Tkacze stały się Harrachovem. Od tej pory, poza 
okazjonalnymi pociągami specjalnymi, ruch kolejowy na tej trasie nie istniał. 
Dopiero próby przywrócenia ruchu kolejowego podjęte po 1990 roku doprowadziły 
do pierwszego wjazdu pociągu do Szklarskiej Poręby Górnej od strony czeskiej. 
Wiek XXI to remont, a właściwie wymiana torów kolejowych, co pozwoliło na 
ponowne uruchomienie linii z Jeleniej Góry do Kořenova. Oczywiście po drodze 
turyści muszą się przesiadad do czeskich wagonów, gdyż nasz tabor nie jest 
przystosowany do takich stromych podjazdów. 
Dorota Wojnarowicz i Zygmunt Jała z Karkonoskiego Parku Narodowego 
przedstawili bardzo ciekawy, a mało poruszany temat: „Mapy Karkonoszy wczoraj 
i dziś”. Zaczęli od tego, że nasz kraj pojawił się po raz pierwszy na mapie z XIII 
wieku. W roku 1545 ukazała się mapa, na której można dostrzec zaznaczony Kynast 
(Chojnik), a w 1561 Martin Hellwig wydał mapę z umieszczonym na niej symbolem 
Karkonoszy. Stare mapy często można uznad za małe dzieła sztuki. Umieszczano na 
nich wiele, bardzo przydatnych informacji. Dla nas ważną informacją jest 
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pojawienie się Śnieżki na mapie z roku 1660. Przełomem w tworzeniu map jest fakt 
pojawienia się siatki geograficznej. Przykładem tego jest Atlas Homanna z 1750 
roku. Na mapach zaczęto także umieszczad informacje pomiarowe. Dlatego też 
można przedstawiane mapy porównywad z obecnymi. Ciekawe materiały 
kartograficzne wykonał w latach 1747-1753 F. C. von Wrede na zlecenie króla Prus 
Fryderyka II. Była to mapa utworzona dla potrzeb militarnych. Może dlatego 
zaznaczono na niej bardzo wiele informacji takich jak lokalizacja pustelni, smolarni 
czy szubienic. Jest to pierwsza mapa kartometryczna. Na mapach w tym okresie 
zaczęto umieszczad spisy statystyczne obejmujące ilośd właścicieli, mieszkaoców, 
liczbę koni itp. Oczywiście mapa o której wspomniano powyżej była utajniona aż do 
1901 roku. A trzeba przyznad, że była dosyd dokładna, nawet gdy spojrzymy na nią 
w dniu dzisiejszym. Wykonano ją w skali 1:33.000. Kolejna mapa była wykonana 
w latach 1764-1770 przez Wilhelma Reglera. Ta była jeszcze dokładniejsza – jej 
skala to 1:24.000. W latach 1767-1787 Friedrich Schmettau opracował 270 arkuszy 
map w skali 1:50.000 pokrywających całe królestwo Prus. Ze względu na utajnienie 
tego zbioru mapy te zyskały nazwę gabinetowych. W latach 1823-1831 powstała 
mapa topograficzna „Urmesstischblätter” w skali 1:25.000. Była to już zupełnie 
nowa jakośd map. Średni błąd to tylko 20 metrów. Zaczęto zaznaczad poziomice. 
W latach 30 XX wieku powstała uważana za najstarszą z istniejących „Ort 
fotomapa”. Oznaczono na niej dodatkowe treści takie jak nazwy i wysokości 
szczytów. Dzisiejsze ort fotomapy to praktycznie zdjęcia lotnicze bez dodatkowych 
opisów. Pracownicy KPN pokusili się o wykonanie porównao map od roku 1888 do 
2008, aby określid zmiany jakie zachodziły w tym okresie w naszych górach pod 
kątem ich zagospodarowania. Użyli map przedwojennych jak i powojennych, 
a także zdjęcia lotnicze od lat 50 do 90 XX wieku. Analizę porównao na omawianym 
terenie przeprowadzono także przy użyciu map z wieku XIX i XX oraz mapy 
topograficznej z 1995 roku. Dzięki specjalnemu programowi komputerowemu 
nałożono jedne mapy na drugie co pozwoliło prześledzid jak w poszczególnych 
latach zmieniało się użytkowanie omawianego terenu. Można w ten sposób było 
w miarę dokładnie prześledzid zmiany jakie tutaj następowały ale także sprawdzid, 
które z nich mają tendencje wzrostowe, które malejące, czy wreszcie, które z nich 
są trwałe. I co się okazuje. Otóż na podstawie tych analiz wyraźnie widad, że cały 
czas następował wzrost lesistości terenu mimo, iż następował także, nieco mniejszy 
ale zawsze, wzrost powierzchni łąk. Rosła także powierzchnia nowej zabudowy oraz 
zbiorników wodnych. Chociaż w tym ostatnim przypadku wzrost ten zapewniła 
budowa zbiornika wody „Sosnówka”. Jedyny spadek ma miejsce jeśli chodzi 
o tereny wykorzystywane rolniczo. Nasuwa się tu oczywiście pytanie czy takie 
porównania mają w ogóle sens, czy nie jest to tylko aby zabawa. Otóż mają sens. 
Dzięki takim porównaniom można przeprowadzid np. waloryzację terenu dla 
potrzeb ochrony przyrody czy planowania przestrzennego. Na koniec tego 
ciekawego wykładu pracownicy Parku przedstawili główne założenia portalu GIS 
(System Informacji Geograficznej). Przybliżyli problemy z jakimi spotykają się 
podczas ujednolicania podstawowych wiadomości na styku sąsiednich paostw. Bo 
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mimo, iż dane zawarte na mapach są nanoszone według tych samych przepisów to 
jednak ich interpretacja po polskiej stronie jest zupełnie inna niż po stronie czeskiej. 
A ponieważ turystów nie powinno to dotyczyd pracownicy Parku starają się tak 
zharmonizowad owe dane by nie było zbyt dużych rozbieżności dla przeciętnego 
odbiorcy portalu. Dla nas turystów portal ów jest bardzo dobrym miejscem gdy np. 
chcemy zaplanowad sobie wycieczkę w Karkonosze. Wystarczy wpisad miejsce 
startu oraz nasz cel a system sam ułoży kilka alternatywnych tras. Mało tego, 
możemy zdecydowad co ma byd naszym głównym tematem planowanej wycieczki. 
Wystarczy jedno klikniecie na klawiaturze komputera i już mamy dane np. 
geologiczne. Warto zatem chociaż spróbowad tego nowego i bardzo nowoczesnego 
systemu. 
„Niektóre głazy pamiątkowe na obszarze gminy Kowary” to tytuł wystąpienia 
Zbigniewa Piepiory i Roberta Andrzejewskiego. Wydawałoby się, że to niezbyt 
ciekawy temat, ale szybko okazało się, że jest to temat bardzo ciekawy, by nie 
powiedzied wręcz fascynujący. Obaj prelegenci zajęli się głazami, na których 
umieszczono albo same napisy, albo tablice z napisami. Wszystkie te obiekty 
znajdują się w niewielkiej od siebie odległości. Wszystkie one leżą przy 
uczęszczanych szlakach turystycznych. I zawsze przechodzący obok nich turyści 
zastanawiają się jakie fakty upamiętniają te napisy. Teraz wreszcie usłyszeliśmy 
odpowiedzi na te pytania. Z zaprezentowanych czterech obiektów pierwszy to głaz 
znajdujący się w Parku Miejskim w Kowarach. Napis na nim w wolnym tłumaczeniu 
brzmi: „Miasto Kowary, Szanowanemu, zadośd czyniąc miejskiemu Patronowi 
Heinrichowi Wende, Urodzonemu 19.12.1843 zmarłemu 1.5.1919, Na wiecznośd”. 
Tak naprawdę nie wiemy kim był ów Wende. Wymienia się go w „Historii Miasta 
Kowary w Karkonoszach spisanej przez Theodora Eisenmängera onegdaj 
nauczyciela miejskiej szkoły ewangelickiej wydanej w 1900 roku”. Kolejny ciekawy 
głaz znajduje się przy drodze do Jedlinek. Napis umieszczony na nim po 
przetłumaczeniu brzmi: „Powszechna Niemiecka Służba Pracy, 3/103, Ostatni 
Ochotnicy, Kwiecieo-Październik 1935”. Zdziwi się zapewne niejeden, że taki napis 
uchował się w Polsce Ludowej, ale fakt ten może wynikad z tego, że akurat w tym 
wypadku nie umieszczono tutaj swastyki, która znajdowała się na oficjalnej fladze 
III Rzeszy Niemieckiej od 15 września 1935 roku. Napis na omawianym głazie 
powstał nieco wcześniej a wówczas symbolem Narodowosocjalistycznej Służby 
Pracy (wcześniej Ochotniczej Służby Pracy) była łopata i dwa kłosy. By rozszyfrowad 
umieszczony na tym głazie napis autorzy dotarli do stosownych dokumentów. 
Dzięki temu wiemy, że 103 to symbol grupy Jelenia Góra/Kunice (Służby Pracy 
Rzeszy), a 3 oddziału Kowary w Karkonoszach tejże służby. Trzecim omawianym 
napisem jest ten na głazie znajdującym się przy murze „Starego Cmentarza”. Jest on 
poświęcony leśniczemu z pobliskiej leśniczówki „Jedlinki”, który to zajmował się 
lasem przez 23 lata. Napis w tłumaczeniu brzmi: „Podleśniczy Herrmann, Jedlinki 
1906-1929”. Obiekt ten prawdopodobnie przetrwał dlatego, ze pracownicy 
wznoszący mur cmentarny przewrócili go i przez lata był on niewidoczny. Ostatnim 
obiektem, na który zwrócili uwagę prelegenci, jest głaz przy zielonym szlaku 
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w Krzaczynie. Ponieważ napis został zatarty autorzy wystąpienia pokusili się 
o postawienie hipotezy opartej o analizę starych map. Uważali oni, że mogło to byd 
upamiętnienie faktu przejazdu tą drogą króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV 
w towarzystwie żony. Dowiadujemy się o tym we wspomnianej już „Historii Miasta 
Kowary” wydanej w 1900 roku. Pisze tam, że para królewska wybrała się w dniu 
1 sierpnia 1855 r. na przejażdżkę z Mysłakowic do leśniczówki „Jedlinki”. Ponieważ 
jednak właściwa droga była zniszczona przez powódź powóz jechał naokoło po 
położonym wyżej i nieuszkodzonym trakcie. 
  

 
Zespół „Szyszak”. Foto: Krzysztof Tęcza 

 
Jako ostatni swój referat wygłosił piszący te słowa. Opowiedziałem w nim o „Hansie 
Rischmannie – latającym proroku z Witoszy”. Wybrałem tego właśnie mieszkaoca 
naszej ziemi gdyż mimo, iż jego śmiałe przepowiednie znane są prawie wszystkim, 
to jednak on sam, jakby został zapomniany. Dlatego uważałem, że nadszedł czas by 
podad kilka faktów z jego życia. Muszę przyznad, że pomysł mój był trafiony, gdyż 
po spotkaniu wiele osób podchodziło by dopytad mnie o Hansa Rischmanna. Po 
przerwie kawowej, podczas której wywiązała się ciekawa dyskusja, wystąpił znany 
zespół folkowy „Szyszak”, który zaprezentował swoje najbardziej znane utwory. 
 

Józef Partyka 
Seminarium „Z dziejów Ziemi Kamieoskiej”  
 
W dniu 5 lipca 2014 r. w Muzeum Historii Ziemi Kamieoskiej w Kamieniu 
Pomorskim spotkała się tym razem zaledwie 15-osobowa grupa krajoznawców na 
kolejnym seminarium z cyklu „Mijające krajobrazy Polski”, które było poświęcone 
dziejom tego regionu. Seminaria te rozpoczęte w 2010 r. – wkrótce po zakooczeniu 
VI Kongresu Krajoznawstwa Polski w Olsztynie mają ukazywad walory przyrodnicze 
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i kulturowe poszczególnych regionów naszego kraju, zmiany zachodzące w polskim 
krajobrazie oraz tempo ich przemian. Spotkanie w Kamieniu Pomorskim wypadło 
w 740. rocznicą lokacji miasta liczącego obecnie niewiele ponad 9 tysięcy 
mieszkaoców.  
Kamieo Pomorski leży na Pobrzeżu Szczecioskim zaledwie około 10 m n.p.m. Jest 
uzdrowiskiem; na jego terenie znajdują się złoża torfu leczniczego (borowiny) 
i wody lecznicze (solanki). Leczy się tam choroby kardiologiczne, schorzenia dróg 
oddechowych i choroby dziecięce. W IX–XI w. była tu osada rybacka i portowa, 
która otrzymała prawa miejskie w 1274 r. Obecnie centrum miasta prezentuje się 
bardzo okazale; wiele kamienic ma odnowione elewacje, są ładnie urządzone aleje 
parkowe i klomby kwiatowe. Seminarium odbywało się w sali wykładowej Muzeum 
Historii Ziemi Kamieoskiej, usytuowanym w centrum miasta w sąsiedztwie 
kamieoskiej katedry, w pobliżu Zalewu Kamieoskiego. Obecnie Muzeum zajmuje 
dawny dwór biskupi wzniesiony w drugiej połowie XV w., gruntownie 
przebudowany w 1568 r. w stylu renesansowym. Jego charakterystycznymi 
elementami są renesansowy szczyt od strony północnej, XVI-wieczny wykusz na 
ścianie bocznej zachodniej należący do najlepszych dzieł tego typu architektury na 
Pomorzu oraz trójbiegowa klatka schodowa wewnątrz budynku.  
Po moim krótkim wprowadzeniu wygłoszono cztery referaty ilustrujące przeszłośd 
miasta, rozwój sztuk plastycznych w powojennym Kamieniu, zmiany 
w architektonicznym krajobrazie miasta rejestrowane na starych widokówkach. 
Szczególne zainteresowanie wzbudziło wystąpienie kol. Waldemara Prędko z Koła 
przewodników PTTK „Na Wyspach” z Międzyzdrojów na temat pomorskiej mowy – 
zaginionego krajobrazu Pomorza Zachodniego. W grupie pomorskich języków 
lechickich znajdują się gwary zachodniopomorskie, gwara słowioska i język 
kaszubski. Autor prześledził zmiany tych gwar na przestrzeni kilku ostatnich 
wieków, zwracał uwagę na utraconą ich wartośd kulturową, prześledził przyczyny 
zaniku (dominacja języka niemieckiego i polskiego) oraz wywołane skutki tego 
procesu. A należy do nich m.in. odejście w przeszłośd kultury zbudowanej na tym 
języku, odchodzą w zapomnienie unikalne obrazy i wizje świata, tożsamośd 
kulturowa i polityczna społeczności posługującej się tymi językami czy gwarami, 
ginie także humor typowy dla danego języka. Słowem było to jedno z najbardziej 
interesujących wystąpieo referatowych jakie dane mi było wysłuchad podczas 
kilkunastu dotychczasowych seminariów.  
Przygotowaniem spotkania w Kamieniu Pomorskim zajął się Pan Błażej Bubnowicz, 
pracownik Muzeum, angażując miejscowych prelegentów. Mimo nielicznej grupy 
słuchaczy seminarium spełniło swój cel – przypomniało przeszłośd miasta na 
przestrzeni wieków oraz jego obecne oblicze i znaczenie w ruchu turystycznym na 
Pomorzu Zachodnim. Szkoda tylko, że oprócz udziału dwóch osób związanych 
z Komisją Krajoznawczą ZG PTTK, nie było nikogo (mimo zapowiedzianej obecności) 
z członków PTTK ze Szczecina, a przecież seminaria odbywają się pod auspicjami 
PTTK i krajoznawcy naszego Towarzystwa powinni przede wszystkim aranżowad te 
spotkania i brad w nich czynny udział. 
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